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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Föreningens styrelse hade inbjudit landets regionala botaniska för-
eningar till ett möte den 8 oktober för att under rubriken ”Vägen 
framåt” diskutera hur vi kan hjälpas åt för att göra botaniken roli-

gare och mera tillgänglig. Hur kan vi samverka bättre i frågor som rör 
verksamheten i våra föreningar?

Tema som diskuterades och olika förslag – i korthet:

1. Tidskriften. • Redaktionsrådet får i uppdrag att se över behovet av 
förändringar av text och bilder i SBT. 

2. Ny teknik – internet, appar, hemsida. • Hemsidan behöver moder-
niseras, förbättra nyhets- och informationsflödet till medlemmar 
och alla andra intresserade. • Kan vi skapa en gemensam växtportal 
dit olika hemsidor är kopplade?

3. Ungdomsverksamhet. • Kan SBF i samarbete med Fältbiologerna 
ordna ett ungdomsläger på Öland sommaren 2012? • Ett eget nät-
verk för ungdomar på internet diskuterades.

4. Hur når vi nya målgrupper? Hur får vi fler människor intresse
rade av vilda växter? Hur uppmuntrar vi de redan intresserade att 
bredda och fördjupa sitt intresse? • Kursverksamhet diskuterades. 
• Många saknar en bok för nybörjare, studiehandledning. • Utbilda 
volontärer som arbetar för att sprida vårt budskap! • Botanister 
måste synas i många fler sammanhang.

5. Gemensamma projekt – växtatlas, floravård/skydd, De vilda 
blommornas dag m.m. • Varje projekt bör ha en arbetsgrupp. Växt-
atlasen och Floraväktarna har det redan, men bör vi skapa en för De 
vilda blommornas dag och kanske också för andra gemensamma 
projekt.

6. Resor, exkursioner. • Kan vi samarbeta bättre när det gäller 
utlandsresor?

Mötet var konstruktivt och givande på många sätt. Vi har fått besked 
om att det finns ett stort stöd bland de regionala föreningarna för 
våra tidigare diskussioner om utveckling och förändringar under 
kommande år. Styrelsen har efter mötet beslutat att fortsätta utveck-
lings- och förändringsarbetet på vissa områden – mer kommer så små-
ningom.


Föreningen hälsar Maria Redin välkommen som kansliansvarig; läs 
brevet från henne på sidan 334. Samtidigt vill vi tacka Barbro Beck-
Friis och önska henne lycka till på sitt nya arbete.

God jul och Gott nytt år!

MARGARETA EDQVIST margareta.edqvist@telia.com

Vägen framåt
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Här kommer den avslutande delen i Sven Snoge
rups genomgång av våra nordiska Juncusarter. 
De tre tidigare delarna publicerades i SBT nr 
4/2006, nr 3–4/2009 och nr 5/2010.

SVEN SNOGERUP

D
essa perenner tillhör undersläktet Agath
ryon, liksom sektionen Tenageia med en 
del av de annueller jag behandlade i den 

första delen (Snogerup 2006). De representerar 
två olika habitustyper eller livsformer om man så 
vill. Bägge grupperna är perenner med jordstam, 
men Juncotypus är trindbladiga, Steirochloa däre-
mot arter med plattbladig stjälk.

Sektion Juncotypus
Alla arter i sektion Juncotypus är perenner med en 
kraftig jordstam som kan vara kortledad och tätt 
förgrenad och därmed ge täta tuvor, eller mera 
långledad och då ge ett mattformigt växtsätt eller 
i extremfallet långa rader av stjälkar.

Stjälken står uppenbarligen för nästan hela 
plantans assimilation. Den omges nertill av stjälk-
slidor med ingen eller liten bladskiva som alla är 
basalt placerade inuti varandra. Färgen på dessa 
basalslidor skiljer sig mellan arterna, men varierar 
också en del mellan populationer och påverkas en 
del av ljusförhållandena och lokalens beskaffen-
het. 

Upptill finns inga välutvecklade stjälkblad 
utom det som bildar en skenbar fortsättning av 
stjälken som nedersta stödblad till blomställ-
ningen. Detta blad och oftast några mindre 
stödblad över det på den mogna plantan är trinda, 
även i tvärsnitt beskaffade som stjälken, med en 
fast yttre cylinder som blir stadig av de kraftiga 
ledningssträngarna och en mer eller mindre lucker 
central märg som är tvärt avgränsad från den täta 
yttre vävnaden. 

Blomställningen kan vara tät eller lucker, men 
består alltid av separata blommor, var och en av 
dem med två omslutande förblad. Man måste vara 
försiktig med att lita på blomställningens form för 
bestämning eftersom enskilda populationer eller 
rent av enstaka individ kan avvika starkt från det 
för en art normala.

Sektionen har med våra nuvarande lokala art-
uppfattningar 67 arter spridda över hela världen, 

Juncaceae i Norden
4. Perenna arter med förblad. Sektionerna Juncotypus 
och Steirochloa

Nyckel till de nordiska arterna av sektion 
Juncotypus

1. Med kort- eller långledad krypande jord-
stam  ....................................................................... 2

– Tuvbildande, med kortledad och tätt för-
grenad jordstam  ................................................. 4

2. Blomställningens stödblad 1/3–1 1/2 
så långt som stjälken; med strängar av 
stödje vävnad nära blad- och stjälkytan  ......
  .....................................................  1. J. filiformis

– Blomställningens stödblad flera gånger 
kortare än stjälken; blad och stjälk utan 
strängar av stödjevävnad under den släta 
ytan  ........................................................................ 3

3. Blomställning tät; blommor svartbruna; 
ståndarknappar 0,4–0,8 mm; frön 0,6–1,1 
mm  ................................................  2. J. arcticus

– Blomställning ±gles; blommor ljust till 
mörkt bruna; ståndarknappar 0,8–1,5 
mm; frön 0,8–1,0 mm  ...............  3. J. balticus

4. Stjälk nästan slät, som torr med 40–70 
svaga längsåsar  .............................. 5. J. effusus

– Stjälk även som färsk med 10–30 kraftiga 
längsåsar  ............................................................... 5

5. Kapsel spetsig till trubbig; stjälkens märg 
med luckor  ...................................  4. J. inflexus

– Kapsel med intryckt till trubbig topp; 
stjälkens märg sammanhängande  .................
  ........................................  6. J. conglomeratus
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Figur 1. Trådtåg Juncus filiformis. – Habitus och blommor: Skåne, Tofta sn, Öster fälad, grustag med delvis 
fuktig botten, 25 juli 1969, A. Nilsson (LD). – Plantbas och blomställning: Skåne, Tjörnarps socken, sekt. 
1, 1,3 km NO Präststorpssjöns N ände, kärr, 23 juli 1951, J. Ericson (LD). Teckning: Monika Osterkamp-
Madsen.
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i flera fall är dock antalet arter diskutabelt och 
vidare forskning behövs, framför allt på artkom-
plex i Australien och Amerika. De arter som tas 
upp av en på Juncus specialiserad grupp austra-
liensiska botanister motsvarar inte vårt vanliga 
europeiska artbegrepp.

1. Juncus filiformis trådtåg
D Trådsiv  F jouhivihvilä  I Thradsef  N trådsiv
Trådtåg är en oftast lågväxt, 10–60(–80) cm 
hög perenn, med en kort ledad, glest förgrenad 
jordstam som bildar rätt täta, markanta rader av 
stjälkar. Enbladiga kortskott från jordstammen 
är ovanliga, men finns ibland, framför allt hos 
lågväxta plantor. Stjälken är trind, bara 1–1,5 
mm tjock, utan blad med undantag av det första 
stödbladet till blomställningen som normalt är 
1/3–1 1/2 så långt som stjälken. Stjälk och blad 
är helt trinda, med 20–25 låga åsar som är rätt 
otydliga på färskt material men framträder vid 
torkning därför att de bildas av kraftiga längs-
strängar av stödjevävnad under ytan, ibland några 
stöttade av inre liggande ledningssträngar, den 
centrala märgen är trådig, oregelbunden. Stjälk-
basen omsluts av 3–4, ibland upp till 10 cm långa, 
halmfärgade slidor, de översta ibland med smalt, 
kort eller sällan upp till 20 cm långt blad. Blom-
ställningens stödblad är 5–30 eller sällan upp till 
40 cm, minst 1/3 så långt som stjälken, ibland 
till och med upp till 1,5 gånger. Blomställningen 
är alltså skenbart men tydligt sidoställd, den är 
ganska tät men bara 4–10-blommig. Blommans 
basomslutande förblad är äggrunda, spetsiga, ca 1 
mm långa, kalkbladen är 2,5–3,5 mm långa, lan-
cettformiga, halmfärgade med en bred hinnartad 
kant, de yttre tydligt längst och uddspetsiga eller 
med påsatt udd, de inre trubbiga. Ståndarna är all-
tid 6, deras knappar 0,5–0,6 mm och 1/2 till 2/3 
så långa som strängarna. Stiftet är bara 0,1 mm, 
med cirka 1 mm långa märken. Kapseln är 2,5–
3,5 mm, nästan till helt jämnlång med kalkbladen, 
nästan helt klotrund eller ofta trubbigt trekantig, 
ljust grön till brun, trerummig. Fröna är 0,5 × 0,3 
mm, snett äggrunda, otydligt och oregelbundet 
rutiga, med ett tydligt bihang. Kromosomtalet är 
2n = 84, vilket jag kontrollerat på material från 
Skåne och Härjedalen.

Trådtåg växer på allehanda konstant eller på 
våren fuktiga ställen, ofta på stigar eller andra 
öppnade ytor, oftast i fattig till måttligt rik kärr-, 
ängs- och skogsmark. Den är vanlig i det mesta av 
Norden, från kusten upp till det lågalpina bältet, 
bara ovanligare på de mindre danska öarna och 
södra Själland. Utanför Norden finns den ganska 
jämnt spridd genom norra halvklotets kalltempe-
rerade områden.

2. Juncus arcticus fjälltåg
D Arktisk Siv  F ruijanvihvilä  I hrossasef   
N finnmarkssiv 

Fjälltåg är oftast ganska lågväxt, 10–30 eller säl-
lan upp till 55 cm högt, med stjälkar tydligt väx-
ande med 0–10 mm lucka i täta, glest förgrenade 
rader på en ganska kraftig jordstam. Stjälken är 
1,5–2,5 mm tjock, styv, som färsk helt slät men 
som torr med 30–40 svaga strimmor, alla epider-
misceller är likadana. Strängar av stödjevävnad 
under epidermis saknas, men stjälkens ytterskikt 
innehåller ett stort antal ledningssträngar, den 
centrala märgen består i unga stjälkar av rundade 
och delvis oredigt stjärnformiga celler, sedan 
degenererar märgen till en oordnad spindel-
vävsaktig struktur. Stjälken har vid basen 3–4 
halmfärgade till nästan kastanjebruna slidor, 
3–6(–9) cm långa, som saknar eller har en liten 
borstlik skiva, fullt utvecklade stjälkblad saknas, 
om man bortser från det toppställda stödbla-
det, som är rakt uppåt riktat, 3–5 cm långt och 
därmed 1/10–1/4 så långt som stjälken. Det hel-
trinda bladet har i stort sett samma inre struktur 
som stjälken. 

Den skenbart sidoställda blomställningen är 
alltid ett tätt huvud av 3–10 blommor. De blom-
basen omslutande förbladen är 2,5–3,5 mm, brett 
äggrunda, trubbiga med eller utan udd, bruna, 
nertill med ljus hinnartad toppdel. Kalkbladen 
är 3–6 mm, de yttre längst och spetsiga, olika de 
inre som är trubbiga, alla är mörkbruna med grön-
aktigt mittfält och bred hinnartad toppdel. Stån-
darna är alltid 6, med 0,4–0,8 mm långa knappar 
med oftast 2–3 gånger så långa strängar. Stiftet är 
0,5 mm med dubbelt så långa märken. Kapseln 
är minst liklång med kalkbladen, 3,2–5 mm lång, 
trekantigt rundat äggformig till lite avlång, trub-
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Figur 2. Fjälltåg Juncus arcticus. – Habitus, plantbas, blomställning, enskild blomma och ståndare: Lappland, 
Torne lappmark, Paddos, s.ö. Abisko, myr, 27 juli 1968, H. Rickman (LD). Teckning: Monika Osterkamp-
Madsen.
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big med kort spröt och oftast mycket mörkt brun. 
Fröna är 0,7–1 mm långa, snett äggrunda, tydligt 
rutmönstrade och mörkbruna, och saknar tydligt 
bihang. Kromosomerna är små och svårräknade, 
cirka 80 stycken.

Fjälltåg är en tydligt bicentrisk art, begränsad 
till kalkfjällen. Det södra området omfattar södra 
Norges kalkfjäll och Jämtland, det norra sträcker 
sig från nordligaste Trøndelag genom Norge och 
Sverige till Ishavet, med luckor i de fattigare områ-
dena. Den växer oftast på mer eller mindre öppna 
ställen, med förkärlek på mark med rörligt vatten. 
Utanför Norden finns den i Europas, Asiens och 
östra Canadas berg och arktiska områden, ojämnt 
spridd på grund av sina krav på underlaget.

Den som vill kan precisera namnet på våra 
nordiska fjälltåg som subsp. arcticus, eftersom två 
separata underarter urskiljs, en i nordvästra Nord-
amerika och en i Mongoliet och närliggande del 
av Sibirien.

Det finns en konkurrerande taxonomi, som går 
ut på att inordna även J. arcticus i den storart som 
annars skall heta J. balticus. Tyvärr hävdade Nils 
Hylander detta arrangemang; han var ovanligt 
vilsen just med juncusar men har blivit betraktad 
som allväxtprofet vid mellansvenska lärosäten. 
Med hela gruppen som en storart blir J. arcticus 
det giltiga artnamnet. Detta har motiverats här i 
Norden med att arcticus och balticus inte skulle gå 
att skilja åt på Island. Jag kunde inte se den svå-
righeten på herbariematerial, och när jag nyligen 
kom åt att se dem på plats fann jag mest bara klara 
balticus, men på en kvällsexkursion i nordost lyck-
ades jag bärga en J. arcticus, växande tillsammans 
med en talrikare population av balticus. Under 
arbete för Flora of the World var det lättande att 
finna meningsfränder på denna punkt. J. arcticus 
har inte bara en habituskaraktär på avstånd utan 
kan även skiljas ut från balticus med precisa karak-
tärer, som jag gav i nyckeln ovan.

Figur 3. Fjälltåg Juncus arcticus. – Dovre, invid E6 
vid Pilgrimsleden. Foto: Åke Svensson, 24/7-97.

Figur 4. Östersjötåg Juncus balticus. – Ausvika, nära 
Bodö. Foto: Åke Svensson, 29/7-97.
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Figur 5. Östersjötåg Juncus balticus. – Habitus, plantbas, blomställning och enskild blomma: Skåne, Åhus, 
12 juli 1932, E. Tufvesson (LD). – Ståndare: Skåne, Åhus, Espet, 10 juli 1929, J. Kinnander (LD). Teckning: 
Monika Osterkamp-Madsen.
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3. Juncus balticus subsp. balticus  
östersjötåg
D Klitsiv  F merivihvilä  I Hrossanal  N sandsiv 
Östersjötåg är (för att vara en Juncus) ganska hög-
växt, (25–)40–80(–100) cm, och ter sig närmast 
mattbildande, med stjälkar i ganska glesa rader 
från en 3–6 mm tjock jordstam med oftast 5–10 
mm långa ledstycken. Stjälken är 1,5–3 mm tjock, 
styv, blåaktigt grön, som färsk helt slät men som 
torr med 30–70 svaga strimmor, alla epidermis-
celler är likadana. Strängar av stödjevävnad under 
epidermis saknas, men ytterskiktets inre del 
innehåller ett stort antal ledningssträngar, den 
väl avgränsade centrala märgen består i den unga 
stjälken av mer eller mindre regelbundet stjärnfor-
miga celler, sedan degenererar märgen till en oord-
nad spindelvävsaktig struktur. Stjälken har vid 
basen 3–5 halmfärgade till ljust eller sällan mörkt 
bruna slidor, 4–12 cm långa, som saknar eller har 
en liten borstlik skiva, stjälkblad saknas, om man 
bortser från det toppställda stödbladet, som är 
rakt uppåtriktat, 4–17 cm långt och därmed 1/5–
1/3 så långt som stjälken. Det heltrinda bladet har 
i stort sett samma inre struktur som stjälken.

Den skenbart sidoställda blomställningen är 
mer eller mindre gles, av (5–)25–60(–80) blom-
mor. De blombasen omslutande förbladen är 1–2 
mm, brett äggrunda, trubbiga, med eller utan 
udd, helt halmfärgade eller bruna nertill med 
ljusare, hinnartad toppdel. Kalkbladen är 3–4,5 
mm, ungefär liklånga, de yttre spetsiga, alla är 
ljust till mörkt bruna med grönaktigt, mörk-
brunt kantat mittfält och bred hinnartad kant 
och toppdel. Ståndarna är alltid 6, med 0,8–1,5 
mm långa knappar med oftast 1/2–3/4 så långa 
strängar. Stiftet är 0,7–1 mm med upp till 1,5 
mm långa märken. Kapseln är minst liklång med 
kalkbladen, 3–4,5 mm lång, trekantigt rundat 
äggformig till avlång, trubbig till brett spetsig 
med kort spröt och blekt till mörkt brun. Fröna är 
0,7–1 mm långa, mer eller mindre snett äggrunda, 
oftast ganska otydligt rutmönstrade och blekt 
bruna, och med 2 otydliga till nästan inga bihang. 
Kromosomerna är små och svårräknade, troligen 
80–84 stycken.

Östersjötåg växer oftast på öppen sandig mark, 
mest sådan påverkad av salt eller bräckt vatten 

längs kusterna, men också sällsynt i inlandet i 
Skåne, Dalarna, Jämtland och Lule lappmark, 
där på några sötvattensstränder och i några fall 
i öppna rikkärr med låg vegetation. I Sverige är 
arten ovanlig från Skåne upp till södra Uppland, 
allmän norr därom vid Bottenhavet och Botten-
viken. I Danmark är den rätt vanlig längs nord-
sjökusten och vid kuster av nordligaste Jylland, 
bara lokalt på Själland. I Norge längs kusten från 
Vestagder i väster och norrut till Ishavet, vanligast 
i norr. I Finland längs Bottenvikens kust, mycket 
nordligare där än på svenska sidan. Utanför Nor-
den finns den längs Österjökusten i Ryssland, Bal-
tikum, Polen och Tyskland, samt i Nederländerna 
vid Nordsjön. Förr fanns den också i Storbritan-
nien men är nästan säkert utdöd där.

Den som vill kan precisera till subsp. balticus. 
Även efter uteslutande av J. arcticus, som i Flora of 
the World (Kirschner 2002), innehåller J. balticus 
6 andra underarter, av vilka flera amerikanska 
avviker chockerande mycket från den beskriv-
ning jag gett ovan! Denna formserie behöver, som 
större delen av denna sektion, en grundlig och 
kritisk revision med moderna metoder. Ett jobb 
jag är för gammal för!

4. Juncus inflexus blåtåg
D Blågrå Siv F sinivihvilä N gråsiv 
Blåtåg bildar 50–120 cm höga markanta tuvor, 
genom att jordstammen har mycket korta leder 
och är tätt förgrenad. Stjälken är 1,5–3 mm tjock, 
styv, tydligt blåaktigt grön, även som helt färsk 
med 10–22 kraftiga åsar med större epidermis-
celler, stödda av kraftiga strängar stödjevävnad 
oftast placerade utanför de största ledningssträng-
arna. Ytterskiktets inre del innehåller ett stort 
antal ledningssträngar, den centrala märgen är 
avbruten av hålrum på tvären, den består av regel-
bundet stjärnformiga celler. Stjälken har vid basen 
3–5 mörkbruna till glänsande kastanjebruna 
slidor, 2–15 cm långa, som saknar eller har mycket 
liten skiva, stjälkblad saknas, om man bortser 
från det toppställda stödbladet, som är rakt 
uppåt riktat, oftast 12–20 cm långt och många 
gånger kortare än stjälken. Det heltrinda bladet 
har i stort sett samma inre struktur som stjälken. 
Den skenbart sidoställda blomställningen är mer 
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Figur 6. Blåtåg Juncus inflexus. – Habitus: Skåne, Benestad parish, about 3.2 km north-west of the church, 
valley of Fyledale, sloping fen, 18 aug. 1956, K. H. Mattisson 5102 (LD). – Plantbas, blomställning, enskild 
blomma och stödblad med tvåspetsat förblad: Skåne, Stångby sn, Stångby mosse, s.ö. delen, 5 sept. 1964, 
H. Rickman (LD). Teckning: Monika Osterkamp-Madsen.
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Figur 7. Veketåg Juncus effusus. – Habitus och plantbas: Skåne, V. Wrams sn, kärräng vid Årröd, 10 juli 
1965, H. Rickman (LD). – Blomställning: Skåne, Stoby, kärr, 26 aug. 1952, A. Oredsson (LD). – Enskild 
blomma: Skåne, Tygelsjö sn, 450 m ONO Tygelsjö kyrka, vägdike vid motorväg, RUBIN 2C1e3034, 18 
juni 2007, Å. Svensson 14764 (LD). Teckning: Monika Osterkamp-Madsen.
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eller mindre gles, av oftast 30–100 blommor. De 
blombasen omslutande förbladen är 1,5–2 mm. 
Kalkbladen är 3–4 mm, de yttre vanligen längst, 
alla oftast först kastanjebruna med grönt mittfält 
och hinnartade kanter, i fruktstadium bleknande 
till halmgult, utdraget spetsiga. Ståndarna är 6 
eller sällan 3–5, med 0,7–1,2 mm långa knap-
par som är liklånga med eller något kortare än 
strängen. Stiftet är cirka 0,5 mm med 0,8–1,5 mm 
långa märken. Kapseln är ungefär liklång med 
kalkbladen, 2,5–3,5 mm lång, trekantigt rundat 
äggformig till avlång, mer eller mindre spetsig 
med kort spröt, blekt brun till kastanjefärgad och 
ofta glänsande. Fröna är 0,4–0,6 mm långa, snett 
äggrunda, rutmönstrade, utan bihang. Kromoso-
merna har jag räknat till 2n = 40 från Skåne.

Blåtåg växer i öppen, oftast permanent fuktig 
miljö i kärr, ängar och på stränder men ibland 
också på övergivna åkrar och vägdiken. Åtmins-
tone här i Norden är den begränsad till de sydliga 
kalktrakterna. Den är ganska vanlig i sydvästra 
och södra Skåne, på södra Öland och på mellersta 
Gotland, finns också införd i Göteborg, i Norr-
botten och i Finland. I Danmark saknas den i 
norra Jylland och längs västkusten men är ojämnt 
spridd och lokalt ofta vanlig i resten av landet. 
Utanför Norden finns den som ursprunglig i det 
mesta av tempererade Eurasien och i norra och 
södra Afrika, och har blivit införd över hela värl-
den, men föredrar överallt kalktrakter.

Den som vill kan precisera namnet på vårt 
material som subsp. inflexus, eftersom man från 
Afghanistan och österut beskrivit en underart 
brachytepalus.

