
Är ryl brandberoende? Europas minsta blomväxt funnen i Skåne

Ryl
Ryl Chimaphila umbellata är ett 
vintergrönt ris som lätt kan 
misstas för vanligt lingonris. 

Rylen är lättare att hitta när 
den blommar, från senare delen 
av juli, med rosa blommor i en 
flockliknande blomställning.

Ryl förekommer sällsynt från 
Skåne till Medelpad. Den hittas 
främst i torra, glesa tallskogar. 
Arten är ljuskrävande; växer 
den för mörkt blommar den 
i regel inte. I sluten granskog 
med blåbärsris trivs den inte. 

Rylen far illa av det moderna 
skogsbruket med kalavverk
ningar och är starkt hotad i 
Sverige. Läs mer om ryl och 
dess ekologi på sid. 252.
foto: Margareta Edqvist,  
15 juli 2007.
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298  ”Noppan slipper pråla 
och fäkta, hon tager 
sig själver till äkta.”

252  Är rylen brandberoende 
eller inte? Anders Delin 
har forskat i denna och 

andra frågor om rylens ekologi.
288 Ginkgons blad liknar 

just inga andra. Men 
så har den heller inte 

några levande släktingar.

282 Nagelört 
Draba verna 
har länge 

förts till släktet Erophila på 
grund av de kluvna kron
bladen. Nu visar det sig att 
den hör nära ihop med andra 
ettåriga drabor.

292 Bräcke ängar är ett stort och 
välskött slåtterängs reservat. 
Ängarna utgör en av Dals

lands mest artrika miljöer, ett levande min
nesmärke över det gamla kulturlandskapet.
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foto: Brita Svensson

våra regionala föreningar
Ölands botaniska förening (ÖBF) bildades 
i maj 1993 vid en sammankomst i Albrunna 
lund när våradonisen blommade som bäst. 
Våra målsättningar kan sammanfattas enligt 
följande:
• bevaka förändringar som sker i det 

öländska landskapet och deras konsekven
ser för floran,

• ta initiativ till inventeringar, stimulera och 
hjälpa medlemmar i detta arbete, registrera 
och publicera uppnådda resultat,

• bidra med information i floravårdsfrågor till 
markägare, myndigheter och media,

• genom exkursioner, föredrag och studiecirklar 
utveckla det botaniska intresset på Öland,

• utge en tidskrift som speglar det botaniska 
utforskandet av Öland.

Projekt
Säsongen 2008 började vi en totalinventering 
av Ölands kärlväxtflora. Fynden registreras 
kontinuerligt på Artportalen och är därför 
snabbt tillgängliga för myndigheter och en 
intresserad allmänhet. 

Hittills har drygt 250 000 fynduppgifter 
registrerats från de 87 inventeringsrutorna. 
Tanken är att resultatet ska publiceras i bok
form. Just nu arbetar vi med en bok som ska 
presentera ett femtiotal spännande växtlokaler 
på Öland. 

Vi floraväktar varje år över 500 lokaler för 
hotade kärlväxter. En kartläggning av stor
svampar på ön har pågått under tjugo års tid 
och resulterat i många spännande fynd. 

Krutbrännaren
Vår tidskrift Krutbrännaren utkommer med fyra 
nummer om året varav ett utgör medlems
matrikel. 

Webbsida
På www.ölandsflora.se finns information om 
den pågående inventeringen. Där publiceras 
program och annan föreningsinformation. Du 
kan även läsa gamla nummer av Krutbränna
ren. ÖBF finns även på Facebook; du begär 
inträde i den slutna gruppen ”Ölands Flora”.

Ölands botaniska förening

Kontaktinformation
Ordförande  UllaBritt Andersson  
(ullabritt.oland@gmail.com)
Krutbrännaren  Thomas Gunnarsson  
(thomas.gunnarsson.oland@gmail.com)

Webbsida  www.ölandsflora.se

Medlemskap  100 kr per år, personer yngre än  
25 år 50 kr, familjemedlem 10 kr, bosatta utanför 
Sverige 130 kr.  
Plusgiro 636 59 312, bankgiro 7601834.

Krutbrännaren innehål
ler allt om nya växt och 
svampfynd som gjorts på 
Öland, men också ut
blickar mot andra landskap 
och länder.