5. Juncus effusus subsp. effusus veketåg
D Lyse-Siv  F röyhyvihvilä  N lyssiv 
Veketåg bildar oftast 50–100 cm höga, oftast 
markanta tuvor genom en kortledad och tätt 
grenig jordstam. Stjälken är 2–5 mm tjock, styv, 
rent till något blåaktigt grön, som färsk nästan 
helt slät, med likstora epidermisceller, i motsats 
till de närstående arterna utan några åsar som 
känns om man snurrar den mellan fingrarna, som 
torr med 40–70 svaga åsar, som har strängar av 
stödjevävnad men bara ligger utanför och stöttas 
av svaga ledningssträngar. Ytterskiktets inre del 

innehåller ett stort antal ledningssträngar, den 
centrala märgen är sammanhängande, utan luckor, 
den består av regelbundet stjärnformiga celler. 
Stjälken har vid basen få, vanligen 3 upptill cirka 
15 cm långa slidor, som nertill är mörkbruna till 
kastanjebruna och upptill ljusare, den översta med 
en kort borstlik skiva, stjälkblad saknas, om man 
bortser från det toppställda stödbladet, som är 
rakt uppåtriktat, oftast 5–25 cm långt och många 
gånger kortare än stjälken. Det heltrinda bladet 
har i stort sett samma inre struktur som stjälken, 
dess slida är mer eller mindre tydligt insnörd vid 
basen och inte eller bara obetydligt utvidgad. Den 
skenbart sidoställda blomställningen är oftast mer 
eller mindre gles, av vanligen 50–120 blommor, 
men individ med mer kompakt blomställning 
förekommer. De blombasen omslutande förbladen 
är 0,5–1,5 mm. Kalkbladen är 1,5–3 mm, liklånga 
eller de yttre längst, alla gröna till ljust bruna 
med hinnartad kant, mer eller mindre spetsiga. 
Ståndarna är 3 eller ibland upp till 6, med 0,5–0,8 
mm långa knappar som är ungefär liklånga med 
strängen. Stiftet är mycket kort, med 0,6–1 mm 
långa märken. Kapseln är liklång med eller något 
högre än kalkbladen, 1,8–3 mm lång, trekantigt 
rundat äggformig, trubbig eller lite intryckt, 
ibland med kort spröt och ljust brun. Fröna är 
cirka 0,5 mm långa, snett äggrunda, rutmönstrade, 
utan bihang. Kromosomerna har jag räknat till 42 
på nordiskt material.

Veketåg växer i diverse permanent eller 
säsongsvis fuktiga miljöer, från hedartad men inte 
extremt mager mark till måttligt rika kärr, även i 
åkermark där den ofta uppfattas som ett ogräs. I 
Sverige är den vanlig norrut till Dalsland, södra 
Värmland, Dalarna och Gästrikland, norr därom 
sällsynt och ibland bara införd. I Danmark är den 
allmän utom på Bornholm där den är ovanlig. I 
Norge är den vanlig i kustområden upp till södra 
Nordland och i Finland i kustområdena i söder 
upp till södra Österbotten. I fjällen och Arktis går 
den knappast ovanför trädgränsen. På Island och 
Färöarna saknas den. Utanför Norden är den vida 
spridd, och anses som vild i varje fall i Europa, 
Väst- och Centralasien, en stor del av Afrika, 
Nordamerika och sydamerikanska berg, som 
införd lite varstans i världen.
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Observera att blomställningens form visserli-
gen är en iögonenfallande karaktär men inte alls 
kan användas för helt säker bestämning. Titta i 
stället efter att stjälken är slät eller grunt räfflad 
med bara små epidermisceller och stödbladets 
slida oftast trång med en oftast tydligt insnörd 
bas. Som för många arter i denna sektion är stjälk-
tvärsnittet den mest karakteristiska egenskapen.

Hybrider förekommer med J. inflexus och 
J. conglomeratus, på enstaka ställen utanför Nor-
den funna även med J. balticus, men är alla säll-
synta.

6. Juncus conglomeratus knapptåg
D Knop-siv  F keräpäävihvilä  N knappsiv 
Knapptåg bildar 40–100 cm höga markanta 
tuvor, genom att jordstammen har mycket korta 

leder och är tätt förgrenad. Stjälken är 1–2 mm 
tjock, styv, rent eller svagt blåaktigt grön, även 
som helt färsk med 12–30 kraftiga åsar med större 
epidermisceller på ryggarna, som stöds av kraftiga 
strängar stödjevävnad och oftast är placerade 
utanför de största ledningssträngarna. Ytterskik-
tets inre del innehåller ett stort antal lednings-
strängar, den centrala märgen är sammanhäng-
ande, utan hålrum, den består av regelbundet 
stjärnformiga celler. Stjälken har vid basen oftast 
3,5–15(–20) cm långa bladlösa slidor, som oftast 
är bleka, ljust till mörkt bruna, men ibland med 
kastanjebrun ton, den översta har ofta en kort 
borstlik skiva. Stjälkblad saknas, om man bortser 
från det toppställda stödbladet, som är rakt uppåt-
riktat, oftast 10–20 cm långt och många gånger 
kortare än stjälken. Det heltrinda bladet har i 

Figur 8. Veketåg Juncus 
effusus. – Magle våtmark, 
Hässleholm. Foto: Åke Svens-
son, 4/8-96.
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Figur 9. Knapptåg Juncus conglomeratus. – Habitus och plantbas: Skåne, par. Glimåkra, Angseröd, 1 juli 
1957, S. Snogerup cult. no. 737 (LD). – Blomställning och enskild blomma: Skåne, Tjörnarps socken, sekt. 
2, 400 m S Korsaröd, fuktigt fält, 20 juli 1951, J. Ericson (LD). Teckning: Monika Osterkamp-Madsen.
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tionen, så var beredd på roliga fynd där de växer 
tillsammans. Speciellt J. arcticus × balticus borde 
finnas! Men man får som för andra Juncus-grup-
per lätt en överdriven uppfattning om hybridernas 
vanlighet därför att de är långlivade och kraftiga; 
egentligen sker troligen korsningar mycket sällan i 
den här sektionen.

Juncus effusus × inflexus
Denna hybrid ser ut som en högväxt, klen och 
ovanligt ljust grön inflexus. Man hittar den lätt-
are sent på säsongen, när den brukar fortsätta 
blomma, ibland ända till senhösten, när föräld-
rarna redan är i frukt.

Den översta basalslidan har ett cirka 5 mm 
långt borstartat uddblad. Stjälken har rätt många 
åsar (fler än inflexus) och några av dem är rätt 
grova och har förstorade epidermisceller men 
stödjevävnaden är ofta inte ansluten mot stora 
ledningssträngar. Nedersta stödbladet övergår 
jämnt i sin slida. Flera följande stödbladsslidor 
med liten skiva finns. Kalkbladen är delvis brun-
färgade. Kapseln utbildas ofta till full storlek men 
frö ämnena degenererar tidigt; jag har åtminstone 
inte sett något normalt frö.

Jag vill varna för en speciell sorts felbestäm-
ning: helt normal J. inflexus kan vara angripen av 
en svamp som förstör fröämnena.

I Sverige finns ett par välkända fynd av denna 
hybrid. Vid Ystad hittades den 1880 av Ernst 
Ljungström, det rörde sig uppenbart bara om en 
lokal där, flera insamlingar finns fram till 1898 (L. 
M. Neuman). Den mest noggranna lokaluppgiften 
lyder: ”Ystad, Risebäcken mellan bron och socker-
bruket t. v. om bäcken”.

En annan lokal hittades redan 1864 i Fyle-
dalens centrala del. Det rör sig uppenbart om 
bara en lokal, fast dess läge angetts på olika sätt av 
olika insamlare fram till 1950: ”Benestads backar”, 

”Fylan”, ”Högestad”, ”Benestad, den stora tuvan 
på gångstigen”, ”strax efter sista Stenbygården”, 

”Stenby hällar”, ”Högesta Fyla”, ”lergraven vid 
Stenby backe före tegelbruket”, ”Röddinge”, ”mel-
lan Högestad och Benestad”, ”Stenby hällar, kärr”. 
Neuman angav 1911 på olika etiketter ”tufvan 
no. 1” och ”tufvan no. 2”, så två tuvor har alltså 
funnits. Härifrån inflyttades (före 1926) en bit 

stort sett samma inre struktur som stjälken. En 
viktig artkaraktär är att stödbladets slida är vid 
med bred hinnartad kant och oftast inte insnörd 
nertill, ofta ser bladet lite snett neråtpekande ut 
från sen blom.

Den skenbart sidoställda blomställningen är 
oftast mycket tät, huvudlik, men ibland mer eller 
mindre gles, av vanligen ett stort antal blommor. 
De blombasen omslutande förbladen är 1–1,5 
mm, mer eller mindre hinnartade. Kalkbladen är 
2–4 mm, de yttre oftast längst, alla gröna till ljust 
bruna eller kastanjebruna, med bred grönaktig 
mittstrimma och hinnartad kant, spetsiga.

Ståndarna är 3 eller ibland upp till 6, med 
0,4–0,7 mm långa knappar som oftast är kortare 
än strängen. Stiftet är mycket kort med 0,6–1 mm 
långa märken. Kapseln är ungefär liklång med 
kalkbladen, 2–2,5 mm lång, trekantigt rundat 
äggformig, trubbig eller oftast lite intryckt, med 
kort spröt och ljust till mörkt brun. Fröna är cirka 
0,5 mm långa, snett äggrunda, rutmönstrade, 
utan bihang. Kromosomerna är svårtolkade, men 
har jag räknat till 42 på nordiskt material.

Lägg märke till att den täta blomställningen 
visserligen oftast finns där som gott indicium 
på identiteten, men det förekommer knapptågs-
individ med mycket vid blomställning. Kolla all-
tid stjälkens kraftiga åsar!

Knapptåg växer på oftast konstant fuktig mark 
i hedmark, kärr och ängar, ibland i gamla åkrar 
där den kan bli betraktad som ogräs. Den är något 
mera kalkskyende än veketåg. I Sverige är den van-
lig norrut till Dalsland, södra Värmland, Dalarna 
och Gästrikland, sällsynt norr därom nära kus-
ten. I Norge är den vanlig till södra Nordland, i 
Finland till i höjd med Bottenvikens nordända. 
I Danmark är den vanlig, bara ovanlig på Born-
holm. I fjällen når den sällan upp till skogsgrän-
sen. Utanför Norden är den ursprunglig i Europa, 
nordvästra Afrika, stora delar av tempererade 
Asien. Införd även lokalt i Nord- och Sydamerika.

Hybrider
Utom de hybrider jag nämner här och som är 
funna i Norden, har man i England också hittat 
J. balticus × effusus och J. balticus × inflexus. Alla 
kombinationer torde alltså vara möjliga inom sek-
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helt ut som J. balticus. Detta är en allmän regel för 
hybrider mellan arter med och utan stödjevävnad 
under epidermis: avsaknad av stödjevävnaden är 
dominant karaktär. Blomställningen är oftast rätt 
liten och fåblommig. Ståndarknapparna är små 
och öppnar sig dåligt, men innehåller en varie-
rande mängd färgbart pollen. Kapseln utvecklar 
sig oftast till för balticus nästan normal storlek 
och innehåller några frön av varierande kvalitet.

J. balticus × filiformis är känd från flera ställen i 
Sydsverige, och den har på flera ställen bildat stora 
och långlivade bestånd som blivit mer betydande 
än balticus-förälderns.

[ Juncus arcticus × balticus
Denna hybrid nämner jag tills vidare utan någon 
säker rapport om den, för att den bör finnas.]

Juncus arcticus × filiformis
Denna hybrid är nästan lika spinkig som J. filifor
mis, men har ett toppställt stödblad som bara är 
ungefär hälften så långt som stjälken. Stjälk- och 
bladanatomin är som hos J. arcticus; även i denna 
hybrid är alltså tillståndet utan strängar av stödje-
vävnad dominant. Blommorna öppnar sig ofta 
inte. När de någon gång gör det fortsätter stån-
darknapparna oftast att vara slutna och pollen är 
till stor del skrumpet. Kapseln växer ut till full 
storlek men har insjunkna sidor och är antingen 
tom eller i några blommor 1–4-fröig. Om fröna 
kan ge någon avkomma har inte blivit testat men 
på naturliga lokaler har i varje fall ingen påstått 
sig hitta mer än tre sorters plantor: föräldrarna 
och hybriden. Jag har inte haft den i odling och 
kan alltså inte ge några vidare detaljer om fertili-
teten.

Juncus arcticus × filiformis har hittats på ett 
flertal ställen, men man får nog lätt en överdriven 
uppfattning om dess vanlighet för att den sprider 
sig vegetativt till stora kloner. Vid Palojoensuu i 
Enontekis lappmark har den till exempel funnits 
i en population som bestått åtminstone från 1905 
till 1944, troligen finns den där än. Till heder för 
upptäckaren har den getts artnamn som J. montel
lii. Och visst uppfyller en sådan friskt kvarlevande 
hybrid kravet på en art att fortplanta sig självstän-
digt, men jag föredrar ändå att benämna den med 

till Lunds botaniska trädgård där den kvarlevde 
åtminstone till 1965 vid bäcken. Inte återrappor-
terad vid inventering för Floran i Skåne.

På Bornholm har flera insamlingar gjorts 
1878–1896, troligen finns eller har funnits mer än 
en lokal. Lokal angivelser: 1.”Rönne”, ”Rönne vid 
Ormebaek”, ”Ormebaek söder om Rönne”; alla 
(1881–1894), troligen samma lokal, rätt annor-
lunda angivelser 2. ”Soseodde” och ”3. ved Soraa 
S. for Guvegaard”. !Ormebaek inte lokaliserad på 
karta!, Soseodde rätt långt från stan. ?Guvegaard?

Juncus conglomeratus × effusus
Denna hybrid kan vara mycket olik på olika loka-
ler, även om detta inte är så mycket dokumenterat 
från Norden. Vegetativt liknar den mycket J. effu
sus genom många åsar på stjälken och en epidermis 
med i stort sett jämnstora celler. Men tittar man 
närmre finner man, åtminstone på torrt material, 
några lite kraftigare och storcelligare åsar. I ett 
tvärsnitt syns att många åsar sitter utanför stora 
ledningssträngar på conglomeratus-manér och att 
de lite större åsepidermiscellerna har förtjockad 
yttervägg (kutikula). Blomställningen kan vara 
effusus-lik eller med skaftade och täta blomgrupper. 
Det säkra materialet från Dagstorp i Skåne bildar 
fullstora kapslar som dock är helt frösterila, men 
fynd av hybrider med viss fertilitet är dokumente-
rade, bland annat från Tjeckien och England och 
jag har själv sett sådana. I ett sådant här fall borde 
man naturligtvis göra kontrollerade korsningar 
med försök att framställa återkorsningar och kan-
ske även F2-plantor. De man hittar i naturen för-
blir ju bedömningsfall. Håll gärna ögonen öppna 
efter misstänkta fall, de tilltänkta föräldrarna 
växer ju nära blandade på tusentals ställen. Att de 
inte ofta korsas kan bero på att J. conglomeratus 
börjar blomma lite tidigare än J. effusus.

Juncus balticus × filiformis
Denna hybrid är på de flesta lokaler större än båda 
föräldrarna och dessutom vegetativt stark och 
bildar genom vegetativ spridning ofta stora och 
långlivade bestånd. Den avslöjar sig oftast på att 
kombinera stora mörka blommor av balticus-typ 
med en smal stjälk av filiformis-typ och ett ganska 
långt toppblad. I sin stjälkanatomi ser hybriden 
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hybridnamnet, som ju talar om vad vi vet om dess 
natur. Justus Montell kan vi ändå komma ihåg 
som en av de flitigaste Juncus-letarna i Norden.

Sektion Steirochloa
Detta är en annan variant på perenner med för-
bladsförsedda blommor. Arterna av denna sek-
tion är perenner med välutvecklad jordstam, som 
kan vara kortledad och då ge en tuvad form, eller 
med längre leder som ger arten ett mattbildande 
växtsätt. Vad som motiverar rang för gruppen 
som separat sektion är bladen, som hos samtliga 
arter är plattade på bredden (som blad ju vanligen 
är men inte hos alla juncusar), och dessa blad har 
också ett par andra gemensamma egenheter. En 
är att epidermiscellerna på över- och undersidorna 
är helt olika beskaffade: de på undersidan ser helt 
vanliga ut, medan de på översidan är förstorade 
och på fullbildade blad verkar de tomma. Och så 
har bladet en sträng av stödjevävnad i kanten eller 
en markant bladkant. Mönstret kommer alltså 
igen: de stora, uppenbart gamla, vittspridda grup-
perna känns igen inte på blomkaraktärer utan på 
en allmän livsform. Så har det blivit i Juncus.

Sektionen omfattar 35 arter, spridda som 
ursprungliga i alla jordens tempererade regioner 
utom Sydafrika, med flest arter i Centralasien och 
Nord- och Sydamerika.

1. Juncus trifidus klynnetåg
D Treklöftet Siv  F tunturivihvilä  I Moasef  N rabbesiv
Klynnetåg är en på flera sätt speciell art. Redan 
dess ekologiska preferenser avviker från det i 
släktet normala; man finner den mest högt upp 
i fjället och på ganska torra lägen. Men även dess 
utseende bjuder på några överraskande detaljer.

Klynnetåg är oftast 5–20 men på enstaka 
lokaler upp till 42 cm hög, med stjälkar i mycket 
täta rader från en jordstam klädd av fjällika blad. 
Den bara millimetertjocka stjälken omges vid 
basen av 4–6 bladslidor, de första helt utan men 
det sista i regel med en kort bladskiva, däröver 
följer en bladlös större del, de 2–4 stjälkbladen är 
hopade som stödblad under blomställningen. Det 
största bladet är oftast 4–12 cm långt och 0,3–1 
mm brett, och samtliga blad har en mycket fint 
sågad kant, något som inte förekommer hos någon 

annan art i släktet. Skulle du tveka om en dåligt 
utvecklad planta så titta bara på bladkanten i rejäl 
förstoring! Bladöronen är också egenartade, upp 
till 4 mm långa och fransiga. Blommorna är bara 
(1–)2–4 i en tät samling, med vardera två förblad 
som också är fransiga. Kalkbladen är 2,5–4 mm, 
lancettlika och uddspetsiga, färgade i olika ljusa 
till mörkt bruna nyanser med hinnartad kant. 
Ståndarna är 6, har korta strängar och 1–1,5 
mm långa knappar. Kapseln är 2-4 mm lång och 
sticker upp över kalkbladen med sin kraftiga spets. 
Fröna är 1–1,6 mm långa och har två korta men 
tydliga bihang. För kromosomtalet känner jag 
bara en uppgift om 2n = 30 (Löve & Löve 1966).

Klynnetåg uppvisar alltså egenartade karaktä-
rer i sin bladkant och bladörons och förblads utse-
ende. Det är därför svårt att utpeka någon nära 
släkting. Den enda DNA-studie jag sett ställde 
den också som helt avvikande, och vi får alltså 
vänta på vidare speciella studier, som kanske gör 
det svårt att behålla den på dagens plats i systemet. 
Kanske borde den få ett eget släkte.

Klynnetåg bildar ofta stora bestånd på de 
ställen där den trivs, det vill säga i högt belägna 
torra och magra fjällhedar på urbergsfjällen. I till 

Nyckel till de nordiska arterna av sektion 
Steirochloa

1. Bladöron fransade; bladkanter finsågade; 
frön med långa bihang  ................  1. J. trifidus

– Bladöron hela eller obetydliga; bladkanter 
hela; frön utan bihang  ....................................... 2

2. Blad i mångbladiga täta rosetter vid 
basen; blommor 4–5,5 mm  ...........................
  .................................................  2. J. squarrosus

– Blad 1–4(–6) längs stjälken och basalt; 
blommor mindre än 3 mm  .............................. 3

3. Kalkblad uddspetsiga; bladöron långa, 
tunna, vitaktiga, tidigt vissnande   3. J. tenuis

– Kalkblad trubbiga; bladöron korta, av fast 
struktur  ................................................................. 4

4. Ståndarknappar högst dubbelt så långa 
som strängen; kapsel nående högt över 
kalkbladen  ...........................  4. J. compressus

– Ståndarknappar 2–6 gånger så långa som 
strängen; kapsel lika hög som kalkbladen  ..
  ........................................................ 5. J. gerardii



JUNCUS

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 105:6 (2011) 289

Figur 10. Klynnetåg Juncus trifidus. – Habitus: Torne Lappmark, Mt. Vakketjåkko, cliff 2 km S of the sum-
mit (NE of Abisko), 26 juli 1957, S. Snogerup (LD). – Blomställning: Torne Lappmark, Mt. Luopakte c. 30 
km SE of Abisko, 22 juli 1957, S. Snogerup (LD). – Enskild blomma (avritad från två olika håll) och del av 
blad: Lappland, Torne Lappmark, Nissonjokk vid hängbron, 31 juli 1961, H. Rickman (LD). Teckning: Monika 
Osterkamp-Madsen.

JUNCUS
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Figur 11. Borsttåg Juncus squarrosus. – Habitus: Skåne, Träne sn, 700 m SV Örmatofta, ängsmark, RUBIN 
3D1h2933, 25 juni 2005, G. Svensson (LD). – Blomställning och blommor: Skåne, 500 m SW of Frihult 
S, grazed meadow near a pond, RUBIN 2D2c0831, 2 juli 1992, S. Snogerup 9423 (LD). Teckning: Monika 
Osterkamp-Madsen.
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exempel mellanalpina hedar på Rondane kan man 
vandra långa sträckor på en matta av klynnetåg 
och lav. Den växer ofta i utbredda mattor men 
ibland i klippskrevor eller på små öppna jord-
fläckar på lägre höjd, till exempel på ”skogsfjällens” 
öppna toppområden. Några gånger har man hittat 
den i liknande lokaler på mycket låga nivåer, till 
och med nära havet i mellersta Norge och vid 
Höga Kusten i Ångermanland.

2. Juncus squarrosus borsttåg
D Börstesiv  F harjasvihvilä  I Stinnasef  N heisiv
Detta är ytterligare en udda art utan nära släk-
tingar i Norden.

Borsttåg varierar i planthöjd 10–50 cm och 
exemplaren bildar små hårda mattor genom sin 
kortgrenade, kraftiga jordstam. Den styvt upp-
räta stjälken är 1–2 mm tjock. Bladen är upp 
till 20(–30) cm, bara 1–2 mm breda men av en 
kraftig struktur och blåaktigt gröna. I ett tvärsnitt 
ser man att bladkanten är förstärkt av en sträng 
stödje vävnad och på bladets mitt sitter de grova 
epidermiscellerna oftast i 2–3 lager. Bladöronen 
är högst en halv millimeter, av stabil struktur. 
Alla stödblad är under 3 cm och de flesta fjällika. 
Blomställningen är mindre än 10 cm, en eller ett 
par kvastar av sammanlagt upp till 30(–40) stora 
blommor. Kalkbladen är 4–5,5 mm, trubbigt 
lancettlika till äggrunda, ljust brunaktiga med 
hinnaktiga kanter. Ståndarna är 6 med upp till 2 
mm långa knappar på mycket korta strängar. Kap-
seln är 4–5 mm lång, rundat trekantig och trub-
big, brunaktigt grågrön. Fröna är ca 0,8 mm långa 
utan bihang. Kromosomtalet, 2n = 42 har jag kol-
lat på material från Skåne och Danmark.

Borsttåg hävdar sig kraftfullt i betade fukt-
hedar och längs skogsvägar. De täta och hårda 
bladrosetterna breder ut sig till små mattor så att 
den håller de fläckar den erövrat. Men hävden 
av fukthedar som beten uppehålls knappast och 
skogsvägarna moderniseras för motoriserat skogs-
bruk. Så den sitter idag trångt på många gamla 
lokaler och får kanske snart listas i någon hot-
kategori. Arten finns i hela Danmark och södra 
Sverige upp till Dalsland, Närke och Östergötland, 
fast den är ovanlig i kalkpåverkade och närings-
rika bygder. I Norge går den i kusttrakterna upp 

till södra Nordland och in mot svenska gränsen i 
Trøndelag.

3. Juncus tenuis syltåg
D Tuesiv  F nurmivihvilä  N ballastsiv
Syltåg bildar med sin tätt grenade jordstam små 
täta tuvor av 10–50(–80) cm höga, styvt uppräta 
men under 2 mm tjocka stjälkar. Bladen sitter 
alla i en tät basal rosett, de är upp till 12 cm långa, 
0,5–1 mm breda, flata till något rännformiga. 
Blad öronen är typiska för arten, oftast 3–5 mm 
långa och från början spetsiga men så tunt hinn-
artade att de ser fransiga ut på senare stadium. 
Titta gärna efter på dem, för syltåg tillhör en kri-
tisk nordamerikansk grupp och fler arter kan dyka 
upp, och har redan gjort så lokalt, i varje fall i Öst-
errike och Skottland. Vårt material varierar en del 
och har kanske kommit in i mer än en oplanerad 
införsel. Blomställningens nedersta l–3 stödblad 
är bladlika, upp till 10 cm långa och lika de basala 
bladen. Blomställningen har mycket varierande 
form, tydligen beroende på både genetisk olikhet 
och modifikationer, den varierar åtminstone med 
5–40 blommor i yvig ställning eller ibland ett par 
täta grupper. Kalkbladen 3,5–4,5 mm, är udd-
spetsiga i motsats till hos de närstående låglands-
arterna, med grön mitt och hinnartade kanter. 
Ståndarna är 6, med 0,2–0,7 mm långa knappar 
på 0,5–1 mm långa strängar. Kapseln är 3,5–4,5 
mm, rund och kort elliptisk till nästan klotrund, 
ljust grönaktig till brun. Fröna är 0,3–0,5 mm, 
med två mycket korta bihang och de blir klibbiga 
i väta. Kromosomtalet 2n = 84 har jag kollat på 
material från Skåne, Hultasjön, Örkelljunga.

Detta är en invandrare som inte behöver något 
stöd för att integrera sig. Fröna är som sagt klib-
biga i vått tillstånd, och fastnar då gärna under 
skor eller vagnshjul eller på diverse föremål som 
sedan kan bli skickade runt i världen. Från en 
blygsam utbredning i östra Nordamerika har den 
med mänsklig hjälp nu erövrat en stor del av jor-
dens tempererade trakter. I Europa dök den först 
upp 1824 nära Antwerpen i Belgien. I Norden 
noterades den först från Växjö 1887, sedan dök 
den i ganska rask följd upp från diverse ställen och 
befinner sig nu i lokal spridning ut i naturen. Från 
västligaste Europa har den spritt sig till öster om 
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Figur 12. Syltåg Juncus tenuis. – Habitus, plantbas och enskild blomma: Skåne Tjörnarp sekt. 4, c:a 400 m 
S Tjörnarp stn, stig, 15 aug. 1952, J. Ericson & H. Christoffersson (LD). – Blomställning: Skåne, par. Osby, 
Marklunda, ½ km SW of Grottebacken, abundant in a gravelly disturbed area at a farmhouse, RUBIN 
4D0i1602, 20 juli 1996, B. & S. Snogerup 12974 (LD). – Blad, Skåne, Ö. Sönnarslöv sn, skogsmarkväg 800 
m SSO Sönnarslövsjön, 8 aug. 1984, H. Wittzell (LD). Teckning: Monika Osterkamp-Madsen.
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Figur 13. Stubbtåg Juncus compressus. – Habitus, blomställning och blommor: Skåne, Krageholm SV, 1500 
m NNO Bjäresjö kyrka, RUBIN 2D0e1305, dammkant, 28 juli 2001, Y. Larsson (LD). – Plantbas och 
ståndare: Skåne, V. Hoby sn, kärr S ån SO Rinnebäck, 28 aug. 1962, S. Snogerup (LD). Teckning: Monika 
Osterkamp-Madsen.

JUNCUS
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Ural på mindre än 150 år, en ganska imponerande 
migrationstakt. Den är kanske inte någon riktigt 
aggressiv inträngling utan håller sig mest på kul-
turpåverkade platser. Men man hajar nästan till 
när den nu intagit en iögonenfallande position 
längs markvägarna i det ålderdomliga landskapet 
vid Linnés Råshult. Varken Nils eller Carl Lin-
naeus kände till artens existens över huvud taget.

4. Juncus compressus stubbtåg
D Fladstrået Siv  F tannervihvilä  N flatsiv
Stubbtåg skiljer sig klart från de ovan behandlade 
arterna genom sina små blommor med trubbiga 
kalkblad. Att den är genetiskt klart skild från den 
Juncus gerardii-grupp som vi sedan skall behandla 
är helt klart, det till grundtal skilda kromosom-
talet tyder ju på det. Men det hindrar inte att 
somliga exemplar kan vålla besvär vid bestäm-
ningen, särskilt om de är tidigt samlade.

Stubbtåg har en ganska vid ekologisk amplitud 
och blir uppenbart rätt kraftigt modifierad av 
olika växtplatser, lågväxt, mer kompakt och mer 
blågrön längs stigar och på jordplaner, högre, spin-
kigare och ljusare i kärr och ängsmark. Växtsättet 
är mattbildande eller löst tuvat med en tunn jord-
stam med varierande tät förgrening, planthöjden 
är 10–40 cm med de högsta plantorna i kärrmark. 
Stjälken är något hoptryckt från sidorna och har 
ett upprätt eller något uppstigande växtsätt, med 
1–4 basalt placerade blad och 1–2 högre upp. 
Bladen är 5–25 cm och 0,8–2 mm breda, platta 
till brett rännformiga, mer eller mindre blåaktigt 
gröna, med korta och breda bladöron. Blomställ-
ningens första stödblad liknar de nedre bladen 
och är upp till 10 cm långt. Blomställningen är 
10–60-blommig, gles eller med blommor i några 
täta grupper. I blomman hittar vi de enda säkra 
skiljekaraktärerna mot J. gerardii. Kalkbladen 
är 2,1–2,8 mm. Redan i tidig blom syns att stån-
darknapparna är från liklånga till högst dubbelt 
så långa som strängen, men i frukt är skillnaden 
lättare att se. Stubbtågens kapsel har en rundad, 
trubbig topp som sticker upp rejält över kalkbla-
den. Fröna är 0,35–0,5 mm långa, blekbruna, med 
11–13 längsstrimmor och rutiga av rätt tydliga 
tvärstrimmor. Kromosomtalet är 2n = 44, som jag 
kollat från Skåne, Själland och Slovakien.

Stubbtåg är vanlig på allehanda fuktig och 
öppen mark, ofta längs stigar och i ovårdade fält i 
hela Danmark, i Sverige upp till Göteborgsområ-
det, Dalsland och södra Dalarna och i sydvästli-
gaste Finland. I Norge är den bara vanlig i Oslo-
området, i de andra länderna finns den ofta som 
införd på diverse kulturlokaler.

5–6. Juncus gerardii salttåg 
Juncus gerardii bildar med ett flertal raser och 
närstående taxa en kritisk grupp med utbredning 
från Atlanten till Stilla Havet och i Nordamerika. 
Indelningen i arter och underarter har blivit före-
mål för varierande förslag, men för våra nordiska 
former kan vi lugnt påstå att det rör sig om arten 
J. gerardii med två underarter, den sydliga subsp. 
gerardii och ishavsrasen subsp. atrofuscus. Jag fin-
ner det mest praktiskt att bara beskriva den syd-
liga och vanliga underarten som sådan och sedan 
ishavståg separat med dess avvikande karaktärer.

5. Juncus gerardii subsp. gerardii vanlig 
salttåg
D Harril  F suolavihvilä  I Fitjasef  N saltsiv
Salttåg är oftast markant mattbildande genom 
sin krypande och ganska tätt förgrenade jord-
stam, ibland ter sig små kloner som utbredda 
tuvor. Stjälken är 10–50 cm eller sällan högre och 
har ibland en eller två basalslidor utan eller med 
kort skiva och däröver 1–2, ofta lågt placerade 
stjälkblad som är 5–25(–40) cm långa, oftast 3–7 
gånger så långa som sin slida och har korta, trub-
biga bladöron. De är 0,4–1,5(–2,5) mm breda, 
oftast nästan trinda och med mycket förstorade 
celler på ovansidan, bara sällan riktigt platta eller 
med lite inböjd bladkant. Blomställningens ett 
eller två nedersta stödblad är bladlika och upp 
till 10 cm långa, blommorna är 10–120 i oftast 
flera glesa eller sällan rätt täta grupper. Kalk-
bladen 2,5–3,8 mm, är mitt på gröna till bruna 
men alltid mörka till kastanjebruna i ett yttre 
band innanför den hinnartade kanten. Stån-
darna är 6, knapparna är (2–)3–4 eller sällan upp 
till 6 gånger så långa som strängen. Kapseln är 
2,5–3,5 mm, den når oftast lite över kalkbladen 
med sin något trekantiga topp, och är oftast rätt 
mörkt brun. Fröna är 0,5–0,7 mm utan tydliga 
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Figur 14. Salttåg Juncus gerardii subsp. gerardii. – Habitus, blomställning och enskild blomma: Öland, near 
the N point, c. 1 km S of the lighthouse of Långe Erik, 1-5 m, 20 juli 1970, S. Snogerup (LD). – Ståndare: 
Skåne, Skanör, stranden n. om hamnen, 15 juli 1966, H. Rickman (LD). Teckning: Monika Osterkamp-Madsen.

JUNCUS
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bihang, oftast 12-strierade med svagare tvärryggar. 
Kromo somtalet är 2n = 84, vilket jag kontrollerat 
från Skåne och Jylland.

Salttåg växer mest i fuktiga marker med bräckt 
eller salt vatten längs alla Nordens kuster utom 
den norska ishavskusten, men är mindre vanlig i 
delar av Bottenviken och i norra Kalmar län.

Utanför Norden har denna underart en vid 
utbredning på både kuster, saltområden i inlandet 
och flera andra slags lokaler, i Europa, Nord-
amerika och Väst- och Centralasien, på en del stäl-
len som införd ruderatväxt.

6. Juncus gerardii subsp. atrofuscus 
ishavs tåg
N ishavssiv
Detta är en regional ras från ishavets kuster (figur 
15). Dess avgränsning mot former borta i Sibiriens 
inland och österut behöver vi inte bekymra oss 
om, här i Norden är den i stort sett geografiskt 
avgränsad fast vi har ett par övergångszoner. Borta 
i Asien finns fler underarter och besläktade arter.

Ishavståg är genomgående rätt högväxt, oftast 
30–50 och ibland upp till 80 cm, och dess översta 
stjälkblad är mindre än 3 gånger så långt som 

Figur 15. Ishavståg Juncus gerardii 
subsp. atrofuscus. – Neiden, Sand-
tangen, Norge. Foto: Åke Svensson, 
23/7-03.
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slidan. Men de bästa karaktärerna hittar vi i blom-
man som i sin helhet ser mörkare svart ut än som 
är brukligt hos vanligt salttåg. Förbladen är breda, 
trubbiga och mörkt bruna, kalkbladen har bara en 
smal ljusare strimma på sin nästan kastanjebruna 
yta och bara en smal och mörk hinnkant, kapseln 
är ofta över 3 mm lång och mörk och trubbig. 
Den bästa skiljekaraktären är nog ändå ståndar-
knappen, som oftast är 1,5–2,2 mm och 3–6 
gånger så lång som strängen. 

I Norge hittar vi typisk ishavståg från Lofoten 
norr- och österut, som sig bör för en underart med 
en del svårbestämda, delvis verkliga mellanformer. 
På den tid när Finland hade en ishavskust fanns 
den där också, men numera får man leta efter mel-
lanformer, som mest finns i det norra inlandet. 
Ända ner vid Bottenvikens kust tycker jag mig ha 
sett misstänkt material; det är nog så att ishavståg 
för årtusenden sedan spridde sig längs en ishavs-
kust ner mot nuvarande Bottenviken för att sedan 
successivt korsas ihjäl av salttåg söderifrån. Vill du 
ha skumma former att reta dig på så leta i norra 
Österbottens strandängar. Detta är ju ett fint 
exempel på att två underarter har svårt till omöj-
ligt att samexistera.

Hybrider i sektion Steirochloa?
Med erfarenheter från andra delar av släktet vill 
jag inte utesluta att till exempel Juncus compressus 
och gerardii kan bilda hybrider. Eftersom vi nu 
vet att de är skilda av kromosomtal som håller sig 
stabilt olika, kan man lugnt säga att en hybrid bör 
vara inte bara intermediär i några karaktärer utan 
också kraftigt steril. Vill du få en hybrid erkänd av 
oss tvivlare, så samla den därför i fröstadium. Jag 
har letat och visserligen kvirrat över en del svår-
bestämda fall men inte hittat någon bra hybrid-
kandidat varken i strandängar eller herbarier, bara 
ungt samlade stackare. Visa gärna att jag har fel, 
adress se nedan!  SBT.

•  Tack Monika Osterkamp-Madsen för att du 
tecknat så fint, Åke Svensson för att du bidragit 
med fina färgbilder, Britt Snogerup för att du 
hjälpt till med kompletteringar i texten, Svenska 
Botaniska Föreningen för ekonomiskt bidrag ur 
Jubileumsfonden.
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Eleven perennial Juncus species are presented, six 
of sect. Juncotypus and five of sect. Steirochloa. Their 
morphological variation and ecological preferences 
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sented. Hybrids of sect. Juncotypus occurring in the 
Nordic area are also described.

J. filiformis L. occurs in various temporarily wet 
habitats, usually on acid soils, from near sea level 
to low alpine zone, on open soil in heaths, moist 
meadows and shores of watercourses, cart roads, 
gravel pits and other disturbed places. Hemicrypto-
phyte, laxly mat-forming, dense rows of several 
flowering stems from a rhizome, stems usually leaf-
less except for the basal cataphylls and the bract, 
terete, 1–1.5 mm thick, smooth. Inflorescence 
pseudo lateral, usually dense, 4–10-flowered.

J. arcticus Willd. occurs on open, usually perma-
nently wet soil on calcareous substrates, especially 
typical for sloping fens with moving water, from 
near sea level in the arctic to low alpine areas in 
the mountains. Hemicryptophyte, with creeping, 
sparsely branched rhizome with short or up to 
1 cm long internodes, stem leafless, terete, stiff, 
smooth, 1.5–2.5 mm thick. Inflorescence pseudo-
lateral, dense, (2–) 3–10-flowered.

J. balticus Willd. occurs in permanently or sea-
sonally wet sandy sites, mostly along sea coasts 
but also on shores of a few inland watercourses 
and in mostly calcareous fens. Hemicryptophyte, 
25–80 (–100) cm, with sparsely branching rhizome 
3–6 mm thick with mostly 5–10 mm long inter-
nodes, stem leafless, smooth; 1–3 mm thick, blueish 
green, cataphylls 3–5, 4–12 cm, straw-coloured to 
light brown sometimes getting blackish. Inflores-
cence pseudo lateral, diffuse, (5–) 25–60 (–80)-flow-
ered.
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J. inflexus L. occurs on open, usually permanently 
wet vegetation, fens, meadows, abandoned fields, 
margins of watercourses including roadside ditches, 
in the Nordic area only near sea level, calcicole. 
Hemicryptophyte, 50–120 cm tall, densely caespi-
tose; rhizome very short-noded, stout, stem leafless, 
with dark brown to chestnut-coloured basal sheaths, 
terete, 1.5–3 mm thick (locally to 8–10 mm at 
base), bluish green, glaucous, with 10–22 conspicu-
ous ridges. Inflorescence pseudolateral, 3–10 cm, 
usually lax, flowers mostly 30–100.

J. effusus L. occurs in usually permanently wet, 
open vegetation, meadows, abandoned fields, 
often gregarious in nutrient-poor wetland, slightly 
calcifuge. Hemicryptophyte, 50–100 cm, densely 
caespitose, rhizome very short-noded. Stem leaf-
less, terete, 2–5 mm thick, green; smooth to weakly 
ridged, ridges 40–70, as fresh inconspicuous. Inflo-
rescence mostly 1–5 cm, occasionally much larger, 
mostly dense to moderately lax, pseudolateral, of 
50–120 flowers.

J. conglomeratus L. occurs in open, usually per-
manently wet places, meadows, heathland, former 
fields, calcifuge and common in nutrient-poor places. 
Hemicryptophyte, 40–100 cm, densely caespitose 
with very short-noded rhizome, stem leafless, 
terete, 1–2 mm thick, ridges 12–30, conspicuous, 
with subepidermal sclerenchyma strands coordi-
nated with large vascular bundles. Inflorescence 
pseudolateral, usually 1–2 cm, dense or rarely of 
several clusters or diffuse, flowers numerous, usually 
densely clustered.

J. trifidus L. Mostly in subalpine to middle alpine 
and arctic heathland and sometimes dominating in 
the middle alpine zone of mountains of archaic rock, 
common down to sea level in the north and reach-
ing to over 1800 m in the south, mostly in places 
with sparse plant cover, calcifuge. Hemicryptophyte, 
5–42 cm, densely caespitose to mat-forming, rhi-
zome short-noded, with sheath-like scales. Inflores-
cence terminal, of (1–) 2–4 subsessile, congested 
flowers conspicuously overtopped by leaves.

J. squarrosus L. occurs in oligotrophic grasslands, 
grazed heathland, openings and tracks in forest, 
calcifuge. Hemicryptophyte, caespitose to mat-
forming, leaves mostly in basal rosette, rarely one 
small cauline, ± greyish-green, arcuate–spread-
ing, sub coriaceous. Inflorescence 3–10 cm, up to 
30–40-flowered.

J. tenuis Willd. The first finds in various at least 
seasonally moist man-made localities, now since 

long naturalized in grassland, margins of water-
courses and in forest and field roads. The seeds 
are adhesive as moist and easily spread with vehi-
cles and shoes. New localities may therefore turn 
up even far from former ones. Hemicryptophyte, 
(10–)15–50 (–80) cm, caespitose, rhizome densely 
branched, short, leaves all basal on stem, 30–120 × 
0.5–1 mm, flat to canaliculated. Flowers arranged in 
irregular groups.

J. compressus Jacq. occurs on permanently or 
seasonally moist, open soil and low meadow veg-
etation, often in disturbed sites as field roads and 
ruderal places. Hemicryptophyte, 10–40 cm, loosely 
caespitose to mat-forming, rhizome creeping. Inflo-
rescence 1.5–8 cm, 10–60-flowered, lax or slightly 
contracted, anthers less than twice as long as fila-
ments; capsule exceeding tepals.

J. gerardii Loisel. occurs in wet brackish and 
saline habitats, brackish coastal marshes, mineral 
rich damp grasslands, sometimes open, man-made 
localities. Often dominant in the outer part of salt 
marshes. Hemicryptophyte, 10–80 cm, loosely 
caespitose to mat-forming, rhizome creeping, inter-
nodes of variable length, stem with 1–4 sub-basal 
and 1–2 cauline leaves. Inflorescence 2–10 cm, 
10–120-flowered, of several loose groups, anthers 
2–6 times as long as filaments; capsule about equal-
ling tepals.

subsp. atrofuscus (Rupr.) Printz from mostly 
coastal saline habitats, rarely inland marshes. Plants 
usually 30–50 cm, the uppermost leaves usually 
less than 3 times as long as their sheaths. Inflores-
cence to 7 cm long, 5–20-flowered, some flowers 
in pairs.

Sven Snogerup har 
under sin karriär arbetat 
med såväl ren taxonomi 
som korsnings experiment 
och kromo som studier. 
Som pensionär koncen-
trerar han sig på delar av 
projekten Flora Nordica 
och Flora Hellenica och 
har även deltagit i provins-
inventeringar, speciellt i 
Skåne.

Adress: Trumpetaregränd 9, 226 39 Lund och Bota-
niska museet, Östra Vallgatan 18, 223 61 Lund 
E-post: sven.snogerup@botmus.lu.se
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Ingemar Jonasson har upptäckt flera av ängs
lostans lokaler på Tjörn och har full koll även 
på de övriga.

INGEMAR JONASSON

Ä
ngslosta Bromus racemosus är ett ettårigt, 
vanligen 40 till 80 cm högt gräs med småax 
i vippa. Stråna är ensamma eller fåtaligt 

tuvade och har 3 till 4 mm breda blad. Vippans 
utseende framgår i stora drag av figur 1. Antalet 
småax varierar, men är vanligen färre än på bilden. 
Då och då ser man korta strån med bara ett småax 
i toppen. Vippan är mer eller mindre gles och 
luftig vid blomningen i första halvan av juni. Efter 
blomningen drar den ihop sig, nickar och får en 
rödbrun färg (figur 4).

Ängslostan är till förväxling lik den vanliga 
luddlostan B. hordeaceus. Det är en av orsakerna 
till att den lätt förbises. I en blomsterbukett som 
min fru hade plockat in i vårt fritidshus på Tjörn 
för ett antal år sedan upptäckte jag tre, fyra exem-
plar av ängslosta. Bukettens växter hade plockats 
på en vägkant som jag nästan dagligen passerade 
utan att ha noterat ängslostan! 

Typiskt för artens förmåga att förbli oupptäckt 
är att den inte sågs i samband med den tvärveten-
skapliga inventering av gården Ängen på Herr ön, 
Tjörn, som resulterade i en tjock och gedigen rap-
port (Olsson 1986). De botanister som deltog i 
inventeringen förbisåg ängslostan, trots att den får 
betecknas som vanlig i gårdens slåtter marker. 

Om man vill leta efter ängslosta måste man 
därför i första hand kunna skilja den från ludd-
losta. Ängslostans ax är alltid kala, luddlostans i 
allmänhet håriga. Det är emellertid inte ovanligt 
med kal luddlosta, vilket gör att man även får 
titta på andra karaktärer. Flororna skiljer de båda 
arterna på utseendet hos ytteragnens hinnkants-
linje och behåringen på de nedre bladslidorna. 
Ytteragnens kantlinje hos ängslostan har en 
jämn, obruten båglinje ända mot spetsen medan 
luddlostans kantlinje har en mjuk men tydlig 
vinkling på mitten. 

Behåringen på de nedre bladslidorna, främst 
den nedersta, består hos ängslostan av liklånga, 

Ängslostan och dess 
nuvarande status i Sverige

Figur 1. Ängslosta från slåtteräng vid Brevik på 
Tjörn (lokal 25). De långa vippgrenarna och de 
bruna och gula färgskiftningarna på småaxen är 
karaktärer som oftast skiljer arten från luddlosta. 
Foto: Ingemar Jonasson, 9 juni 2004.
Bromus racemosus is distinguished from B. hordeaceus 
by its longer branches in the panicle and the brown 
and yellow coloration of its spikelets.
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likställda relativt styva hår. ”Tre dagars skägg-
stubb” har använts som liknelse. Hos luddlostan 
är behåringen en mer oordnad mjuk matta.

Det finns andra, subtilare olikheter som ändå 
kan vara till hjälp. Det är i första hand dessa som 
har hjälpt mig att hitta nya lokaler. Ängslostan 
har i allmänhet en glesare, luftigare vippa, bero-
ende på att vippgrenarna oftast är längre än hos 
luddlostan. Även färgen på småaxen skiljer. Hos 
luddlostan är den för det mesta rent grön eller vit-
grön. Ängslostans ax har en livligare färg, åtmins-
tone hos de exemplar som står solöppet. Här har 
axen vid blomningen ofta inslag av brunt och gult, 
och det finns också skiftningar av violett och rosa. 

Klämmer man på småaxen känns de fasta hos 
ängslostan men tommare hos luddlostan.

Utbredning
Ängslostan är en gräsmarksart som tidigare hade sin 
utbredning i södra och sydvästra Sveriges kustnära 
områden. Vanligast har ängslostan varit i Skåne 
och i Bohuslän. I Skåne anges den av Weimarck 
(1963) som tämligen allmän i kalktrakter, och av 
Fries (1971) uppges den från 42 namngivna loka-
ler i Bohusläns och Västergötlands kustland och 
dessutom med beteckningen ”flerstädes” från tre 
av socknarna i detta område. Den anges även som 

”tämligen allmän” från Styrsö i Göteborgs skärgård. 

Figur 2. Slåtteräng med ängslosta på Herrön, Tjörn (lokal nr 4). I bildens bortre del vidgar sig den smala 
dalgången till en artrik äng med fler än hundra arter. Ängen växlar mellan våt och nästan torr och innehåller 
för Bohuslän ovanliga arter som kärrspira, gräsull, hartmansstarr, ängsnycklar och kärrknipprot. Höskallran 
på bilden är en av de mest typiska följearterna till ängslosta och finns med på de flesta lokalerna. Bilden ger 
en uppfattning om topografin i det bohuslänska kustlandskapet med smala sprickdalar mellan bergformatio-
ner, vilket ger ett mosaikartat jordbrukslandskap med små enheter. Foto: Ingemar Jonasson, 15 juni 2011.
In this species-rich meadow on Herrön, Bromus racemosus is found together with many other species that are 
uncommon in Bohuslän, e.g., Pedicularis palustris, Carex hartmanii, Dactylorhiza incarnata and Epipactis palustris.
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I Bohuslän har ängslostan påträffats så långt 
norrut som till Skaftö, Dragsmark och Uddevalla. 
De lokaler som anges längre åt norr grundar sig 
på feltolkning av de lokaler som uppgetts från 
detta område (Blomgren 2011). I Fries’ båda floror 
(1945, 1971) är lokaluppräkningen försedd med 
tillägget ”ofullständigt känd”, vilket visar på pro-
blemen med en god inventering av arten.

Från Halland, Blekinge och Småland finns det 
några få äldre fynd från början av 1900-talet eller 
tidigare. Från Öland anges ängslostan som ”till-
fällig i kulturmark” (Sterner 1986). Det senaste 
fyndet i artförteckningen är från 1934. I ”Flo-
ristiskt tillägg” i Sterner (1986) uppges dock ett 
fynd från Gettlingefållan, Södra Möckleby, från 
1970.

Av övriga nordiska länder är det bara Danmark 
som har lokaler med ängslosta. Därifrån anges 
arten som mycket sällsynt, i senare tid bara fun-
nen på enstaka platser på Mön och Själland (Fre-älland (Fre-lland (Fre-
deriksen m.fl. 2006).

Under de senaste två decennierna har ängslos-
tan setts på 38 lokaler, en i Skåne och de övriga i 
Bohuslän (tabell 1). Av de senare ligger en i Mor-
landa socken på Orust, tre i Torsby socken väster 
om Kungälv och de övriga 33 på Tjörn (figur 3). 
Den skånska lokalen, Bingsmarken, är belägen på 
skånska sydkusten mellan Ystad och Trelleborg. 

Många av de bohuslänska lokalerna, till exem-
pel de tre i Torsby, finns med redan i Fries’ floror 
från 1945 och/eller 1971 att döma av de där 
angivna lokalnamnen. Några av tjörnlokalerna 
ligger närmare varandra än tvåhundra meter. De 
har här ändå behandlats som separata lokaler 
eftersom markerna har olika ägare och olika hävd.

Under försommaren 2011 gjorde jag förnyade 
besök på tjörnlokalerna och dem i Torsby. I sam-m i Torsby. I sam-
band därmed hittades fyra nya lokaler (nr 34–37 
i tabell 1 och figur 3). Åke Svensson, ordförande 
i Lunds Botaniska Förening, besökte 2011 Bings-
marken men såg tyvärr inga ängslostor (Göran 
Mattiasson, i e-brev 110630).

Återupptäckten av ängslostan
Det var i slutet av 1980-talet och på 1990-talet 
som ängslostan återupptäcktes i Sverige, 1989 i 
Bingsmarken i Skåne och 1995 på Tjörn i Bohus-
län. Årtiondena dessförinnan hade arten fört en 
anonym tillvaro på sina växtplatser. Skånefyndet 
kommenterades med att upphittaren, Göran 
Holmström, ”nog var den ende som sett ängslos-
tan i vilt tillstånd på minst 25 år”, och i Bohuslän 
fanns det inga uppgifter om att den setts efter 
1960. Från detta år finns ett herbarieexemplar i 
Göteborg (Herbarium GB) från Skaftö socken 
insamlat av Svante Sunesson.
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Figur 3. Ängslostans 
lokaler i Bohuslän. 
Flertalet lokaler 
finns på Tjörn  
(kartan till höger).
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Most localities are 
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map).
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Tabell 1. Förteckning över aktuella svenska lokaler med ängslosta. Lokalerna nr 34–37 upptäcktes 2011.
Extant localities of Bromus racemosus in Sweden.

Lokal
Koordinater 

(RT90)
Upp-
täckt Antal ex

Åter-
besök Antal ex

1 Slåtteräng 200 m S om Änge kile Herrön
Klövedal

644070 124482 960613 > 500 110615 1000–1500

2 Betesmark 200 m Ö om Bredvik Herrön Klövedal 644010 124444 080606 40–50 110615 100
3 Slåttervall 150 m N om Rörviken Herrön Klövedal 644032 124478 050613 Finns 110615 2000–2500
4 Slåtteräng 125 m V om Rörviken Herrön Klövedal 644002 124460 080606 > 200 110615 200–300

5 Slåttervall 450 m NV om Häggemyren Vik Klövedal 644360 124950 960614 > 1000 110604 0
6 Slåttervall 200 m Ö om Skola Långekärr Klövedal 644244 124902 960614 > 100 110603 100–150
7 Slåttervall 350 m VNV om Bringelbärsmyren Kolle- 

röd Klövedal
644328 124930 960614 Få 110604 0

8 Slåttervall 600 m ÖNÖ om Storrös Bö Klövedal 644302 124843 960615 Få 110604 150–200
9 Slåttervall 600 m ÖNÖ om Storrös Bö Klövedal 644298 124846 990620 Få 110604 0

10 Vägkant 250–300 m SÖ om Märrviksskär Björ- 
holmen Klövedal

644436 124656 980616 20–30 110609 0

11 Tomtmark strandäng Lilla Ängeviken Bö Klövedal 644214 124652 960614 Rikligt 110609 0
12 Slåttervall 400 m V om Trappeberget Kolleröd  

Klövedal
644288 124880 080527 Rikligt 110604 150–200

13 Slåttervall strax V om Trappeberget Kolleröd Klövedal 644286 124912 080527 Åtskilliga 110604 500–600
14 Slåttervall 300 m SV om Trappeberget Ällingseröd 

Klövedal
644266 124890 080527 Rikligt 110604 0

15 Slåttervall 50 m NNÖ om Brattås Bö Klövedal 644346 124772 980615 > 1000 110604 50–60
16 Slåttervall SÖ om gården Frenliden Bö Klövedal 644308 124826 960622 > 100 110604 0
17 Vägkant NV om Lilla Ängeviken Bö Klövedal 644216 124646 960614 Få 110609 0
18 Slåttervall ÖNÖ om Bollplan Långekärr Klövedal 644240 124897 960615 > 10 110603 400–500
19 Ängsmark mellan åker och väg 500 m ÖNÖ om 

Klövedals kyrka Kyrkofjäll Klövedal
644276 125086 960626 Få 110609 0

20 Vägkant vid färjeläget Fröjdendal Morlanda 646052 124633 980701 Finns Ej 
besökt

–

21 Slåttervall 150 m SV om Morik Sörgård Morik Sten-
kyrka

643444 124980 100615 20–30 110605 0

22 Slåttervall 125 m SSÖ om avtagsväg mot Stockevik  
Röa Stenkyrka

643482 124866 030610 15–20 110605 100–150

23 Slåtteräng 275 m Ö om Industriområde Dyreby Sten-
kyrka

643840 124960 070624 10–15 110609 15–20

24 Slåttervall 150 m Ö om Nedergård Mölnebo Stenkyrka 643334 125252 030610 Få 110605 0
25 Slåtteräng SV om sista gården på väg skyltad Brevik 

Brevik Stenkyrka
643872 125074 950618 5000 110524 5000

26 Slåttervall i östra delen av Änghagen Brevik Stenkyrka 643934 125124 960620 Få 110609 20–30
27 Slåtteräng N om sista gården på väg skyltad Brevik 

Brevik Stenkyrka
643880 125070 960613 10000 110524 10000

28 Ängsmark mellan Lilla Överön och Stora Överön 
Torsby

641500 125920 980606 Rikligt 110607 > 25

29 Slåttervall 250 m ÖSÖ om gården Höga Torsby 641518 125972 090606 40–50 110607 0
30 Slåttervall 500 m SSÖ om Glose Östergård Torsby 641674 126072 070611 Få 110607 500–1000
31 Slåttervall Ö om Sörby vale Sörby Valla 644422 125928 100624 100–200 110605 150–200
32 Slåttervall SSV om Sörby vale Uteby Valla 644380 125890 100624 Få 110605 100–150
33 Slåttervall 300 m ÖSÖ om Kil Östergård Kil Valla 644502 125924 070616 Få 110605 0
34 Slåttervall 475 m ÖNÖ om Kil Östergård Kil Valla 644522 125938 110611 100–150 – –
35 Slåttervall 325 m N om Häggvall Uppegård Myggenäs 

Valla 
644330 126052 110610 20–30 – –

36 Slåttervall 200 m SÖ om gården Myren Fjälebro Valla 644478 125780 110610 > 1000 – –
37 Åkerren/Vägren 375 m SV om Nybrunn Valsäng 

Klövedal
644212 125124 110613 Få – –

38 Betesmark Bingsmarken Östra Vemmenhög 600 m 
ÖSÖ om Östergård

61420 13535 1989 > 50 2011 0
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Återfynden saknar inte poänger och dramatik. 
Göran Holmström berättar underhållande om sitt 
fynd i ”Ängslostan finns kvar i Skåne �” (Holm-”Ängslostan finns kvar i Skåne �” (Holm-Ängslostan finns kvar i Skåne �” (Holm-” (Holm-
ström 1991). På Tjörn återfanns arten 18 juni 
1995. På initiativ av landskapets floravårdskom-
mitté hade då Enar Sahlin, Erik Ljungstrand 
och jag själv under två dagar eftersökt ängslostan 
på Tjörn i en mängd till synes lämpliga biotoper, 
men utan resultat. Bland annat hade vi letat i det 
som senare visade sig vara ängslostans lokaltätaste 
område på Tjörn. Där hade vi otroligt nog valt ut 
just de ängsmarker som inte innehöll ängslosta! 

Sent på kvällen den andra dagen, i tilltagande 
regn och mörker fann vi till slut ängslosta i en 
vacker, havsnära slåtteräng vid Breviks kile. Erik 
tog ett beläggexemplar och hade sedan dåligt sam-
vete i ett helt år i tron att han därmed kanske hade 
bidragit till att utrota Bohusläns sista ängslostor. 
Regnigt väder gjorde att inga ytterligare eftersök 
gjordes det året. När vi nästa år åter besökte loka-
len fann vi att ängen hyste cirka femtusen ängs-
lostor. En närliggande äng hade tiotusen!

Jag är inte alldeles säker på att ängslostan hade 
blivit återupptäckt i Bohuslän, om vi inte den 
kvällen hade hittat den vid Breviks kile.

Växtplatserna
Av de 38 lokalerna är 24 slåttervall, fem slåtteräng 
med gammal, obruten hävd, och övriga andra 
typer av gräsmark som slås eller betas. De flesta 
slåttervallarna har legat oplöjda sedan lång tid till-
baka. Ängslostan förekommer fläckvis i vallarna, 
för det mesta i utkanterna. 

Antalet exemplar skiljde sig kraftigt mellan 
lokalerna vid besöken 2011; från några tiotal 
till omkring tvåtusen. Även utseendet hos de 
vallar som innehåller ängslosta varierar. Flera 
har ungefär samma artsammansättning som de 
ursprungliga slåtterängarna och kan vara svåra att 
skilja från dessa, medan några till stor del består 
av högre, kraftiga gräs och få örter.

Ängslostans förekomst i slåttervallar är troligen 
en av orsakerna till att den har varit förbisedd. 
Det är en relativt artfattig och enahanda biotop 
som nog besöks förhållandevis sällan av botanis-
ter. Man går kanske inte heller så gärna i dessa 
marker med högt gräs som så småningom skall 
slås till foder.

De ursprungliga slåtterängarna med ängslosta 
består av strandängar eller restytor som varit för 
våta eller för små att plöja upp.

En av vägkantslokalerna, lokal 10, är av stort 
intresse. Det är den vägkant i ett område med 
fritidshus som det berättades om i inledningen 
till denna artikel. Vid upptäckten av ängslosta här 
hade det i omgivande marker inte förekommit 
något jordbruk med bete eller slåtter på åtmins-
tone tjugo eller trettio år. Vägkanten hade däre-
mot slagits på olika sätt och vid olika tidpunkter. 
Det här visar att ängslostan kan leva kvar under 
gynnsamma omständigheter långt sedan den 
gamla hävden har upphört.

På nästan alla lokaler finns plattstarr Carex 
disticha med som en av följeväxterna. Arten anger 
den markfuktighet, från frisk till fuktig, som 
ängslostan vill ha, kanske också näringshalten och 

Figur 4. Ängslosta från den nyupp-
täckta lokalen vid gården Myren på 
Tjörn (lokal nr 36). Vippan har vid den 
här tidpunkten dragit ihop sig, börjat 
nicka och antagit en rödaktig färg. 

I bakgrunden skymtar en mindre 
ladugård, typisk för de småbruk i vars 
marker man hittar ängslostan. Foto: 
Ingemar Jonasson, 25 juni 2011.
After flowering, the panicle of Bromus 
racemosus contracts, begins to droop 
and attains a reddish tint.
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graden av neutral eller basisk markreaktion. På de 
flesta lokaler växer också luddtåtel Holcus lanatus, 
ängsgröe Poa pratensis, ängssvingel Festuca praten
sis, ängskavle Alopecurus pratensis, liksom också 
ängsbräsma Cardamine pratensis, smörblomma 
Ranunculus acris, rödklöver Trifolium pratense, 
gökblomster Lychnis floscuculi, ängssyra Rumex 
acetosa, älggräs Flipendula ulmaria och höskallra 
Rhinanthus serotinus. Under de första årens efter-
sök fanns den sistnämnda arten med som en av 
signalarterna för möjlig ängslosta. Höskallra har 
emellertid minskat under de senaste femton åren.

Varför så många lokaler på Tjörn?
Det stora antalet lokaler på denna bohuslänska 
ö är exceptionellt och svårförklarligt, och jag har 
funderat en del på orsaken utan att komma fram 
till något bra svar. Arten är emellertid sedan gam-
malt lokaltätast på Västkusten på just Tjörn (Fries 
1945 och 1971). Den har säkert också under den 
senaste tjugoårsperioden blivit bättre eftersökt här 
än på de flesta andra ställen.

Huvudorsaken till de många lokalerna får nog 
gissningsvis sökas i det småskaliga jordbruket och 
dess speciella skötsel och hävd på Tjörn. Gårdarna 
har här sedan gammalt arealmässigt hört till de 
minsta i landet. Alldeles säkert finns det ännu 
oupptäckta lokaler på Tjörn, troligen också på 
andra håll.

Frekvens – förändringar – framtid
Den angivna frekvensen på de olika lokalerna i 
tabell 1 rör sig nästan hela tiden om grova upp-
skattningar. Det är ofta svårt att räkna antalet 
exemplar i de i allmänhet rätt stora gräsmarker det 
här är fråga om. Även två närliggande dagar kan 
ge olika resultat. Jag har upplevt hur en ängsmark 
ena dagen är full av ängslostor medan jag nästa 
dag får leta efter dem. Jag har ingen bättre förkla-
ring till fenomenet än att det beror på olika ljus de 
båda dagarna.

Vid återbesöken fanns ängslostan kvar på 19 
av de 34 ursprungliga lokalerna. Inklusive de fyra 
nyfynden betyder det att ängslosta har setts på 23 
lokaler 2011. Att jag inte fann några ängslostor på 
de övriga lokalerna behöver inte betyda att arten 
är borta där. Lokal 25 är ett exempel. Denna lokal 
har jag besökt åtskilliga gånger de senaste tio 
åren, men inte förrän i år återsett ängslostan i val-
len. På tre av de lokaler där jag inte återsåg någon 
ängslosta fanns det gott om exemplar förra året. 
Hävden var till synes oförändrad. Jag har ingen 
förklaring till denna förändring, men ettåriga 
arter uppvisar ju ofta mellanårsvariationer.

I några gräsmarker vet jag att arten är försvun-
nen på grund av ändrad hävd. På lokal 5 till exem-
pel, med ovanligt höga och mångaxiga ängslostor 
försvann arten ett eller två år efter man slagit val-
len, men låtit grödan ligga kvar på växtplatsen.

Figur 5. Ängslostor i 
slåtter äng vid Brevik, Tjörn 
(lokal nr 25). Förutom 
ängslostorna dominerar på 
det här avsnittet av ängen 
smörblomma och gök-
blomster, två typiska följe-
arter till ängslostan. Foto: 
Ingemar Jonasson, 9 juni 2004.
Ranunculus acris and Lychnis 
flos-cuculi are two common 
accompanying species to 
Bromus racemosus.
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Flest antal individ finns i två av slåtterängarna, 
lokalerna 25 och 27, madängar belägna invid 
havet vid Breviks kile på Tjörn. Här är ängslostan 
beståndsbildande på stora delar av ängarna. Det 
finns också några slåttervallar som hyser flera 
tusen individ.

Ängslostans framtid beror på om markernas 
hävd får fortgå utan förändring. Tjörns jordbruk 
har under de senaste femtio åren genomgått en 
enorm och snabb förändring. Antalet familjejord-
bruk som lämnade mjölk till mejeriet var i mitten 
av 1950-talet 550. I dag finns det två sådana jord-
bruk kvar på ön. Övriga jordbrukare är deltids-
jordbrukare. De är få och för det mesta nära eller 
över pensionsåldern. Den lantbrukare som årligen 
slår slåtterängen på lokal 23 och tar till vara grä-
set är nu åttio år. En del av slåttervallarna med 
ängslosta kan dock förhoppningsvis räddas kvar 
genom det foder som behövs till Tjörns många 
hästgårdar.

Slåtterängarna sköts på ett föredömligt sätt 
genom insatser från Västkuststiftelsen och Jord-
bruksverket och kunniga och intresserade lant-
brukare på Tjörn. Både de som ligger vid Breviks 
kile och på Herrön är utomordentligt sevärda, 
inte bara för sina botaniska kvaliteter, utan också 
genom sitt läge i landskapet och sina kultur- och 
naturhistoriska värden som förmedlare av en 
gången tids flora och mark skötsel. ”Kulturland-
skapet är vårt främsta fornminne” skrev förfat-
taren och kulturgeografen Mårten Sjöbeck redan 
under tidigt 1900-tal.  SBT.

•  Erik Ljungstrand har hjälpt mig med uppgifter 
från Göteborgsherbariet (Herbarium GB) och 
Evastina Blomgren med kartorna. Göran Mattias-
son vidarebefordrade aktuella uppgifter om ängs-
lostan i Bingsmarken. Tack till dem alla!
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Apologia
Blomsterramsor flätat har jag

här i SBT för Floras fans
Rätt nervös för detta var jag
och jag tackar för er tolerans

Blott jag någon gång har lyckats
roa er med mina pekoral
och de rosor inte hycklats

som ni gett, fast versen varit skral

Men min diktarådra sinat
Det går frost och rost i mina rim

Högra hjärnhalvan förtvinat
Sala fattas mellan Sim och Bim

Ur min trötta penna läcker
blott ett sista skälvande ackord
Jag ett uddlöst vapen sträcker

och övergår till orimmade aktiviteter

ANA GRAM m.fl.

Ny volym av  
Nordic Lichen Flora

F järde volymen av ”Nordic Lichen Flora” 
finns nu att beställa från Svenska Botaniska 
Föreningen.

Vi har nu kommit till familjen Parmeliaceae 
och släktesavgränsningarna bygger på aktuella 
DNA-studier. Som i tidigare volymer presenteras 
utbredningskartor och färgbilder för alla arterna. 
En CD följer även med där alla bokens bilder 
(plus ytterligare ett antal) kan studeras i större 
format vilket borde vara ytterligare en hjälp vid 
identifieringen.

Den nya volymen är alltså den fjärde i serien 
där den första behandlade knappnålslavarna i vid 
bemärkelse samt hade inledande allmänna kapitel 
om bland annat växtplatser, biogeografi och luft-
föroreningar. 

Volym 2 behandlade familjen Physciaceae med 
bland annat rönnlavar Buellia, rosettlavar Physcia, 
kranslavar Phaeophyscia och krimmerlavar Rino
dina. Volym 3 behandlade lavsläkten med cyano-

bakterier som partner 
och är slutsåld, men 
en nytryckning dis-
kuteras.

Nästa volym 
kommer att inne-
hålla bland annat 
Cladoniaceae och 
vi räknar med att 
den skall komma 
ut redan nästa år.

Nordic Lichen Flora 
är avsedd att bli en komplett flora över 
alla kända lavarter i Norden. Initiativtagare och 
huvudansvarig är Nordic Lichen Society. Kom-
mande volymer planeras innehålla Teloschistaceae 
(bland annat orangelavar Caloplaca och vägglavar 
Xanthoria), Acarosporaceae och Lecideaceae.

De cirka 2 500 arterna som är kända i Norden 
är tänkta att rymmas i omkring 12 volymer.  SBT.

Nordic Lichen Flora, volume 4

Arne Thell & Roland Moberg (red.) 2011. Evolu-
tionsmuseet, Uppsala. 184 sidor.  
Beställes från SBF:s kansli, pris 275 kr.

BOTANISK LITTERATUR
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I SBT:s juninummer behandlades förekom
sterna av västkustros i Halland och Väster
götland. Olle Molander har inventerat arten i 
Bohuslän och kommer här med en uppföljning.

Text och foto: OLLE MOLANDER

I 
samband med inventeringen för Bohusläns Flora 
kom jag i mitten av 1990-talet i kontakt med 
västkustrosen. I mina inventeringsrutor fanns 

några gamla lokaler för arten. Från Henån, där jag 
bor, finns i de offentliga herbarierna ett nittiotal 
belägg tagna från 1840 till 1959 (Bohusläns Flo-
ras databas). De gamla samlarna visade tydligen 
stort intresse för den sällsynta rosen. 

Under 1900-talets andra hälft var intresset för 
fältbotanik svalare, och kring 1990 rådde stor 
osäkerhet kring artens status. Av denna anledning 
företog Floravårdskommittén inom Botaniska 
Föreningen i Göteborg ett antal exkursioner för 
att bringa klarhet i läget. Det var Erik Ljung-
strand som tog initiativet, och som sedan ledde 
eftersökningarna. Man återfann den på några av 
de gamla lokalerna. I samband med landskaps-
floraprojektet har fler återfynd gjorts, och en del 

nya växtplatser har också påträffats (Blomgren 
m.fl. 2011). 

Under de senaste åren har jag mer aktivt inven-
terat arten speciellt i området kring Askeröfjorden, 
där jag överraskades av betydligt rikare växt-
lokaler än jag varit van vid på Orust (Molander 
2009). Denna artikel syftar till att sammanfatta 
det nu aktuella kunskapsläget kring västkustrosen 
i Bohuslän.

Hur västkustrosen ser ut, och hur den skiljs 
från andra arter av rosor, behandlas föredömligt 
i Jan Kuylenstiernas artikel i SBT (Kuylenstierna 
2011). Där redovisas också utbredningen i stort i 
Sverige och Danmark.

Var finner vi västkustros idag?
I tabell 1 och på kartan (figur 2) redovisas alla 
idag kända förekomster av västkustros i Bohuslän. 
Man kan här urskilja tre huvudområden där arten 
har påträffats.

1. Henånområdet på nordöstra Orust
Området sträcker sig längs länsväg 160, från Såten 
norr om Henån till Henåns samhälle och till trak-
ten runt sjöarna Assmunderödvatten och Grinds-

Västkustros i Bohuslän

Figur 1. Västkustros med omogna 
nypon. Småbladens typiska form 
och glans framgår tydligt.
Rosa elliptica ssp. inodora with unripe 
hips. The characteristic leaflets are 
easy to observe. For a more thor-
ough description, see Kuylenstierna 
(2011).
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Tabell 1. Sockenvis lokalförteckning för västkustros i Bohuslän. Koordinater enligt RT 90.
Localities for Rosa elliptica ssp. inodora in the province of Bohuslän, SW Sweden.

Lokal Koordinater Beskrivning

Bokenäs
1 Kalvön 6468200 1257000 Litteraturuppgifter från 1853 och 1862 anger förekomst här. 

Förgäves eftersökt upprepade gånger, senast 2011-08-09. San-
nolikt utgången på ön.

Torp
2 Såten intill väg 160 6466790 1257790 Lättillgänglig lokal med två kraftiga fertila buskar i vägslänt. 

2011-08-26.

3 Såten, NNO om fyren 6467110 1257820 En fertil mindre buske intill berg nära havet tillsammans med 
klippoxel Sorbus rupicola. 2009-09-29.

4 Stubbeberget, N om 
Nöttången

6466580 1257837 Två fertila mindre buskar på bergsbrant. Nyupptäckta 2011-
05-17.

5 Nöteviks gård 6465760 1258370 Åtta fertila buskar i olika storlek runt ett boningshus. Hotas av 
igenväxning. Floraväktarröjning 2007. Förnyad röjning nödvän-
dig. 2011-08-02.

6 Ö om Nöteviks gård 6465780 1258660 En mycket liten, icke fertil buske finns kvar efter avverkning på 
lokalen. 2011-08-07.

7 Blibräcka (Assmun-
deröd)

6464790 1261190 En utbredd kraftig, fertil buske nära nordänden av Assmunde-
rödvatten. 2011-08-11.

8 Mellan Assmunderöd 
och Totorp

6464700 1262300 Belägg i GB från 1850-talet finns härifrån. Förgäves eftersökt 
2011-08-11.

Röra
9 Henån, Lövåsvägen 7 6465080 1257940 Två små buskar vid tomtgränsen. En större bortröjd. 2011-08-

02.

10 Henån, intill väg 160 6465023 1257857 En fertil buske i vägkant. Har ett par gånger blivit bortröjd 
men har återkommit livskraftigt. 2011-08-02.

11 Henån, Pusskullen 6464970 1257880 En mindre, fertil buske på kullen. Denna flyttades hit 2004 
undan vägbyggnation. En större fertil buske finns på tomten 
nedanför 2011-09-07.

12 Henån, Ö om väg 160 6464900 1257830 Två fertila buskar nära väg 160 och två nyupptäckta fertila på 
berget ovanför 2011-05-17.

13 Henån, ovanför brant 
vid Statoil

6464057 1257885 En liten buske med några få nypon i sällskap med kungsmynta 
Origanum vulgare och blodnäva Geranium sanguineum 2011-08-
28.

Myckleby
14 Grindsbyvattnet 6464000 1262500 Ett 20-tal belägg finns från riklig förekomst här daterade 

1855–1873. Förgäves eftersökt upprepade tillfällen, senast 
2011-08-11.

15 Goddalen 6464020 1263040 Två små svaga buskar varav en fertil. Växer på bergig tomt-
mark. 2011-08-11.

Ljung
16 Ljungskile 6462300 1271800 Belägg härifrån från 1882 finns i S. Ej besökt.

Norum
17 Lilla Farholmen 6450100 1263760 Rikligt med buskar finns utmed stränderna i norr och öster 

och i ett bälte över ön mot SV-spetsen. 132 buskar i olika 
storlek har räknats in varav ca 100 fertila. Det finns gott om 
nyetablerade buskar. 2009-06-27.

18 Stora Farholmen 6449550 1263500 29 buskar varav 20 fertila finns utspridda runt holmens strän-
der. De flesta i gott skick. 2009-08-11.
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byvattnet öster om centralorten. Tidigare har 
arten också påträffats på Kalvön norr om Henån. 
Här har den dock inte gått att återfinna och torde 
vara utgången. Flertalet buskar växer på relativt 
rik berggrund i västvända sluttningar. Förekom-
sten vid Såten lär vara den nordligaste i världen 
för västkustros, som är ett sydligt växt element. 
Vid Nöteviken och i norra delen av Henån finns 

en del av buskarna på tomtmark i anslutning till 
bebyggelse. 

För den som i Bohuslän vill bekanta sig med 
västkustrosen kan lokal nr. 2 i tabell 1 rekommen-
deras. Här växer ett par buskar på västsidan av väg 
160 och på andra sidan finns en stor parkerings-
plats. Totalt har i området noterats 11 aktuella 
lokaler med sammanlagt 24 buskar.

Lokal Koordinater Beskrivning

19 Stora Askerön,  
Danestaden

6448624 1262890 En fertil kraftig buske på öppen gräsmark nära hus hittad 
2011-06-21.

20 Stora Askerön,  
Kalven

6448580 1263410 Tio buskar i olika storlek, varav 7 fertila. Växer spridda i en 
östvänd bergsluttning mot havet. Lokalen funnen 2011-06-27.

21 Stora Askerön,  
Fiskevik

6447102 1262217 En fertil buske i gott skick intill berg nära stranden hittad 
2009-10-04.

22 Stenungsön 6445800 1263500 Belägg från ekskogen på västra delen av ön finns i S från 1887. 
Eftersökt men inga västkustrosor funna 2011-08-24.

23 Stenungsund,  
Borealis hamn

6447060 1263940 Lokalen vid småbåtshamnen hittades av Ingemar Jonasson 
2002. Två fertila buskar i gott skick, varav en större, plus ett 
antal rotskott. 2011-08-24.

Ödsmål
24 Galterö, utmed  

tillfartsväg
6449265 1264435 Växer utmed vägen till Solstickans barnkoloni. 18 buskar varav 

15 fertila. De flesta kraftiga och i gott skick. Några hotas av 
igenväxning 2009-08-11.

25 Galterö, SSV om 
barnkolonin

6449182 1264259 En livskraftig fertil buske på hällmark nära stranden 2009-08-
11.

26 Jordhammar 6448915 1266200 Tre buskar varav två fertila, en av dem kraftigare. Växer intill 
p-plats för Jordhammars Växtkraft. 2011-07-19.

27 Näs, Pojkebo 6449460 1266000 Belägg härifrån daterade 1913 finns i GB. Funna vid huset Poj-
kebo (felaktigt angivet som Pjökered vid dataläggning i GB). 
Förgäves eftersökt 2011-08-24.

Valla
28 Lilla Askerön 6447800 1260600 Belägg härifrån från 1887 och 1890 finns i S. Ej återfunnen 

2009-08-11.

29 Runntången 6445840 1260840 Två fertila buskar i gott skick nära stranden 2010-10-06.

30 Almön, N-delen 6445010 1261180 Sju buskar i olika storlek, varav sex fertila. En del hotas av 
igenväxning. Växer spridda längs stranden i NV och ett par 
inom campingområde 2010-10-06.

31 Almön, V-delen 6444800 1261260 44 buskar, varav 42 fertila. De flesta starkt hotade av igenväx-
ning. Många av buskarna är i mycket dåligt skick. 2010-10-06.

32 Almösund, Solvik 6444821 1260923 En stor kraftig, rikt fertil buske upptäckt av Lena Bergqvist på 
egna tomten 2011-07-19.

Spekeröd
33 Övre Röra, Källdalen 6439240 1272290 Sju buskar, två större och fem mindre växer runt en betes-

mark. Alla fertila. 2011-07-16.

34 Övre Röra 6438740 1272712 En stor kraftig fertil buske vid en stengärdsgård intill väg. 
Nyupptäckt 2011-07-16.

35 Anvik 6438210 1273650 11 buskar, alla fertila. Tio av dem växer nära tillsammans och 
bildar ett snår ute i en betesmark. 2011-07-16.
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2. Området kring Askeröfjorden nordväst om 
Stenungsund
Området utgörs av Askeröarna, Farholmarna, 
Almön, ett par lokaler på Tjörns östsida och ett 
par fastlandslokaler i och norr om Stenungsund. 
Detta är ett kärnområde för arten och hyser sam-
mantaget flest buskar i landet. Den allra rikaste 
förekomsten finns på Lilla Farholmen. Jag hittade 
2002 ett antal buskar på holmens nordligaste 
spets, vilken tangerade en av mina inventerings-
rutor. År 2009 företog jag ett floraväktarbesök 
dit, och upptäckte till min förvåning att det 
fanns västkustrosor runt större delen av holmen. 
Sammanlagt räknade jag in inte mindre än 132 
buskar (Molander 2009). Det faktum att en större 
brand rasade här på 1970-talet (Bertil Berntsson, 
muntl.), kan ha gynnat arten. Här, liksom på den 
närliggande Stora Farholmen, finns det gott om 
unga vitala buskar. 

Förekomsten på Almön upptäcktes av Thomas 
Karlsson i samband med en semesterresa i slutet av 
1970-talet (Evastina Blomgren, muntl.). Här hit-
tade Floravårdskommittén från Göteborg senare 

ett stort antal buskar. Dessa finns kvar idag, men 
hotas starkt av igenväxning. Sammanlagt finns i 
området 13 aktuella lokaler med totalt 250 buskar.

3. Spekeröd nära naturreservatet Svartedalen
Två lokaler i detta område upptäcktes 1998 av 
Yngve Eliasson i samband med rutinventering. 
Västkustrosen växer här på ordinär betesmark i 
exponerade lägen. Förekomsten förvånar, då den 
ligger ganska långt från övriga lokaler och nio 
kilometer från havet. Kan det kanske finnas fler 
inlandslokaler som undgått upptäckt? Totalt finns 
i området tre kända lokaler med 19 buskar. God 
beteshävd från nötkreatur och häst verkar gynna 
buskarna, som är i gott skick och visar sprid-
ningstendenser. Rosorna i Spekeröd är de sydli-
gaste i Bohuslän. Söderut är det sedan en lucka i 
utbredningen ända till norra Halland. Detta är ett 
mysterium, då det borde finnas gott om lämpliga 
lokaler för arten i Göteborgsområdet.

Äldre perifer lokal
I Stockholmsherbariet finns det ett belägg från 
1882 från Ljungskile (Bohusläns Floras databas). 
Detta gamla fynd har inte följts upp. Det antyder 
ändå möjligheten att hitta västkustrosen på ställen 
utanför de tre områdena ovan.

Solvarma lägen och igenvuxna bryn
Några av lokalerna i landskapet finns på relativt 
rik berggrund. Det gäller speciellt kring Henån, 
där kalcitfyllda bergsprickor förekommer, och på 
Farholmarna där granatamfibolit ingår i urber-
get. Här växer västkustrosen tillsammans med 
svartbräken Asplenium trichomanes och ibland 
bergmynta Clinopodium vulgare, blodnäva Gera
nium sanguineum, kungsmynta Origanum vulgare 
och lind Tilia cordata. Många av de andra växt-
platserna finns på berggrund som inte är speciellt 
rik. Arten förefaller inte vara så värst krävande, 
men på riktigt magra marker som domineras av 
kruståtel Deschampsia flexuosa och ljung Calluna 
vulgaris träffar man inte på den.

Flertalet buskar växer på platser med gynnsamt 
mikroklimat. Ofta står de framför berg eller större 
klippblock. På åtskilliga platser finns buskarna i 
anslutning till stengärdsgårdar. Detta kan ju vara 

Orust

Tjörn

Bokenäs

Röra
Myckleby

Ljung

Ödsmål

Norum

Spekeröd

Valla

Torp

Figur 2. Utbredningskarta för västkustros i Bohus-
län med sockengränser och aktuella sockennamn 
angivna. ● markerar aktuell lokal, o markerar 
äldre lokal utan återfynd. Enstaka prickar kan avse 
flera lokaler i tabell 1.
Distribution of Rosa elliptica ssp. inodora in the prov-
ince of Bohuslän, SW Sweden.
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platser där de kunnat växa upp ifred, men sten-
massornas värmemagasinerande förmåga torde 
vara en trivselfaktor för arten. Skyddade skogs-
bryn är annars den typiska växtplatsen.

På samtliga ställen där jag träffat på västkust-
ros är det också gott om andra rosor, framför allt 
nyponros Rosa dumalis och stenros R. canina, 
men ibland också hartsros R. villosa ssp. mollis, 
luddros R. sherardii och äppelros R. rubiginosa. 
Det är på sådana platser som det kan löna sig att 
eftersöka arten. Men man får finna sig i att få 
kläder och hud sönderrivna av alla taggar. Den 
rikliga förekomsten av slån Prunus spinosa för-
bättrar inte saken! Svårigheten att inventera i 
sådan miljö kan vara en anledning till att arten 
förbisetts.

Utifrån västkustrosens trivselkrav borde det i 
landskapet finnas gott om utmärkta växtplatser, så 
det är märkligt att arten i fråga är så sällsynt.

Som Jan Kuylenstierna (2011) framhåller är 
igenväxning till skog det största hotet, och på 
många ställen är röjning nödvändig. Allvarligast 
bekymmer med igenväxning föreligger på lokalen 
på Almön. Här frodas slån i skogsbrynen och tall 
Pinus sylvestris och vårtbjörk Betula pendula med 
flera trädarter växer sig stora över rosbuskarna. Ett 
femtiotal buskar hittas fortfarande, men en stor 
del av dem är reducerade till en eller ett par stam-
mar. Dessa kan ibland vara tre, fyra meter långa 

och bara ha en toppruska med levande kvistar. I 
regel är de dock fortfarande fertila. Även om arten 
är stryktålig mot igenväxning, så är buskarna på 
sikt dödsdömda. 

På Almölokalen är det dessutom aktuellt med 
exploatering för bebyggelse. I bästa fall kan even-
tuell bebyggelse hållas undan från västkustrosorna 
och röjning komma igång enligt en skötselplan 
som säkerställer gynnsamma villkor för arten. Jag 
har inlett ett samarbete med Tjörns kommun 
kring artens fortlevnad på Almön. Västkustros 
är ansvarsart för kommunen, och den fortsatta 
hanteringen av den här lokalen blir ett test på hur 
ambitionerna i kommunens naturvårdsprogram 
kan förverkligas (Svensson m.fl. 2008).

I anslutning till bebyggelse och vid vägkanter 
händer det då och då att buskar av västkustros 
röjs. I alla observerade fall har de dock svarat posi-
tivt på nedkapningen och snabbt skjutit upp nya 
friska stammar. Trots svårigheter på vissa ställen 
kommer nog den trevliga rosen att hålla sig kvar i 
landskapet.  SBT.

•  Stort tack till Erik Ljungstrand, Jan Kuylen-
stierna och Tore Mattsson för viktiga synpunkter 
på manuskriptet. Tack också till Evastina Blom-
gren som hjälpte till med kartunderlaget och 
Jonny Andersson som lät mig komma genom alla 
låsta grindar till Borealis småbåtshamn.

Figur 3. Buskar av väst-
kustros på Lilla Farholmen 
nordnordväst om Stenung-
sund. I sådan här öppen 
terräng får rosen ofta ett 
mer kompakt växtsätt än i 
skogsbryn. – Juni 2009.
Rosa elliptica ssp. inodora 
on Lilla Farholmen. In open 
terrain the shrubs become 
more compact than along 
woodland edges.
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sent status of Rosa elliptica ssp. inodora in Bohuslän, 
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Uppsala. ISSN 0039-646X.
Rosa elliptica ssp. inodora (Fr.) Schwertschl. has been 
found in a restricted area in the province of Bohus-
län. During 2008–2011, old localities were surveyed 
and some new sites were discovered by the author. 
A distribution map is provided revealing three main 
distribution centres in Bohuslän. The richest occur-
rence is in the coastal area around Askeröfjorden, 
NW of Stenungsund.

The typical sites for this rose are in sheltered 
positions in front of rocks or along woodland edges 
with a favourable microclimate.

The rose has vital stands at several sites, but 
in some localities it is threatened by overgrowing, 
especially from Pinus sylvestris and Prunus spinosa. 
Grazing by cattle seems to be favourable. This red-
listed species requires observation and active meas-
ures for conservation at some sites.

Olle Molander är lärare 
i naturvetenskapliga 
ämnen i Munkedal. Han 
har arbetat aktivt i Pro-
jekt Bohusläns Flora och 
tillsammans med Tore 
Mattsson ansvarat för 
inventeringen av Orusts 
kommun.

Adress: Högelidsvägen 7, 
473 34 Henån 
E-post: o.mol@spray.se

Sven Snogerup har läst en ny flora över Dan
marks tåg och frylen.

SVEN SNOGERUP

T
exten är skriven på danska, men en lista med 
fackuttryck på engelska gör att den inte bör 
vålla några svårigheter för övriga skandinaver.

Boken har en modern taxonomisk uppställning, 
med 23 behandlade taxa av Juncus och nio av 
Luzula. Dessutom presenteras tre Juncus-arter 
som ännu ej hittats i Danmark men finns i grann-
länderna. 

Arterna ges fullständiga beskrivningar, och vi 
får mycket välgjorda teckningar och fotografier av 
alla i Danmark förkommande tågväxter. Separata 
bestämningsnycklar för blommande och vegeta-

tiva plantor är ett plus för 
boken. Dessutom finns en 
synoptisk nyckel.

En ny art för Dan-
mark, backfryle Luzula divul
gata, presenteras. Den är hittills endast funnen på 
Bornholm. 

Jag gillar författarnas bedömning av taxono-
min och rekommenderar boken till inköp för 
såväl fackbotanister som amatörer; den är väl värd 
att ha med i fält vid inventeringar.  SBT.

BOTANISK LITTERATUR

Danmarks siv og frytler
Jens Christian Schou, Peter Wind & Simon 
Lægaard 2010. BFN’s Forlag, Thisted. 128 sidor. 
ISBN 87-87746-10-7.

Boken kan beställas från förlaget (www.bfnsforlag.
dk). Pris: 172 danska kronor. Frakt tillkommer.

Danmarks tågväxter
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Margareta Edqvist tipsar om några nya böcker 
med botanisk anknytning.

Barrskogar: nyckel-
biotoper i Sverige
Johan Nitare 2011. Skogs-
styrelsen. 64 sidor. 
Pris 130 kr.

En mycket intressant 
skrift där du kan läsa mer 
om nyckelbiotopsinven-
teringen, dess bakgrund 
och tillkomst. Här får du 

också information om barrskogens biotoper – kar-
tor som visar naturtypens utbredning i landet, 
vackra miljö- och artbilder och information om 
vilka arter som trivs i de olika miljöerna: lövrika 
barrnatur skogar, grannaturskogar, tallsumpskogar, 
lövrika barrsumpskogar� I en liten faktaruta för 
varje biotop kan du läsa om ”Hänsyn och natur-
vårdande skötsel”.

Alpblommor
Ewa Hellström-Boström 2011, 
Alpina förlaget. 128 sidor. 
Pris ca 175 kr.

Ewa är egentligen vand-
ringsledare och har lett 
många vandringar i 
Alperna. Hon och hennes 
deltagare har länge saknat 
en liten flora med svenska 
namn på alpernas blommor, 

så därför har hon nu skrivit den själv! 
Boken är i ett litet och behändigt format att ta 

med sig. Den är inte heltäckande men är en hjälp 
på vägen att få namn på växter du möter på din 
vandring. 

Ewa skriver så fint i boken: ”Aldrig lyser blom-
morna klarare än vad de gör i berg. Ingen annan-
stans finns på en så trång yta en så synlig koppling 
mellan vegetation och klimat”.

Anders Fredrik Reg-
nell: läkare, botanist 
och donator
Bo. S. Lindberg 2011, Uppsala 
universitet. 244 sidor. 
Pris ca 290 kr.

Anders Fredrik föddes 1807 
i Ladugårdslandets försam-
ling i Stockholm av pigan 
Britta Pehrsdotter. Efter att 
varit fosterbarn under en 

period fick han vid 6 års ålder flytta till sin dittills 
okände fader Anders Ringnell i Uppsala. Regnell 
avled 1884.

Boken innehåller mycket fakta, men ni som 
gillar att läsa biografier kommer att tycka om 
denna bok. Som titeln säger var Regnell inte bara 
botanist men några kapitel handlar om ”Botanist 
eller läkare?”, ”Som botanist i Minas Gerais” och 

”Det Regnellska herbariet”. Herbariet finns nu 
på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Det 
omfattar omkring 400 000 ark och lär vara en av 
världens mest betydelsefulla samlingar av sydame-
rikanska växter.

Bondens kulturmarks-
flora for Østlandet
Bolette Bele, Ellen Svalheim 
& Ann Norderhaug 2011. Bio-
forsk Fokus 6(3). 121 sidor. 
Boken kan beställas från  
kvithamar@bioforsk.no 
Pris 100 NOK + porto.

En första flora för brukare 
och andra som är intres-
serade av norska kultur-
marker och dess växter. Här 

presenteras ett hundratal växter, flertalet vanliga 
men även några mer sällsynta. 

Ytterligare två böcker i samma stil har kommit, 
för Midt-Norge (2009) och Sørlandet (2011).

Varje art får en sida i boken, där kan man läsa 
om kännetecken, växtmiljö och skötselbehov, 
utbredning på Østlandet samt dialektala namn 
från regionen. Många fina fotografier.

Margaretas nya böcker

BOTANISK LITTERATUR
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Sofis bärbok
Sofis blomster-

expedition
Sofis trädexpedition
Stefan Casta, text och Bo 
Mossberg, illustrationer. 2004–
2007. Opal. 48 sidor.
Pris ca 100 kr.

Tre fina böcker som kan 
vara lämpliga för dem som 

är 9–12 år, men även för mindre barn, där man 
kan sitta ner tillsammans och titta och prata runt 
bilderna. Kanske ni tror att Sofi är en flicka som 
tar oss med in i naturens mysterier men nej, det är 
en myra! 

Det är några år sedan böckerna kom ut men 
de är ännu aktuella och många barn (och vuxna!) 
kan här få en intresseväckande inblick i botani-
kens värld. 

Hotade arter i  
Värmland
Sven-Åke Berglind m.fl. 2010. 
Länsstyrelsen Värmland. 227 
sidor.
Kan beställas från Värmlands 
museum i Karlstad (tel. 054-
701 19 00). Kan även laddas ner 
som pdf-fil från länsstyrelsen.

En vackert illustrerad bok 
som presenterar ett generöst 

urval av hotade arter i Värmland. Med text och 
bild får du lära dig mycket om åttio arter som 
hör hemma i Värmland, allt från lodjur, björn 
och sandödla till svedje näva, fält gentiana och 
sumpjordtunga.

Åtgärdsprogram
Finns att köpa från Naturvårds-
verket. Man kan också hämta 
hem dem som pdf-filer från 
www.naturvardsverket.se/ 
bokhandeln.

För att rädda våra hotade 
arter och deras miljöer tar 
Naturvårdsverket och läns-
styrelserna fram åtgärdspro-
gram – totalt 210 program 

med över 500 arter – vilka ger en väldigt god bild 
om vad vi vet om arternas biologi och status.

Följande botaniska program har publicerats 
sedan min förra presentation i SBT (nr 6/2010):
Kärlväxter
Murgrönsmöja (juni 2011)
Storviol (augusti 2011)
Tillämpning av populationsekologisk teori i åtgärds-

program för hotade kärlväxter (september 2011)
Mossor
Barkkvastmossa (maj 2011)
Lavar
Arter på asp i Norrland (bl.a. liten aspgelélav) (decem-

ber 2010) 
Hotade lavar på kultur ved i odlingslandskap (bl.a. 

vedorangelav, sydlig ladlav, grå ladlav och ladparasit-
spik) (september 2011) 

Svampar
Sienamusseron (maj 2011)

Tipsa mig gärna om botanisk litteratur, både 
böcker och artiklar. Alla tips är välkomna!

❀  MARGARETA EDQVIST

Adress: Syrengatan 19, 571 39 Nässjö
E-post: margareta.edqvist@telia.com

Efterlysning – har du bilder på sällsynta fjällväxter?

F loraväktarna ska ta fram ett informations-
material om rödlistade växter i fjällen. Vi 

saknar ännu så länge en hel del bildmaterial, och 
behöver därför bra fotografier på nedanstående 
arter samt miljöbilder från deras växtplatser. 

Arterna det gäller är nordlåsbräken, månlås-
bräken, alpstenbräken, brudkulla, lappfela, 
vityxne, snöfryle, brokstarr, kolstarr, staggstarr, 
dovre snögräs, fjällvallmo, polarsmörblomma, 

fjälltrift, sandsyra, skrednarv, grusnarv, tuvnarv, 
polarblära, polarstjärnblomma, klibbig fet-
knopp, oppdalsbräcka, lappviol, raggfingerört, 
klippfinger ört, fjällkrassing, alpdraba, blekdraba, 
raggdraba, blockdraba, dvärgdraba, fjällviva, bagg-
söta, blekgentiana, lappögontröst, grönkattfot, 
fjällarnika. 

Om du har några bilder (helst digitala), hör av 
dig till Margareta Edqvist (adress, se ovan).
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I SBT nr 5/2010 presenterade Niklas Lönnell 
ett antal bra mossfloror. Här tar Stefan Ekman 
över stafettpinnen och ger en fyllig introduk
tion till bestämningslitteraturen för den som 
önskar sätta sig in i lavarnas fascinerande värld.

STEFAN EKMAN

B
ra bestämningslitteratur är ovärderlig. Det 
är emellertid inte alltid uppenbart vilken 
litteratur man helst bör konsultera för att 

bestämma mindre kända organismer som lavarna. 
Därför vill jag här presentera några mer eller 
mindre moderna floror som kan användas för 
att bestämma de ungefär 2800 arter av lavar och 
parasitiska svampar på lavar som för närvarande är 
kända från Sverige.

Att bestämningslitteratur kan ha olika ambi-
tionsnivå är i och för sig välkänt, men unikt för 
lavflororna är skiljelinjen mellan blad- och busk-
lavar å ena sidan och skorplavar å den andra, där 
de senare utgör ungefär åttio procent av artantalet. 
Några floror nedan, speciellt de som strävar efter 
en viss grad av popularisering, fokuserar gärna 
på blad- och busklavar. En enda bok fokuserar på 
skorp lavar och ett fåtal behandlar alla lavar lik-
värdigt.

Nedanstående förteckning omfattar de vikti-
gaste redskapen för lavbestämning men är absolut 
inte fullständig. Priser anges utan kostnad för 
frakt. Huruvida böckerna är lämpliga för fältbruk 
eller inte kan var och en avgöra genom att studera 
varje boks innehållsdeklaration och vikt.

Svenska skorplavar och 
svampar som växer på 
dem
Foucard, T. 2001. Stenströms 
bokförlag/Interpublishing. 392 
sidor. Vikt: 806 g.
Pris: 174 kr från Lycknis (lyck-
nis.se), 193 kr från Adlibris 
(adlibris.com/se).  

Boken är en omarbetad version av Svensk skorp
lavsflora, utgiven redan 1990 och med samma 
författare. Verket innefattar samtliga skorplavar, 
1550 stycken, som med rimlig säkerhet var kända 
från landet för ett decennium sedan. Dessutom 
behandlas ytterligare ungefär tvåhundra små-
svampar som lever parasitiskt på skorplavar.

Efter några inledande kapitel om lavarnas mor-
fologi och systematik kommer en imponerande 
uppsättning bestämningsnycklar som leder använ-
daren till släkte eller emellanåt direkt till art. I 
många fall används mikroskopiska karaktärer, 
vilket är helt nödvändigt för seriös bestämning av 

skorplavar. I flertalet fall fortsätter sedan bestäm-
ningen ner till art i de nycklar som inleder varje 
släkte. Under varje släkte finns, förutom bestäm-
ningsnyckeln, generell information om släktets 
morfologi, referenser till taxonomisk litteratur där 
gruppen behandlats samt naturligtvis de artvisa 
behandlingarna.

Artbeskrivningarna är oftast ganska kortfat-
tade; i genomsnitt behandlas ungefär sex arter 
per sida. Detaljerad morfologisk information 
om flertalet viktiga anatomiska karaktärer till-
handahålls, liksom kortfattad information om 
förväxlingsrisker, ekologi och utbredning i Sverige 
samt referenser till verk där arten avbildats (varav 
inte alla är lätt tillgängliga). Ibland åtföljs texten 
av små svartvita teckningar, oftast av sporer eller 
sporsäckar, men i övrigt saknar bokens artdel 
illustrationer.

Avsikten med boken är i första hand att göra 
det möjligt att bestämma de flesta av Sveriges 
skorplavar med hjälp av stereo- och ljusmikroskop. 
Boken börjar bli till åren och många nya arter har 

Bestämningslitteratur  
till svenska lavar
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påträffats i Sverige samtidigt som skorplavarnas 
systematik genomgått omfattande förändringar. 
Mycket har också hänt med lavparasiterna, som 
numera kanske helst bör bestämmas med Ihlen & 
Wedins bestämningsnyckel till svenska lavparasi-
ter (se nedan).

The lichens of Great 
Britain and Ireland
Smith, C. W., Aptroot, A., 
Coppins, B. J., Fletcher, A., 
Gilbert, O. L., James, P. W. & 
Wolseley, P. A. (red.) 2009. 
British Lichen Society. 1046 
sidor. Vikt: 1966 g.
Pris: 65 GBP från British 
Lichen Society (www.thebls.
org.uk). 

Detta verk är uppföljaren till The lichen flora of 
Great Britain and Ireland, som utkom 1992. Båda 
är närmast att betrakta som vetenskapliga floror, 
med komplett behandling av samtliga vid tid-
punkten kända arter. Den nya upplagan, till vilka 
52 författare har bidragit, omfattar 1873 arter, vil-
ket är 26 procent fler än i första upplagan! 

Många arter är gemensamma med Sverige, 
även om floran omfattar ett ganska stort antal 
arter med oceanisk utbredning (vilket å andra 
sidan är en fördel om man avser att exkurrera 
i västra Norge). Man förvånas över att en icke 
föraktlig del av skandinaviska fjällkedjans arter 
också är känd från höglänta delar av Wales och 
Skottland. Totalt sett fungerar floran utmärkt i 
södra och mellersta Sverige (bortsett från en del 
östliga arter som saknas på de brittiska öarna), 
något sämre i norra barrskogsregionen och sämst 
i fjällkedjan. 

Efter ett ganska kortfattat inledningskapitel 
kommer en serie huvudnycklar, som för skorp-
lavarna i stort sett är baserade på mikroskopiska 
karaktärer. Därefter behandlas släktena i bok-
stavsordning med en inledande bestämnings-
nyckel följd av detaljerade beskrivningar av varje 
art. 

Bortsett från ett ganska litet antal svartvita 
avbildningar av detaljer är boken helt utan illus-
trationer. Den är för närvarande den mest omfat-

tande, detaljerade och uppdaterade lavflora som 
finns till hands för bestämning av lavar, åtmins-
tone i den södra halvan av Sverige.

Som ett komplement till den fullständiga flo-
ran har Frank Dobson skrivit boken Lichens: An 
illustrated guide to the British and Irish species, 
som behandlar ett urval på drygt tusen arter. 
Många arter är illustrerade, de flesta i färg. Boken 
utkom nyligen i sin sjätte upplaga.

Lavflora: Norske busk- 
og bladlav
Krog, H., Østhagen, H. & 
Tønsberg, T. 1994. Andra upp-Andra upp-
lagan. Universitetsforlaget. 368 
sidor. Vikt: 810 g.
Pris: 523 kr från Adlibris  
(adlibris.com/se). 

 
Första upplagan av denna bok utkom redan 1980 
och var på sätt och vis en uppföljare till den betyd-
ligt mer kortfattade och nu nästan bortglömda 
Macrolichens of Denmark, Finland, Norway and 
Sweden av Dahl & Krog (1973). Senaste tryckta 
upplagan behandlar samtliga Norges 430 busk- 
och bladlavar, varav det stora flertalet är gemen-
samma med Sverige. 

Inledningskapitlen innehåller branschens 
mest detaljerade genomgång över blad- och busk-
lavarnas kemi, som sträcker sig över 16 sidor. Väl 
genomarbetade bestämningsnycklar gör det gan-
ska enkelt att arbeta med boken. Beskrivningarna 
är detaljerade, inklusive mycket precisa beskriv-
ningar av lavkemin. Utbredning och ekologi i 
Norge omnämns kortfattat i texten (bortsett från 
12 utbredningskartor i inledningen, som illus-
trerar utbredningsmönster). Bilderna i art delen 
är tyvärr små svartvita foton med medioker upp-
lösning och kontrast (märkligt nog av betydligt 
sämre kvalitet än i första upplagan). 

Bokens ålder gör att systematiken har hunnit 
förändra sig en del sedan publiceringen, speciellt 
på släktnivå i Parmelia, Cetraria och närstående 
släkten, samt i någon grad också på artnivå i 
exempelvis Cladonia (bägarlavar och renlavar). 
Bortsett från denna detalj är boken trots sin ålder 
fortfarande väl fungerande och min personliga 
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favorit vid bestämning av svenska busk- och blad-
lavar. 

Ett ofullständigt manuskript till en tredje 
upplaga finns tillgängligt på nätet (www.nhm.uio.
no/botanisk/lav/LAVFLORA/LAVFLORA.HTM). 
Denna version är integrerad med Einar Timdals 
fotogalleri över lavar och utbredningskartor gene-
rerade från ”Norsk lavdatabase”.

Nordic lichen flora
Flera författare under ledning 
av en redaktionskommitté 
bestående av T. Ahti, P. M. 
Jørgensen, H. Kristinsson, 
R. Moberg, U. Søchting & 
G. Thor. Utgiven 1999 (vol. 
1), 2002 (vol. 2), 2007 (vol. 
3), 2011 (vol. 4). Evolutions-

museet, Uppsala. Vol. 1: 94 sidor, vol. 2: 115 sidor, 
vol. 3: 219 sidor, vol. 4: 184 sidor. Vikt: 466, 523, 
854 respektive 770 g.
Pris: 165 kr för vol. 1, 195 kr för vol. 2 samt 275 
kr för vol. 4 från Svenska Botaniska Föreningen 
(www.sbf.c.se). Vol. 3 är slutsåld, men nytryckning 
eller elektronisk publicering diskuteras. 

Nordic lichen flora är ett vetenskapligt floraverk 
under ledning av en redaktionskommitté med 
representanter från samtliga nordiska länder. I 
skrivande stund har fyra volymer utkommit, som 
totalt behandlar 558 arter eller i runda tal en 
femtedel av de kända svenska lavarna. Tanken är 
att grupp efter grupp ska behandlas av de främsta 
taxonomiska experterna på sitt område efterhand 
som detta är möjligt, men en långsiktig utgiv-
ningsplan finns för närvarande inte. Anledningen 
till detta är helt enkelt att projektet baserar sig 
på frivilliga insatser, eftersom finansiering utöver 
tryckning saknas. 

Volym 1 behandlar 81 arter av knappnålslavar 
och morfologiskt likartade men olicheniserade 
svampar. Volym 2 tar upp 108 arter i familjen 
Physciaceae, som omfattar många välkända 
bladlavar men också ett stort antal svårbestämda 
skorplavar i t.ex. Buellia (rönnlavar) och Rinodina 
(krimmerlavar). Volym 3 omfattar våra 217 arter 
av ”cyanolavar”, alltså lavar med cyanobakterier 
som fotobiont, bland vilka Peltigera (filtlavar), 
Collema (gelélavar) och Leptogium (skinnlavar) 

är exempel på stora släkten. Volym 4 behandlar 
152 arter i familjen Parmeliaceae, som omfattar 
många välkända busk- och bladlavar, till exempel 
Parmelia och Cetraria med närstående släkten 
samt Bryoria (tagellavar) och Usnea (skägglavar). 
Volym 5 är under planering och kommer att 
omfatta familjen Cladoniaceae, som i vår del av 
världen, förutom två små släkten, består av hund-
ratalet arter i Cladonia (bägarlavar och renlavar). 

Böckerna, som är engelskspråkiga, innehåller 
mycket utförliga behandlingar inklusive bestäm-
ningsnycklar, litteraturreferenser, omfattande 
nomenklatur och taxonomiska diskussioner och 
kommentarer. Utbredning och ekologi diskuteras 
kortfattat i texten. Dessutom illustreras utbred-
ningarna på artvisa utbredningskartor, som har 
placerats i ett kapitel för sig på slutet i volym 1–3 
men dessbättre tillsammans med artbeskriv-
ningen från och med volym 4. Sist i varje bok 
kommer en serie med färgbilder, som från och 
med volym 3 dessutom tillhandahålls i högre upp-
lösning på en separat CD.

Die Flechten Baden-
Württembergs
Wirth, V. 1995. Andra uppla-Andra uppla-
gan. Verlag Eugen Ulmer. 1006 
sidor (fördelat på 2 volymer 
med gemensam paginering). 
Vikt: 3071 g.
Pris: 80 EUR från Verlag Eugen 
Ulmer (www.ulmer.de). 

Volkmar Wirths praktverk på tyska behandlar 
ungefär 1500 arter. Även om titeln lätt kan miss-
tolkas som att boken bara täcker Baden-Württem-
berg i sydvästra Tyskland är den verkliga geogra-
fiska täckningen betydligt större. Anledningen till 
den geografiskt snäva titeln är att lavfloran ingår 
i en serie bestämningslitteratur med liknande 
layout och titel, som behandlar olika växt- och 
djurgrupper i Baden-Württemberg. 

Den andra upplagan från 1995 skiljer sig 
markant från den första, som utkom 1987 i en 
enda volym. Den första upplagan innehöll inga 
bestämningsnycklar eller artbeskrivningar, däre-
mot vackra och detaljrika färgfotografier och 
utförlig artvis information om utbredning. I 



EKMAN

318 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 105:6 (2011)

den andra upplagan hybridiserade Wirth första 
upplagans innehåll med en uppdaterad version 
av sin välkända Flechtenflora från 1980, i sig själv 
ett guldkorn men utan andra bilder än enstaka 
avbildningar av anatomiska detaljer. Resultatet är 
ett enastående vackert verk. 

Den allmänna inledningen ger kanske den 
mest fullständiga genomgången av morfologi, 
anatomi. kemi, insamlings- och bestämningsme-
todik, biogeografi och ekologi hos lavar, allt rikt 
illustrerat, följt av en ingångsnyckel till i huvud-
sak släkten. Huvuddelen av boken utgörs av väl 
genomarbetade släktvisa nycklar med utökad 
information där arterna nycklar ut. Skorplavar 
behandlas jämbördigt med blad- och busklavar. 
Texten till de enskilda arterna innehåller enbart 
information om ekologi (mycket detaljerad sådan) 
och utbredning. 

Boken pryds genomgående av färgfotografier av 
ett stort antal arter. Fotografierna håller mycket 
hög standard, och trots att 16 år har förflutit 
sedan publiceringen är det tveksamt om någon 
annan lavflora ännu har nått upp till samma nivå, 
möjligen med undantag av Lichens of North Ame
rica (Brodo, Sharnoff & Sharnoff 2001). En ny 
tysk lavflora med Wirth & Hauck som redaktörer 
är under bearbetning och beräknas finnas till-
gänglig inom ungefär ett år.

Likenoj de okcidenta 
Eŭropo: Ilustrita deter-
minlibro
Clauzade, G. & Roux, C. 1985. 
Bulletin de la Société Botani-
que du Centre-Ouest, nouvelle 
série, numéro spécial 7: 1–893. 
Vikt: 1606 g.
Pris: 55 EUR + ett års med-

lemskap i föreningen (f.n. 10 EUR) från Société 
Botanique du Centre-Ouest (http://sbco.free.fr/
public/framacceuil.html). Tillägg och korrigeringar 
i supplement 2a kan hämtas gratis från samma 
webbplats. 

Denna bok är något så unikt som ett försök till 
en komplett lavflora med bestämningsnycklar 
för västra Europa, tillika författad på esperanto! 
Den utger sig för att täcka Iberiska halvön och 

forna Jugoslavien i söder till Skottland och mel-
lersta Skandinavien i norr samt Irland i väster och 
Öster rike i öster. 

Man förundras över hur någon kunde komma 
på tanken att skriva en flora på esperanto. Språket 
vänjer man sig dock vid relativt fort, eftersom 
termerna i stort sett är igenkännbara (exempelvis 

”talo” = thallus, bål, ”apothecio” = apothecium och 
”soralo” = soral). 

Boken inleds med ett avsnitt om lavarnas mor-
fologi och kemi, medan ekologin berörs mycket 
kort. Tyvärr får man väl säga att denna inledning 
sannolikt har lästs av ytterst få personer, eftersom 
flera likvärdiga framställningar har publicerats 
på mer lättillgängliga språk. Därefter kommer en 
imponerande samling bestämningsnycklar till 
släktena. Huvuddelen av boken utgörs av de släkt-
visa nycklarna ner till art, med utökad informa-
tion där arterna nycklar ut. Svartvita teckningar, 
oftast av anatomiska detaljer, förekommer ganska 
rikligt medan färgbilder saknas helt. 

Boken behandlar hela 3500 taxa, blad-, busk- 
och skorplavar, men då måste man påpeka dels 
att underarter, varieteter och former av tveksamt 
taxonomisk värde är rikligt representerade, dels 
att arter har erkänts ganska frikostigt. Vidare 
börjar bokens ålder göra sig gällande med avse-
ende på den taxonomiska behandlingen. Man får 
med andra ord ta bokens taxonomi med en nypa 
salt, men bortsett från det måste man imponeras 
över det hittills enda försöket till en västeuropeisk 
lavflora.

Lavar: En fälthandbok
Moberg, R. & Holmåsen, I. 
1990. Tredje upplagan (för 
närvarande i fjärde tryckningen 
från 2008). Stenströms bok-
förlag/Interpublishing. 240 
sidor. Vikt: 577 g.
Pris: 237 kr från Lycknis (lyck-
nis.se), 262 kr från Adlibris 
(adlibris.com/se/). 

 
Denna svenskspråkiga klassiker utkom i sin 
första upplaga redan 1982. Andra reviderade 
upplagan utgavs redan 1984. Släktvisa bestäm-
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ningsnycklar, omfattande blad- och busk lavarna, 
har samlats i bokens inledning. En huvudnyckel, 
för att komma till släkte, finns längst bak i boken 
(men observera att denna saknades i tidiga upp-
lagor). 

Av de totalt 500 arter som omfattas av bestäm-
ningsnycklarna presenteras 300 i detalj, med färg-
fotografier, utbredningskarta samt en kortfattad 
beskrivning av morfologi, ekologi och utbredning. 
Flertalet av de utförligt presenterade arter är blad- 
och busklavar medan en mindre andel utgörs av 
iögonfallande skorplavar. 

Moberg & Holmåsen var, när den gavs ut första 
gången 1982, något så unikt som den första lav-
floran på svenska med färgfotografier av ett större 
antal arter. Boken bidrog enormt till att stimulera 
intresset för lavar i Sverige under 1980-talet och 
senare. 

Nuvarande upplaga är över tjugo år gammal 
och flertalet färgbilder är de samma som i origi-
nalupplagan med ytterligare ett decennium på 
nacken. Under dessa decennier har mycket vatten 
runnit under broarna med avseende på systematik 
samt konsten att återge färgbilder av lavar.

Suomen jäkäläopas
Stenroos, S., Ahti, T., Lohtan-
der, K. & Myllys, L. (red.) 2011. 
Norrlinia volym 21, utgiven av 
Botaniska museet vid Universi-
tetet i Helsinki. 534 sidor. Vikt: 
1763 g.
Pris: 45 EUR från Naturhis-
toriska museet i Helsingfors 
(luomus.fi). 

I svensk översättning lyder titeln på denna volym 
Finsk lavguide. Den omfattar 481 lavar, närmare 
bestämt nästan samtliga Finlands blad- och 
busklavar samt ett urval iögonfallande eller rödlis-
tade skorplavar, de flesta presenterade med färgbil-
der av hög kvalitet. 

Bestämningsnycklar förekommer under släk-
ten där behandlingen av arterna är någorlunda 
komplett, det vill säga under blad- och busklavs-
släktena. För varje behandlad art ges information 
om morfologi, kemi, ekologi och utbredning i 
Finland. 

Utbredningskartorna är innovativa i det att 
provinserna markeras med fyllda cirklar med 
provinsförkortning på en bakgrundskarta över 
Finland. Tyvärr är boken svårtillgänglig för den 
som inte är bevandrad i finska språket.

Norsk lavflora
Holien, H. & Tønsberg, T. 
2006. Tapir akademisk forlag. 
224 sidor. Vikt: 701 g.
Pris: 423 kr från Adlibris  
(adlibris.com/se).

Norsk lavflora är en fotoflora 
utan bestämningsnycklar 
omfattande 330 arter, varav 

194 är busk- och bladlavar. Av bokens arter är 
det bara tjugotalet som saknas i Sverige. Färg-
bilderna håller hög kvalitet. Texten ger en kort 
karaktäristik och uppgifter om ekologi och 
utbredning i Norge. Dessutom omnämns förväx-
lingsrisker. 

Förutom ett stort antal vittspridda arter tar 
boken också upp en del ovanliga och sällan avbil-
dade arter. Därmed ger boken en bra översikt för 
nybörjaren, samtidigt som den innehåller en del 
guldkorn för den mer bevandrade. 

Boken recenserades av Anders Nordin i Svensk 
Botanisk Tidskrift 101(2): 155 (2007).

An annotated key to the 
lichenicolous Asco mycota 
(including mitosporic 
morphs) of Sweden
Ihlen, P. G. & Wedin, M. 2008. 
Nova Hedwigia 86(3–4): 275–
365. Vikt: 184 g.
Pris: 46,80 USD från Ingenta-
connect (www.ingentacon-
nect.com). 

För den som är intresserad av något så esoteriskt 
som de småvuxna sporsäckssvampar som lever 
parasitiskt på lavar finns numera en utmärkt 
bestämningsnyckel för samtliga kända svenska 
arter i Ihlen och Wedins arbete från 2008. Lav-
parasiterna är en grupp som traditionellt behand-
lats av lavforskarna och den omfattas också delvis 
av Foucards Svenska skorplavar och svampar som 
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växer på dem (se ovan), om än betydligt mer styv-
moderligt. 

Ihlen & Wedin tar upp ungefär 380 arter, näs-
tan dubbelt så många som i Foucards flora, i en 
bestämningsnyckel med utökad information där 
arterna nycklar ut. Dessutom får man på köpet 
rikligt med svartvita fotografier av hög kvalitet, 
taxonomiska kommentarer och landskapsvis 
information om känd utbredning i Sverige. 
Bestämning av lavparasiter baserar sig nästan helt 
på mikroskopiska karaktärer.

Användbara resurser på nätet
Santessons checklista (www.evolutionsmuseet.
uu.se/databaser). En bra början vid varje bestäm-En bra början vid varje bestäm-
ningsarbete är att ta reda på vilka arter som är 
kända från området. För Sverige, Norge och Fin-
land finns en kontinuerligt uppdaterad checklista 
på webben, Santesson’s checklist of Fennoscandian 
lichenforming and lichenicolous fungi, som till-
handahålls av Evolutionsmuseet vid Uppsala 
universitet. 

Denna checklista har under ledning av Rolf 
Santesson publicerats i bokform i tre upplagor 
1984, 1992 och 2004. Finland kom med i den 
senaste upplagan, medan de två tidigare uppla-
gorna omfattade enbart Sverige och Norge. Webb-
versionen publicerades första gången i januari 
2010 men genomgick en stor ansiktslyftning i maj 
2011. 

Samtliga versioner ger en bild av provinsvis 
utbredning inom respektive land, en kortfattad 
beskrivning av ekologin samt en översikt över 
den litteratur som är väsentlig för kunskapen om 
artens systematik respektive utbredning i Fenno-
skandien. Antalet arter av lavar (ej inräknat lav-
parasiterna) i Sverige och Norge har sedan den 
första listan publicerades 1984 ökat med i genom-
snitt 24 per år!

Lavherbariet i Oslo (www.nhm.uio.no/lav/web). 
Einar Timdal vid Naturhistorisk museum i Oslo 
underhåller en mycket omfattande webbplats 
om lavar, bland annat ett fotogalleri omfattande 
tusentalet arter, huvudsakligen från Norge. Bil-
derna, speciellt de nyare, håller hög kvalitet.

Knappnålslavar (www.artdata.slu.se/Nycklar). 
Detta är en elektronisk version av Nordic lichen 
flora volym 1. Nyckeln ska föreligga i både svensk 
och engelsk version men av oklar anledning 
fungerar bara den senare. Bestämningsnyckeln är 
av flervalstyp, där man svarar på ett antal valfria 
frågor om morfologin och efterhand får veta vilka 
arter som passar den valda morfologin. Varje art 
presenteras sedan med färgbilder hämtade från 
bokversionen.

British lichens (www.uklichens.co.uk /speciesgal-
lery.html). Denna webbplats underhålls av Mike 
Sutcliffe och innehåller i skrivande stund bra färg-
bilder av 772 arter från Brittiska öarna.

Irish lichens (www.irishlichens.ie). Jenny Sea-
wright underhåller denna webbplats, som omfat- underhåller denna webbplats, som omfat-
tar drygt 400 arter.

Stridvalls galleri (www.stridvall.se/la/galleries.
php#lichens). På Anita och framlidne Leif Strid-
valls hemsida finns färgbilder av hög klass av 771 
arter av lavar, däribland många ganska ovanliga 
och sällan avbildade arter.

KeyToNature (www.keytonature.eu). Inom EU-
projektet KeyToNature har lavforskare vid uni-
versitetet i Tartu producerat en serie interaktiva 
bestämningsnycklar, där de mest användbara är 
en nyckel till europeiska Usnea-arter (skägglavar) 
samt en världsnyckel till Lepraria (mjöllavar).

Svenska namn på lavar. Långt ifrån alla ovan 
nämnda böcker och nätresurser innehåller 
svenska namn på lavarna. Officiella svenska namn 
har publicerats av Nordin, Thor & Hermansson i 
Svensk Botanisk Tidskrift 98(6): 339–364 (2004) 
(som fritt kan lastas ner från www.sbf.c.se/www/
pdf/98(6)/Nordin.pdf).  SBT.

Stefan Ekman leder botanikavdelningen på Evo-
lutionsmuseet vid Uppsala universitet och forskar 
på lavarnas systematik.

Adress: Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, Nor-
byvägen 16, 752 36 Uppsala 
E-post: stefan.ekman@em.uu.se
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Anders Bertilsson och Tommy Nilsson brukar 
varje midsommarsöndag gå på jakt efter ovan
liga växter. I år blev jaktturen extra lyckosam 
eftersom de hittade habofibblan, en art som inte 
setts på åtskilliga decennier.

ANDERS BERTILSSON

F
ru ordföranden skrev i förra numret av SBT 
om vilken sommar det varit och jag kan bara 
instämma. Både trevliga och mindre trevliga 

exkursioner har det blivit i jakten på hökfibblor 
Hieracium. 

En mindre trevlig dag
Först till det mindre trevliga. Jag tänkte avsätta 
ett par dagar för Dalslands hökfibblor. I början 
av juli, en varm och vacker dag, valde jag att åka 
igenom ett av Dalslands rikaste områden, från 
Dals-Rostock till Dals-Långed väster om Erve. 
Direkt hittade jag dalfibblan Hieracium dalicum, 
en hagfibbla som är lätt att bestämma i fält. Den 
var ny för mig och jag såg fram emot en fin dag. 

Vid nästa stopp samlade jag en skogsfibbla 
med smala nedlöpande flikar på bladskaftet. Den 
stämde helt med bilden av larssonfibbla H. lars
sonii i fibblenumret av ”Vrivrånge” (Tyler 2004), 
och jag trodde jag gjort ett fantastisk fynd. Lars-
sonfibblan är inte sedd sedan början av 1900-talet, 
då den beskrevs från en insamling i grannsocknen 
Ånimskog. Besvikelsen blev dock stor när det 
senare visade sig att mina exemplar saknade de 
arttypiska cilierna (små korta hår på blommornas 
tandade spetsar) och därför inte kunde godkän-
nas.

Resten av resan den dagen blev också en stor 
besvikelse då det visade sig att det inte var bara jag 
som rotade i vägslänterna. Flera grävmaskiner och 
sprängarlag var ute och grävde sönder slänter och 
diken utefter hela sträckan av denna lilla obetyd-
liga landsväg, som är (eller har varit) oerhört art-
rik med en vacker slåtterängsflora och dessutom 
med mängder av andra arter ur de rika skogar som 
kantar vägen. 

Jag blev mycket frustrerad av att man utan 
vidare förstörde en av landets artrikaste vägkanter 

Lyckosam fibblejakt

Figur 1. Kenneth Gunnarsson (till 
vänster), vaktmästare på Sörängens 
folkhögskola i Nässjö, gratuleras av 
Anders Bertilsson. Kenneth har så 
väl skött om slåtterängen utanför 
skolan att habofibblan ännu kan tri-
vas där, 87 år efter upptäckten. Foto: 
Margareta Edqvist.
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och kontaktade Dalslands botaniska förening, 
som i sin tur tog kontakt med Trafikverket. Jag 
föreslog att man låter de avskrapade slänterna för-
bli osådda. Då kanske den naturliga floran vand-
rar in och man kan om några decennier åter njuta 
av artrika vägkanter. Det vore däremot katastrof 
om man sår in med gräs och lupiner. Jag föreslog 
också att Trafikverket borde åläggas att under 
femtio år utrota eventuellt invandrade lupiner 
eller betala kraftiga böter (t.ex. 5000 kronor per 
lupin!). 

En trevlig dag
Den riktigt lyckade exkursionen ägde rum på 
midsommarsöndagen, en dag då Tommy Nilsson, 
Virse rum, och jag gjort gemensamma exkursio-
ner ett antal år. I år valde vi att träffas i Nässjö 
och målet var att söka efter några ovanliga hök-
fibblor. Bland annat skulle vi besöka lokaler för 
habofibbla H. haboënse, en riktig raritet som är 
beskriven på 1920-talet från en insamling av G. 
Samuelsson från Domneberget i Habo socken 
(Västergötland): ”björkbacke nära toppen 27/6 
1908”. 

Hundra år efter Samuelsson besökte jag mar-
kerna på Domneberget som nu är helt igenvuxna 
till blandskogar. Jag strövade runt ett par timmar 
och fick ihop fem arter hökfibblor. Dock ingen 
habofibbla. Även i år besökte jag berget före mid-
sommar men nu var skogen avverkad och hygges-
vegetationen meterhög och utan fibblor.

Chansen att hitta habofibblan på de tre övriga 
lokaler i världen där den är funnen bedömde 
vi som mycket liten, men vi skulle göra ett för-
sök. Först var det ”Sm. Nässjö, Sörängens gård. 
1/7 1924”, insamlad av K. Johansson och G. 
Haglund. Sörängens gård ligger vid den stora 
rondellen i Nässjös östra utkant. Området är 
industriområde eller skogsmark och vi strövade 
runt ett tag vid resterna av gården utan att hitta 
någonting. 

Som ett sista försök beslöt vi titta på de öppna 
markerna kring Sörängens folkhögskola efter 
samma princip som han som letade efter de bort-
tappade nycklarna under gatlyktan. Skolan fanns 
redan på 1920-talet men är troligen avstyckad 
från Sörängens gård. 

Och, hör och häpna! På södra delen av skolans 
område fanns det en slåtteräng eller en rest av 
en gammal slåtteräng med mängder av sommar-
fibbla Leontodon hispidus, slåttergubbe Arnica 
montana, darrgräs Briza media och trubbdagg-
kåpa Alchemilla plicata, vilka alla indikerar en fin 
gräsmark. Det fanns flera hökfibblor och direkt 
hittade vi habofibblan! Bukttandade oregel-
bundna blad, hårlösa holkar med täta glandler och 
tätt stjärnhårigt stjälkblad gör att den är lätt att 
bestämma i fält.1

Efter detta fynd lade vi inte ner någon energi 
på att leta efter de två övriga lokalerna i trakten: 
År 1924 samlades habofibblan av G. Haglund på 
de norra ängarna i Isåsa by, idag förmodligen helt 
igenväxta. Den tredje lokalen låg vid ”Lugnet”, 
troligen inom nuvarande stadsdelen Handskeryd. 

Hela den nu kända världspopulationen av 
habofibblan finns alltså på Sörängens folkhög-
skola och jag bad Margareta Edqvist ta reda på 
vem som sköter grönytorna. Det visade sig vara 
vaktmästare Kenneth Gunnarsson som sköter 
området, och just denna och några andra ytor häv-
das med en sen slåtter. För att uppmuntra honom 
att fortsätta och för att han berett mig den stora 
lyckan att återfinna habofibblan, uppvaktade jag 
honom med tårta och en ros, vilket förevigades av 
Margareta (figur 1).  SBT.

Citerad litteratur
Tyler, T. 2004. Skogs- och hagfibblor i Bohuslän, Göte-

borgsområdet och Dalsland. – Vrivrånge 22 (1): 2–69.

Bertilsson, A. 2011. Lyckosam fibblejakt. [New 
find of Hieracium haboënse in Nässjö, southern 
Sweden.] – Svensk Bot. Tidskr. 105: 321–322. 
Uppsala. ISSN 0039-646X.

1 Jag hade glömt att Torbjörn Tyler nämnt att habofibb-
lan samlades redan 2004 vid Sörängens folkhögskola. 
Det var ett sent taget exemplar som bestämdes till vessle-
fibbla H. chloromaurum, som också är en sällsynt art. 
Frön odlades i Lund och visade sig då vara habofibbla.

Anders Bertilsson är en amatörbotanist från 
Västergötland som särskilt intresserat sig för svåra 
grupper som daggkåpor, maskrosor och hökfibblor.

Adress: Bäcksholm, 565 91 Mullsjö 
E-post: bertilsson.gravsjo@telia.com
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Årets botanikdagar bjöd på tre välfyllda dagar 
i det vackra Uppland. Brita Svensson är ganska 
nyinflyttad upplänning och ville gärna lära sig 
mer om sitt nya landskap.

BRITA SVENSSON

På onsdagskvällen den 29 juni samlades vi på 
Biskops-Arnö folkhögskola där rektor och 
Upplands Botaniska Förening hälsade oss 

välkomna. Tommy Lennartsson från Centrum för 
biologisk mångfald och Upplandsstiftelsen höll 
ett intressant föredrag om Upplands natur, men 
kanske framför allt om tankar och reflektioner 

kring ”Varför växer den växten just här och inte 
där?”. Tommy beskrev hur all mark i landskapet är 
påverkad av hävd av olika slag. Ser man bara efter 
så finner man kulturspår nästan överallt. 

Före detta rektorn Birgitta Östlund sjöng 
”Den bakvända visan” för oss och berättade sedan 
charmfullt om Biskops-Arnös roll i den svenska 
historien, med utgångspunkt från några av de 
biskopar och andra potentater som huserat här. 
Vi var då samlade i den gamla förrådsbyggnadens 
källare från 1325, ett mycket vackert rum med 
välvt tak och vita väggar. 

Vi ser nu fram emot tre lustfyllda dagar med 
blommor av allehanda slag!

Botanikdagarna i Uppland

Figur 1. I det trolska lilla skogskärret i Stavsunds-
skogen på norra Skohalvön mötte vi granbräken 
Dryopteris cristata. Tuvans inre, smalare och mer 
upprättstående fertila blad är typiska för just 
denna ormbunke. Foto: Bengt Carlsson.
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Fram för fler mular!
Första dagen for min buss österut och vi började 
med ett nyinlagt stopp vid Häggvik – en vägskär-
ning nära E4:an. Dånet från motorvägen överrös-
tas dock av Mora Aronsson som ropar ut arterna: 
brödranejlika Dianthus carthusianorum, sträv-
klint Centaurea dealbata, grå bolltistel Echinops 
exaltatus � En annan kulturflykting i vägslänten 
är stäppsalvia Salvia nemorosa. 

På Järvafältet stannar vi vid Bögs gård. Vi 
fångar in den frodiga vegetationen i bäcken med 
bland annat bäckmärke Berula erecta, stor igel-
knopp Sparganium erectum och tuvstarr Carex 
cespitosa. Vid stranden av Ravalen möter sprängört 
Cicuta virosa och vattenblink Hottonia palustris, 
och i sjökanten flyter korsandmat Lemna trisulca. 
Över trädtopparna skymtar vi en lärkfalk som 
mobbas av en korp. 

Lite längre fram får vi vid sjökanten beundra 
blommande vattenaloe Stratiotes aloides, samt vat-
tenskräppa Rumex hydrolapathum, dyblad Hydro
charis morsusranae och jättestarr Carex riparia. 
På vägen tillbaka passerar vi ett stort bestånd med 
humlesuga Betonica officinalis, en klassisk lokal 
som varit känd ända sedan mitten av 1800-talet.

Nästa stopp gör vi på Snedbacken i Skepp-
tuna. Närheten till Arlanda flygplats har hindrat 
exploatering, därför finns här ganska stora natur-
betesmarker bevarade. Just Snedbacken ligger 
som ett långsmalt stråk mellan granskog och 
åker. Sigtunas kommunekolog Jan Franzén berät-
tar för oss om de stora naturvärden som finns i 
jordbrukslandskapet, och om hur lantbrukare och 
kommun här samarbetar på olika sätt för att hålla 
hävden igång. Bland annat anlitar de ”koentrepre-
nörer” som håller med djur som landskapsvårdare 
där de behövs, mot att kommunen stängslar och 
erbjuder vinterligghall. Ett exempel som manar 
till efterföljd! 

Efter lunch sprider sig gruppen som maskros-
frukter över området och letar efter de skyltar 
(som Upplandsbotanisterna placerat ut till vår 
hjälp) som pekar ut speciellt intressanta växter. 
Området är mycket artrikt. Bland de många 
fina betesmarksväxterna kan nämnas ormtunga 
Ophioglossum vulgatum, ormrot Bistorta vivipara, 
backruta Thalictrum simplex, vildlin Linum 

catharticum, korskovall Melampyrum cristatum, 
brudsporre Gymnadenia conopsea, ängsnattviol 
Platanthera bifolia ssp. bifolia och älväxing Sesle
ria uliginosa. 

När vi passerar genom Sigtuna stannar vi till 
vid en vägkant i stadens västra utkant och beundrar 
nonnea Nonea versicolor och blek jordrök Fumaria 
vaillantii, ett enda exemplar av vardera arten, som 
Kerstin Frostberg vakat över så att vi skulle få se 
dem! Båda arterna brukar vara ganska lätta att 
hitta i trakten, men just i år var de svårfunna.

På ”generatorkullen” vid Skokloster studerar 
vi en vacker vägkant med pukvete Melampyrum 
arvense och bitterfibbla Picris hieracioides med sina 
”Picris-hår”, det vill säga hår med hullingar i spet-
sarna. Dessutom finner vi stor femfingerört Poten
tilla argentea var. incanescens, harmynta Satureja 
acinos och  flentimotej Phleum phleoides. Vi kon-
staterar att området borde hävdas om blomster-
prakten ska kunna finnas kvar i framtiden.

Dagen avslutas i Stavsundsskogen på norra 
Skohalvön där vi besöker ett litet fint kärr med 
granbräken Dryopteris cristata som den stora att-
raktionen (figur 1). Det var lite svårframkomligt 
så en kö av ivriga botanister bildades. 

Vi finner ett fruktfat i Lillsjön
Oj, vad skoj! Vid Lillsjön utanför Kungsängen 
utrustades vi med räfsor och vattenkikare. 
Iklädda badbyxor, stövlar eller sandaler tågade vi 
ut i sjön och letade växter i den klara vattnet. Vi 
fann arter som är typiska för näringsfattiga sjöar, 
till exempel hårslinga Myriophyllum alterniflorum 
och notblomster Lobelia dortmanna, men även 
växter som man finner i mer näringsrika vatten, 
till exempel hjulmöja Ranunculus circinatus, blom-
vass Butomus umbellatus och vattenaloe. I strand-
kanten stod slokstarr Carex pseudocyperus. 

Vi fick lära oss känna igen sträfsen Chara på 
deras doft. Vad de egentligen luktar var vi dock 
oense om: avlopp tyckte en, skogsbacke tyckte en 
annan. Att få se undervattensformerna av strand-
ranunkel Ranunculus reptans, blomvass och säv 
Schoenoplectus lacustris var lärorikt. I gräsmattan 
vid sjökanten verkade plattsäv Blysmus compressus 
trivas. Är badplatser kanske en ny nisch för denna 
ovanliga art?
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Nu kommer ”Lillsjöodjuret” simmande – bara 
snabeln sticker upp! Det visar sig vara Gustav 
Johansson iklädd våtdräkt och snorkel. Han har 
plockat både hjortron och plommon och demon-
strerar dessa sina fynd för oss. Det visar sig vara 
kolonier av cyanobakterierna sjöplommon Nostoc 
pruniforme och det ovanligare sjöhjortronet 
N. zetterstedtii. Vi avstår dock från ett smakprov.

Så till ÅdöLagnö längst ut på en udde i Mäla-
ren. Här fann vi mistel Viscum album i mängd 
(både gula han- och gröna honexemplar) på alle-
handa trädslag, mest på lind, möjligen till och 
med i en ask. Även kärrbräken Thelypteris palust
ris, kärrvial Lathyrus palustris, luden johannesört 
Hypericum hirsutum och äkta vallört Sym phytum 
officinale växte i närheten. 

Före lunch går vi en liten runda i en vacker löv-
lund där Henrik Weibull förevisar ekticka Phelli
nus robustus och svartöra Auricularia mesenterica, 
liksom allehanda mossor. Under en kraftledning 
där det är öppnare finner vi tulkört Vincetoxicum 
hirundinaria och lunddraba Draba muralis. I väg-
kanten beundrar vi det sällsynta stenfröet Litho
spermum officinale.

På den närbelägna Drakudden klär vi åter av 
oss och letar vattenväxter. Vi finner flera ovanliga 
och konkurrenssvaga arter, som till exempel vekt 
braxengräs Isoëtes echinospora, korsslamkrypa Ela
tine hydropiper och spädnate Potamogeton pusillus, 
samt sist men inte minst, en tre meter lång ålnate 
P. perfoliatus (figur 2)! 

Så går färden till det lilla Hebbokärret, ett 
artrikt rikkärr som får sitt kalkrika vatten från 

Uppsala åsen. I gåsmarsch slingrar vi oss fram 
genom skogen som tycks bli allt örtrikare ju 
närmre kärret vi kommer. Bland annat finner vi 
fyra pyrolaarter samt ryl Chimaphila umbellata. I 
det artrika kärret beundrar vi orkidéerna, bland 
annat välväxta kärrknipprötter Epipactis palustris, 
blodnycklar Dactylorhiza incarnata var. cruenta, 
flugblomster Ophrys insectifera och några enstaka 
knottblomster Microstylis monophyllos. Åh, så 
vackra de är! Delikata strukturer i blomman 
framträder med luppens hjälp. Vi fascineras även 
av några läppsteklar Bembix rostrata – Sveriges 
största rovstekel; här på sin nordligaste lokal – 
som fångade flugor i en sandig skogsvägkant.

Stora Ullfjärden är även den något kalkhaltig 
på grund av tillflöde från Uppsalaåsens grund-
vatten. I vattenkanten vid Ekillaåsen tittar vi på 
småsvalting Alisma wahlenbergii. Anders Jacob-
son berättar om sina studier av denna ytterst säll-
synta art, som i hela världen endast finns i norra 
Bottenviken, i inre Finska viken samt på ett fåtal 
platser i Mälaren.

Betesbackar och raviner
Precis som under vår första dag får vi börja med 
ett extrastopp. På muren runt Övergrans kyrka 
växer nämligen piggfrö Lappula squarrosa som vi 
så gärna vill se (figur 3). Lena Jonsell berättar att 
den varit känd här sedan 1970-talet.   

Så till Hjälstaviken, närmare bestämt betes-
backarna alldeles norr om den berömda fågelsjön. 
På den första bergsknallen finner vi rött oxbär 
Cotoneaster scandinavicus men också gaffel- och 

Figur 2. En över tre meter lång 
ålnate Potamogeton perfoliatus 
beundras vid Drakudden. Foto: 
Bengt Carlsson.
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hällebräken (Asplenium septentrionale och Wood
sia ilvensis). Fågellivet bildar ljudkuliss under hela 
vårt besök. En skön plats! Här har mulen varit i 
arbete – slånbuskarna är så tuktade att de mest 
liknar låga buxbomshäckar.

Vi snubblar fram över den tuviga marken. 
Några tranor drar trumpetande över oss och vi 
passerar ett annat stängsel in i ett mindre hårt 
betat område. Här blommar det mer och gräset är 
högre. Backsippor Pulsatilla vulgaris har blommat 
rikligt här och vi ser vackert blommande back-
timjan Thymus serpyllum, backklöver Trifolium 
montanum och axveronika Veronica spicata. En av 
flera fetknoppsväxter som pryder backarna är den 
kantiga fetknoppen Sedum sexangulare, en trevlig 
bekantskap för flera av oss. Med Lisel Hamrings 
hjälp finner vi till slut både grådraba Draba incana 
och toppjungfrulin Polygala comosa bland enbus-
karna. De var inte så lätta att hitta!

Lunchen intas i kanten av Vånsjöåsens 
karakteristiska åsprofil. Bengt Jonsell visar oss 

växterna och berättar om landskapet – så typiskt 
uppländskt med åsar och utbredda slätter. Ett fält 
med stora grå bollar av slåtterfibbla Hypochoeris 
maculata möter oss, och senare likaså grå- och rev-
fibblor (Pilosella officinarum och P. lactucella), fast 
nu med små bollar istället. 

Vi ser också backsmörblomma Ranunculus 
polyanthemos, backglim Silene nutans, brudbröd 
Filipendula vulgaris, några få månlåsbräknar Bot
rychium lunaria och mängder med överblommade 
backsippor. En buske vållar bryderi men visar sig 
vara ett betestuktat päron Pyrus communis.

Dagens sista lokal blir Hårsbäcksdalen söder 
om Heby där vi vandrar ner mot den djupa ravi-
nen och ån i bottnen. Längs kanten av en liten slåt-
teräng finner vi frösö starr Carex pediformis, en stor 
sällsynthet med ett fåtal lokaler i Uppland. 

I dalbottnen trivs pampiga bestånd av strut-
bräken Matteuccia struthiopteris bland alla 
övriga vanligare ormbunkar. Nere vid bäcken 
skrämmer vi iväg en groda. Vattnet porlar dock 
rogivande och snart är vi i full gång med att leta 
mossor under Tomas Hallingbäcks ledning. Stor 
näckmossa Fontinalis antipyretica  ”hjälper mot 
eld” – men är det mot mänsklig feber eller annan 
brand? I skuggan under ormbunkarna finner vi 
uddstjärnmossa Mnium marginatum, vågig prakt-
mossa Plagiomnium undulatum och cirkelmossa 
Sanionia uncinata. Längst in i dalen förevisas 
oss till sist det sällsynta  lundgräset storgröe Poa 
remota, som står eller snarare ligger ner längs med 
stigen.

Så var botanikdagarna i Uppland redan över. 
Tack för att jag fick så god hjälp med att lära 
känna mitt nya landskap!  SBT.

•  Tack till Erik Ljungstrand för kommentarer.

Figur 3. Piggfrö Lappula squarrosa växte på muren 
vid Övergrans kyrka. Frukternas kroktaggar skiljer 
piggfröet från de närstående förgätmigejerna i  
släktet Myosotis. Foto: Bengt Carlsson.

Brita Svensson är pro-
fessor i biologi vid Upp-
sala universitet. Hennes 
forskning rör bland annat 
det gamla kulturlandska-
pet.

Adress: Norrlandsgatan 
34 E, 752 29 Uppsala 
E-post: brita.svensson@
ebc.uu.se
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Orkidéerna på Rhodos visade sig i år vara på ett 
extra välvilligt humör. Barbro Risberg var en av 
dem som gynnades av generositeten under för
eningens resa till ön.

Text och foto: BARBRO RISBERG

V
i var 24 förhoppningsfulla botanister med 
våren i sikte, som samlades i ett grådisigt 
Köpenhamn på morgonen 2 april 2011 

för att resa till Rhodos. Men när nästa morgon 
grydde på Rhodos var himlen tyvärr fortfarande 
grå och molnen blytunga. Det hindrade oss dock 
inte från att ge oss ut. Första målet för dagen var 
det lilla bergsmassivet Profitis Ilias. 

Tallskogar
Den miljö vi tillbringade första förmiddagen i var 
mycket tilltalande. Det var en relativt gammal 
barrskog bestående av östlig aleppotall (turkisk 
tall) Pinus brutia. Träden var en aning krumböjda, 
en del av dem var kraftigt lavbeklädda. Marken, 
som gav intryck av att vara betad, var kuperad 
med mjuka kullar och på sluttningarna mötte vi 
våren i en färg kaskad bestående av i stort sett alla 
regn bågens färger!

Det som kunde föra tankarna till en svensk 
blåsippsbacke var den blekblå balkansippan Ane
mone blanda. Det fanns också inslag av vitblom-
miga cyklamen Cyclamen repandum ssp. rhodia. 
Här började det också dyka upp orkidéer, flera 
grupper av de blekskära Anatoliens nycklar Orchis 
anatolica ssp. anatolica (figur 1) de gulblommande 

Orkidéresan 
till Rhodos

Figur 1. Gullvivenycklar Orchis provincialis (överst), 
Anatoliens nycklar O. anatolica (i mitten) och fjä-
rilsnycklar O. papilionacea ssp. heroica (nederst) var 
tre skönheter som mötte oss redan första dagen.
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gullvivenycklarna O. provincialis ssp. provincia
lis (figur 1), och det mera oansenliga tätyxnet 
O. intacta, som varierade i färg från rent vita 
blommor till rosafärgade. 

Här inleddes äventyret att tränga in i släktet 
Ophrys. Några arter var mycket distinkta och tyd-
liga, till exempel den svart- och vitläppiga Ophrys 
reinholdii som skulle följa oss i den här miljön 
under hela veckan. De gulblommande O. lutea ssp. 
minor och O. lutea ssp. phryganae var också rela-
tivt lätta att få grepp om. De påminner om varan-
dra, men ssp. minor har en platt läpp som står rakt 
ut i nittio graders vinkel från stjälken, medan ssp. 
phryganae har läppen böjd nedåt. Vi fann också 
O. holoserica ssp. heterochila och O. oestrifera ssp. 
dodekanensis och den mera ovanliga arten O. argo
lica ssp. lucis.

Redan till lunchpausen öppnades himmelens 
portar och det handlade inte om något lätt vår-
regn. Ska jag vara positiv kan jag säga att jag inte 
tog med regnkläderna förgäves. Vi fick ändå några 
fina möten med kameran under paraplyet med 
göknycklarna Orchis morio ssp. picta och de vackra 
fjärilsnycklarna O. papilionacea ssp. heroica (figur 
1). En stor tröst var det att första dagen var den 
enda med regn. Resten av veckan dominerade blå 
himmel med sommarmoln och stark sol. Ibland 
tog vinden i ordentligt.

Vi återvände flera gånger till den här miljön, 
dels här vid Profitis Ilias, dels lite längre österut 
mot Eleoussa. Här hittade vi i en klippslänt mot 
vägen både spökyxne Aceras antropophorum och 
jättenycklar Barlia robertiana. Jag har aldrig sett 
de arterna växa i sådan miljö förut och de såg hel-
ler inte ut att vara riktigt tillfreds med växtplatsen, 
då de var ovanligt småvuxna. Under veckan såg 
vi båda arterna på ytterligare en handfull växt-
platser. Det var inte förväntat och förstärkte upp-
fattningen om att vi förmodligen haft lyckan att 
komma till ön ett riktigt bra orkidéår.

Ett minnevärt möte blev det med den fantas-
tiskt vackra och storblommiga pionen Paeonia 
clusii ssp. rhodia. Vi hade sett blad i skogen tidi-
gare, men här på några solexponerade platser nära 
vägen hade de vita blommorna slagit ut. 

Tallskogen var den miljö vi återvände oftast 
till. En dag när solen stod högt på himlen och den 

sluttning vi stannat vid låg i lä för vinden fann vi 
den storblommiga Ophrys colossaea. Den påminde 
mycket om Kretas O. episcopalis med sina utåt-
böjda, håriga kanter på den bruna läppen. Här 
och där på den torra tallheden var också stjälkar 
av Limodorum abortivum var. abortivum på väg 
upp. Den gör verkligen skäl för sitt svenska namn 
sparrissyssla! 

En oväntad bieffekt i denna miljö var den rika 
förekomsten av tallpollen som ibland bidrog till 
att göra närbilderna ”prickiga”. 

Bergsängar
Insprängda i skogen fann vi på några platser 
sluttande steniga ängsmarker där det var glesare 
mellan träden. Här var floran oerhört artrik och 
miljön närmast pastoral. Ett fint exempel fann 
vi öster om Profitis Ilias. Här var gott om vackra 
ärtväxter av många arter, violtrav Arabis verna 
och biskopsstav Arisarum vulgare och den överallt 
närvarande vita affodillen Asphodelus aestivus.

Ett bit upp i höjdläge fann vi bleka pricknyck-
lar Orchis lactea ssp. lactea. Det är en tidigblom-
mande art som jag knappast hade räknat med 
att få se i blom. Här var det också rikligt med 
göknycklar Orchis morio ssp. picta, och de första 
exemplaren av Ophrys umbilicata ssp. rhodia stod i 
en skreva mellan stenarna.

En liknande lokal utgjorde den artrika slutt-
ningen intill den så kallade dubbelbron. Här var 
målet Ophrys candica ssp. candica och den fann 
vi i stort antal och i bästa blom. Här blommade 
också rikligt med vackra hästsko-ofrys O. ferrum
equinum ssp. ferrumequinum, ett ståtligt exem-
plar av O. subfusca ssp. perse phonae och flera ex av 
borstnycklar Orchis italica, en art som var glest 
spridd på ön men aldrig med särskilt många exem-
plar på växtplatserna.

Frygana
Nästan längst i söder på ön, nära Kattavia, ägnade 
vi en hel dag åt den miljö där taggbuskarna regerar 
och dominerar. Här var det inte fullt så skonings-
löst som det kan vara, för det var också en hel del 
cistrosor, bland annat den skärblommiga Cistus 
parviflora. Här fanns det i kala partier mellan bus-
karna en hel del ofrysarter. Hemligheten bakom 
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förekomsterna kan nog vara de talrika kalkhällar 
som här gick i dagen. 

Vi tog inte många steg innan vi stötte på 
det enda exemplaret av den endemiska Ophrys 
fusca ssp. lindia, som vi såg på resan. Alldeles 
intill fanns flera plantor av den minsta av alla 
ofrysar: O. fusca ssp. parvula. Här var det också 
gott om O. iricolor ssp. iricolor med den nästan 
fluorescerande blå läppspegeln och den röda läpp-
undersidan. Den ofrys som det var mest av var 
O. oestrifera ssp. cornutula. Den har långa, håriga 

”armar” på läppen. Den växte här så rikligt att det 
såg ut som om den stod i buketter (figur 2). 

Andra orkidéer i den här miljön var Ophrys 
subfusca ssp. blitopertha, O. cretica ssp. beloniae, 
O. ciliata ssp. regisferdinandii, O. subfusca ssp. 
persephone, O. umbilicata ssp. umbilicata och 
Serapias carica ssp. carica (figur 4). Här fann vi 
också en av få blommande brunnycklar Orchis 
coriophora ssp. fragrans, där en enda blomma var 
utslagen. Brunnycklar är vanliga på Rhodos, men 

blomningstiden infaller senare. Detsamma gäl-
ler för salepsrot Anacamptis pyramidalis, som vi 
endast såg i blom här.

I liknande miljö, också det på den södra delen 
av ön, fann vi en annan dag efter lite sökande 
några få ex av den mycket sällsynta Ophrys holo
serica ssp. halia, också den endem för Rhodos. 
Halia var en nymf som tillsammans med Poseidon, 
havsguden, fick dottern Rhode, som i sin tur blev 
mor till Rhodos. Och visst kunde man få associa-
tioner om att något högre väsen varit inblandat 
när denna vackra, storblommiga ofrys stod här i 
en liten lucka bland de hårt getbetade taggbus-
karna. Här fanns också en annan skönhet, som var 
mera gracil än storslagen. Det var den i gult blom-
mande klockliljan Fritillaria rhodea. 

Kulturmarker
Det är ju väl känt att många orkidéarter behöver 
en störning i markskiktet för att gro. Vid det som 
närmast kan beskrivas som en ruderatmark, nord-

Figur 2. Ophrys oestrifera ssp. cornutula växte i täta buketter på en lokal i frygana längst i söder på ön. De 
långa, håriga utskotten på läppen är karakteristiska. Den här orkidén har ett begränsat utbredningsom-
råde i Grekland och Turkiet. Den mera storblommiga Ophrys oestrifera anträffas ända från Ungern till Iran.
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väst om Kolymbia, stannade vi till två kvällar när 
vi var på hemväg. Här fick jag för första gången 
stifta bekantskap med Ophrys polyxo som växte i 
stort sett på grovt grus. Den är en endemisk art 
som betraktas som Rhodos motsvarighet till Kre-
tas O. heldreichii ssp. heldreichii. 

Här var det rikligt med orkidéer. Vi såg höga 
och välvuxna exemplar av hästsko-ofrys, prakt-
ofrys O. tenthredinifera ssp. leochroma (figur 3) 
och flera arter satyrnycklar Serapias. Den vanli-
gaste arten var Serapias bergonii ssp. bergonii, men 
vi hade här en av få växtplatser för småblommiga 

Figur 3. Prakt ofrys Ophrys tenthredinifera ssp. leochroma gör verkligen skäl för namnet. Inom praktofrys-
komplexet finns det flera lokala variationer, till exempel O. tenthredinifera i västra Medelhavsområdet och 
O. tenthredinifera ssp. villosa som är vanlig på Kreta.
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satyrnycklar S. parviflora ssp. parviflora och till 
vår stora förvåning också S. vomeracea ssp. vome
racea.

I liknande miljö vid en vägkant fann vi Ophrys 
heldreichii ssp. calypsus. Den påminner om O. pol
yxo men har bredare kanter på läppen. I en tallbe-
vuxen backe som sluttade ner mot en odling fann 
vi fina ex av O. subfusca ssp. cinereophila, som lätt 
känns igen på den två gånger böjda läppen.

Till kulturmarkerna räknar jag också en kulle 
som låg insprängd bland olivodlingar. Där mötte 
vi igen den lilla Ophrys subfusca ssp. blitopertha 
tillsammans med bland annat O. ciliata ssp. regis 
ferdinandii och O. ciliata ssp. ciliata. I ett gam-
malt igenväxande grustag stiftade vi bekantskap 
med O. mammosa ssp. mammosa. 

I en vägkant såg vi en art som påminde om 
O. mammosa, den mycket storvuxna O. transhyr
cana ssp. transhyrcana, som känns igen på sin tri-
angulära läpp. Den är mycket ovanlig på Rhodos. 
Huvudutbredningen är östlig från Turkiet bort 
mot Kaspiska havet. Arten är uppkallad efter den 
antika provinsen Hyrkanien som låg söder om 
Kaspiska havet. 

Bergets och källornas ofrysar
Det högsta bergsmassivet på Rhodos heter 
Attaviria bergen. Det reser sig drygt 1200 meter 
över havet. På mellersta delen av ön finns det i 
blickfånget var man än rör sig. Det är en jätte-
stor stenbumling omkransad av lägre barrskogs-
beklädda bergkullar Berget har gett namn till den 
ovanliga Ohprys fusca ssp. attaviria, som finns 
sparsamt här och i angränsande delar av det tur-
kiska Anatolien. 

Ännu mera ovanlig är den närstående Ophrys 
fusca ssp. eptapigiensis. Som namnet säger fann 
man den för första gången vid Epta Piges, de sju 
källorna. Just där på locus classicus hittade vi den 
också! Den påminner om O. fusca ssp. attaviria, 
men är betydligt mer rödanlupen på blommans 
läpp. 

Här växte också en småblommig typ av Ophrys 
omegaifera, som var svår att placera systematiskt. 
Enligt vår ledare Sven Birkedal är den nyligen 
beskriven som en egen underart: O. omegaifera ssp. 
apollonae.

Våtmarker
Trots att det faller en hel del regn under vintrarna 
på Rhodos är det ont om våtmarker. Ett undantag 
låg intill vägen mellan Laerma och Lardos. Den 
dominerades av en liten smörblomma Ranunculus 
muricata. Här hittade vi också den enda förekom-
sten av den ståtliga lilablommande Orchis laxiflora 
ssp. laxiflora. På en kulle vid kanten av våtmarken 
växte humle-ofrys Ophrys bombyliflora, som vi såg 
på ytterligare två platser under veckan. 

Orkidéområden på Rhodos
I stora drag rörde vi oss i det lilla bergsmassivet 
Profitis Ilias bort mot Eloussa och längs inlands-
vägen söderut Apollona–Laerma–Profilia. Vi 
hade så gott som alla lokaler i nära anslutning till 
vägar. Vi gjorde också en del fynd längs vägen mel-
lan Laerma och Lardos. 

Ett annat huvudområde för vårt intresse låg 
längst i söder på ön, strax söder om Kattavia. En 
fin lokal för flera ofrysar fanns vid den lilla kyrkan 
i Agios Pavlos. Ett annat område vi besökte i söder 
låg nära Arnitha. Ruderatmarken strax väster om 
Kolymbia var även den rik på ofrysar. Epta piges 
gav också några tillskott på artlistan. Sista dagen 

Figur 4. En av flera satyrnycklar vi såg var Serapias 
carica. Namnet kommer från Karien, en region i 
det antika Anatolien. Utbredningen är de östra 
Egeiska öarna som Lesbos, Samos och Rhodos, 
ögruppen Kykladerna samt den västra delen av den 
turkiska medelhavskusten.
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sökte vi upp ett strandområde nära Monolithos 
för att få se sparrissysslan Limodorum abortivum 
var. abortivum i blom. 

Fortfarande betas stora områden av får och get-
ter, något som gynnar många orkidéarter. En annan 
faktor som säkert i hög grad bidrar till att säker-
ställa floran på sikt är de många skogsbränderna, 
som ofta har stor utsträckning. Det har också bety-
delse att Rhodos varit isolerat från andra landområ-
den under långa perioder. Precis som på andra öar i 
Medelhavet finns ett flertal endemiska arter. 

Slutord
Nu har det mest handlat om vad vi såg, men 
resan hade inte blivit densamma utan den grupp 
människor som delade upplevelserna. Mycket av 
förtjänsten för det tillkommer våra ledare Sven 
Birkedal och Åke Svensson, som säkert lotsade oss 
fram till växtplatser för den ena rariteten efter den 
andra. När jag såg artlistan innan avresan tänkte 
jag att jag skulle vara mycket nöjd om jag fick se de 
flesta arterna. Jag bedömde det som orimligt att 
få se alla rariteterna. Där hade jag fel! Vår artlista 
blev i stort sett komplett (tabell 1). 

Jag måste betona att fascinationen för mig abso-
lut inte handlar om att få sätta ett kryss för en ny 
art och skynda mig att söka upp nästa. Tjusningen 
med att se till exempel nya Ophrys-arter är att 
lära känna dem, se skönheten och variationen på 
samma tema, förundras över mångfalden och ställa 
sig frågan hur utvecklingen lett fram till dem. 

Tabell 1. Orkidéer funna under resan till Rhodos 2–10 april 2011.

Aceras anthropophorum
Anacamptis pyramidalis
Barlia robertiana
Limodorum abortivum var. abortivum
Ophrys argolica ssp. lucis
O. bombyliflora
O. candica ssp. candica
O. ciliata ssp. ciliata
O. ciliata ssp. regisferdinandii
O. colossaea
O. cretica ssp. beloniae
O. ferrumequinum ssp. ferrum

equinum
O. fusca ssp. attaviria
O. fusca ssp. eptapigiensis
O. fusca ssp. leucadica
O. fusca ssp. lindia 

O. fusca ssp. parvula 
O. heldreichii ssp. calypsus
O. holoserica ssp. halia
O. holoserica ssp. heterochila
O. iricolor ssp. iricolor
O. lutea ssp. minor 
O. lutea ssp. phryganae
O. mammosa ssp. mammosa
O. oestrifera ssp. cornutula
O. oestrifera ssp. dodekanensis
O. omegaifera ssp. apollonae
O. omegaifera ssp. omegaifera
O. polyxo
O. reinholdii
O. subfusca ssp. blitopertha
O. subfusca ssp. cinereophila 
O. subfusca ssp. persephonae

O. tenthredinifera ssp. leochroma
O. transhyrcana ssp. transhyrcana
O. umbilicata ssp. rhodia
O. umbilicata ssp. umbilicata
Orchis anatolica ssp. anatolica
O. coriophora ssp. fragrans
O. intacta
O. italica
O. lactea ssp. lactea
O. laxiflora ssp. laxiflora
O. morio ssp. picta
O. papilionacea ssp. heroica
O. provincialis ssp. provincialis
Serapias bergonii ssp. bergonii
S. carica ssp. carica
S. parviflora ssp. parviflora
S. vomeracea ssp. vomeracea

Sen är det inte enkelt att sätta ett namn och en 
etikett på varje blomma. Olika experter har olika 
uppfattningar om systematiken. Några föredrar 
att ”splittra” och ge artstatus till alla varianter 
med olika utseende, medan andra experter har en 
snävare uppfattning om artbegreppet och sam-
manför liknande former till samma art. 

Namnen på de olika växterna ändras dessutom 
ofta. Där är det inte så lätt att hänga med och att 
hitta någon ”sanning”. I den här uppsatsen har jag 
på inrådan och med stöd av Sven Birkedal valt att 
följa Kreutz, C. A. J. 2004. Catalogue of European 
orchids.  SBT.

•  Diskussionerna i fält, vid artgenomgångar och 
måltider befrämjade både trivsel och lärande. Tack 
till er alla som i så hög grad bidrog till det!

Barbro Risberg är 
nyligen pensionerad från 
sin tjänst som rektor i 
Hofors. Hon är sedan 
länge engagerad som ord-
förande i Naturskydds-
föreningen i Hofors–
Torsåker. Barbro har gett 
ut ”Floran i Torsåkers 
socken”.
Adress: Hagmarksgatan 
44, 813 33 Hofors 
E-post: barbro.risberg@
gmail.com
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Fjällbotanikkurs i Padjelanta

Mellan 15 och 21 juli arrangerar SBF en 
fjällbotanikkurs i Padjelanta. Ledare 
blir Mora Aronsson och Thomas Strid. 

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper i 
botanik. En bra grundkondition behövs också då 
några av dagarna innebär över två mils vandring 
och 800 meters höjdskillnad. Detta innebär långa 
dagar i fält och delvis branta stigningar.

Det preliminära priset på 5000 kr inkluderar 
ledare, boende och båttransporter undre kursen. 
Kostnader för mat tillkommer. Alla måltider 
kommer troligen att kunna samordnas och betalas 
på plats (cirka 1000 kr). 

I priset ingår inte kostnad för transport till 
Staloluokta. För dem som väljer att åka helikopter 
finns det två möjligheter, från Kvikkjokk eller Rit-
sem, pris 950 kr enkel (2011 års pris). Det går även 
att vandra till Staloluokta från Kvikkjokk, Ritsem 
eller Sulitelma.

Anmälan görs till SBF:s kansli på telefon 018-
471 28 91 (endast telefonanmälan). Anmälan kan 
göras från och med onsdagen 18 januari. Det 
finns plats för 12 deltagare. Mer information kom-
mer att finnas på SBF:s hemsida (www.sbf.c.se).

På kursen kommer vi att gå igenom de flesta 
kärlväxter i Staloluokta med omnejd, fokus kom-
mer att ligga på habituskaraktärer och ståndorts-
kunskap. Vi kommer att floraväkta de hotade 

arter som vi besöker, 
inventera ett mindre 
område samt även 
titta på de dagfjärilar 
vi stöter på.

Preliminärt  
program
Söndag 15 juli
Ankomst och inledning. Möjligheter till kortare 
exkursion i Staloluoktas omgivning under kvällen.
Måndag 16 juli
Exkursion till Unna Titer. Fjällhed, fjällbjörkskog.
Tisdag 17 juli
Exkursion till Unna Tuki. Båttur över Virihaure. 
Exklusiva fjällväxter som grusnarv och fjällkrassing.
Onsdag 18 juli
Exkursion till Kapasåive. Kort båttur och ca 7 km 
vandring till ett av de botaniskt mest spektakulära 
fjällen i Padjelanta med bland annat raggfingerört.
Torsdag 19 juli
Exkursion till Kierkevare med bland annat 
tuvnarv och snöfryle.
Fredag 20 juli
Inventering och exkursion till ett mindre känt 
område. Avslutning.
Lördag 21 juli
Hemresa.

Floraväktarläger i  
Hälsingland

I anslutning till Botanikdagarna förlägger vi 
nästa års floraväktarläger till Hälsingland den 
15–18 juli 2012. Om du är med på Botanik-

dagarna så kanske du vill stanna några extra dagar, 
men även du som inte är med där är lika välkom-
men att delta. Vilka arter eller lokaler som ska 
besökas är ännu inte helt klart.

Vill du vara med, hör av dig till Margareta 
Edqvist (margareta.edqvist@telia.com) senast den 
13 januari 2012. Floraväktarna står för boende 

och resor under dagarna. Helst bör du ha viss vana 
att söka efter arter och kunna rapportera enligt 
floraväktarmetodiken. Men även om du ännu inte 
har den erfarenheten kan du anmäla dig. Blir vi 
tillräckligt många kan du ingå i en grupp med mer 
vana floraväktare. Antal platser är begränsat.

Botanikdagarna kommer alltså att vara i Häl-
singland den 11–15 juli nästa år. Mer information 
kommer i nästa häfte av SBT.

Säljes. Claes Hammarsjö säljer en del av sitt bib-
liotek. För närmare detaljer, se under Försäljning 
på SBF:s hemsida (www.sbf.c.se), eller kontakta 
Eva Nordlöf (tel. 070-812 55 13, 08-755 04 78).

FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT    FÖRENINGSNYTT

Brandspira. Foto: Mora Aronsson.
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Kallelse till SBF:s årsmöte

Svenska Botaniska Föreningens årsmöte äger rum i samband med föreningskonferensen i Uppsala lör-
dagen den 3 mars 2012, kl. 16.00, på Evolutionsbiologiskt Centrum, Norbyv. 14. Eventuella motioner 
skall vara föreningens ordförande tillhanda före 20 januari. Dagordningen tar upp följande punkter:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsperson
4. Dagordningen
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk  

berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående  

styrelsen
9. Fastställande av årsavgift för 2013

10. Arvoden och förmåner till styrelse- 
medlemmar

11. Inkomna motioner
12. Krav på resegaranti vid föreningens  

arrangemang – beslut om principer
13. Val av ordförande i föreningen
14. Val av övriga styrelsemedlemmar och  

funktionärer för kommande period
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

Föreningskonferens 3–4 mars i Uppsala

Helgen den 3–4 mars 2012 hälsar vi alla väl-
komna till föreningskonferens i Uppsala. 

På konferensen uppmärksammar vi 
denna gång att Floraväktarna fyller 25 år. Vi får 
bland annat höra om arbetet med att rädda mosip-
pans lokaler i Närke, om gullstånds i Skåne, vi får 
en översikt av floraväkteriets historia, hur myndig-
heterna använder floraväkteriet och mycket mer.

Ett detaljerat program kommer att läggas ut på 
SBF:s hemsida (www.sbf.c.se).

Konferensen kommer att äga rum på Evolu-
tionsbiologiskt Centrum, Norbyvägen 14. Anmäl 
allra senast 16 februari att du vill vara med till 
Maria på kansliet (tel: 018-471 28 91, e-post: 
maria.redin@sbf.c.se). Ange om du vill äta lunch 
till självkostnadspris på lördagen och/eller sönda-
gen och om du vill vara med på eftersits med mat 
och dryck på lördagskvällen.

Konferensen är ett ypperligt tillfälle att träffas, 
lära sig något nytt och ha roligt tillsammans!

Brev från kansliet

Hej alla SBF:are! 
Jag heter Maria Redin och är född i Häl-
singland, tillbringade låg- och mellan-

stadieåren i Stockholms skärgård och tonåren i 
den uppländska skogen för att sedan landa i Upp-
sala, där jag snart har bott i tio år.

Jag bor tillsammans med min sambo och min 
svarta labrador Valle i Sala backe och tillbringar 
mycket tid med att träna ovan nämnda hund. Nu 
till vintern ska vi testa på lite drag – vi får se hur 
det går.

Så här på höst och vinterhalvåret tillbringar jag 
mycket tid ute i svampskogen, eller sitter inne och 
myser med en god bok, eller spela något roligt på 

datorn eller är 
med mina vänner. 

När våren 
och sommaren 
kommer plockas 
motorcykeln 
fram, och om jag 
får möjlighet är 
jag gärna ute och 
seglar.

Jag är utbildad 
inom etnologi, 
folklivsforskning, 
och hittade mitt område i etnobotaniken när jag 
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2007 började som museiassistent vid Uppsala lin-
neanska trädgårdar under Linnéjubileet. Där har 
jag trivts och blivit kvar, samt kommit tillbaka en 
stund under årets säsong mellan en avstickare på 
ett konstmuseum i Stockholm och mitt nya arbete 
som kanslist hos er.

Just nu håller jag på att sätta mig in i alla göro-

mål som finns här på kansliet och ser fram emot 
att lära mig mer om botanik, föreningen och alla 
er medlemmar!

Omnia mirari etiam tritissima – Finn förundran 
i allt, även det mest alldagliga  Carl von Linné

❀  MARIA REDIN

Resa till södra Finland: eldorado för östliga arter

I månadsskiftet juli–augusti 2012 anordnar SBF 
en botanisk resa till södra Finland. Mellan 27 
juli och 4 augusti kommer vi att exkurera. Pro-

grammet är inte spikat men vi kommer troligen 
att utgå från Helsingfors och besöka lokaler för 

bland annat finsk rödtoppa, rysk småborre, krans-
slamkrypa och finsk näckros. 

Intresseanmälan för exkursionen görs senast 
13 januari 2012 till Margareta Edqvist (tel: 0380-
106 29, e-post: margareta.edqvist@telia.com). 
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avbildad.
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