Exkursion till Ottenby lund 
i maj 2010 där Tommy 
Knutsson demonstrerade 
ovanliga lavar.
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omslagsbild Dvärg
andmat Wolffia arrhiza 
tillsammans med stor 
andmat Spirodela 
polyrhiza och blom
mande dyblad Hydro-
charis morsus-ranae på 
ytan av vallgraven vid 
Stjärneholms borgruin 
utanför Skurup i sydli
gaste Skåne.
foto: Erik Ljungstrand 4 
augusti 2013.
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Sommaren var varm och lång
  ledare

Sommaren 2013 kom-
mer vi att minnas som 
en av de soligare. I 
skrivande stund, en bra 
bit in i september, har 
vi ännu sommarvärme 
på dagarna. Så gott som 
alla jag träffar skryter 
med sin fantastiska sommar, fylld av fina 
naturupplevelser, och jag har fått rapporter 
från många lyckade exkursioner runt om i 
landet. 

Jag har själv ägnat några 
dagar åt hjortronplock
ning som också är ett slags 
botanisk aktivitet. Myrarna 
är en trevlig naturtyp att 
besöka, särskilt under lite 
blåsiga dagar då mygg och 
broms håller sig borta. För

sommarvärmen i mina hemtrakter gjorde 
att hjortronblommorna blev pollinerade i 
stor omfattning. 

Ovanligt tidigt, redan i mitten av juli, fick 
vi rekordskördar av hjortron i södra Norr
land. Jag har aldrig sett något liknande. Det 
gick att plocka tiotals liter på små myrar där 
man normalt bara hittar enstaka bär. 

Tyvärr är det allt färre människor idag 
som plockar vilda bär. Jag är själv uppvuxen 
med bärplockning, fiske och andra sätt att 
ta tillvara våra naturresurser. Det gav en 
vana att vara ute naturen, och jag tror det 
var en viktig anledning till att jag så små
ningom utvecklade ett botaniskt intresse.

En av de sista sommarhelgerna hade vi 
Nordenmöte mellan de botaniska förening
arna i Sverige, Norge och Danmark. I Norge 
och i Danmark finns botaniska föreningar 

på samma sätt som i Sverige och som också 
ger ut tidskrifter. Från Finland deltog en 
representant från deras naturskyddsfören
ing eftersom de saknar en nationell botanisk 
förening. Vi brukar träffas en gång per år 
och samtala om gemensamma aktiviteter. 
Det är alltid intressant och lärorikt att dra 
lärdom av varandras verksamhet. 

I år hade vi en helgträff i Tromsö och 
hann även med en kort fjälltur som gav en 
makalös utsikt över det omgivande nord
norska landskapet. Vi har samarbetat länge 
kring De vilda blommornas dag, som är en 
gemensam angelägenhet för alla de nordiska 
länderna. Floraväktarverksamhet, strate
gier kring invasiva växter och gemensamma 
exkursioner var några av årets samtals
ämnen. 

Vi hoppas kunna erbjuda våra medlem
mar gemensamma nordiska resor de när
maste åren, där fler får möjlighet att lära 
känna våra nordiska botanistvänner som vi 
har så mycket gemensamt med.

Jag hoppas ni 
tyckte om vår 
nya tidning, Vilda 
Växter, som kom 
för en dryg månad 
sedan. I år och 
nästa år kommer 
alla medlemmar 
att få båda tid
skrifterna. Efter 
det får vi utvärdera 
den här satsningen 
och fundera på om vi eventuellt ska dela upp 
medlemskapet på respektive tidskrift. 
stefan grundström
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Dvärgandmat – ny för 
Norden
ERIK LJUNGSTRAND

Denna artikel tillägnas minnet av prof. dr Elias Landolt (1926–2013) i 
Zürich, som var världens främste kännare av alla slags andmatsarter i 
modern tid och författare till en gedigen världsmonografi över växtfamiljen 
Lemnaceae.

O
nsdagen den 24 juli i somras besökte jag under en 
botanisk ”lyxkryssning” tillsammans med Kenneth 
Bergerson (Partille) som sista lokal för dagen Stjärne
holms gamla borgruin i Skurups socken, södra Skåne. 

Vårt huvudsakliga syfte var att beskåda den sedan lång tid 
tillbaka härifrån kända rapunkelklockan Campanula rapunculus 
(Olsson & Wigermo 2013), som också besågs, om än sparsam
mare än väntat. Rapunkelklockan är känd härifrån sedan år 1847 
(Englesson & Arup 2003); själv såg jag den senast med mina 
föräldrar på lokalen under slutet av 1970talet. 

Vi vandrade ut på bron över vallgraven som omger ruinen, 
varvid jag strax förvånades av utseendet på ”andmatssoppan” 
nedom mig (figur 2). Givetvis fanns där både liten andmat Lemna 
minor och stor andmat Spirodela polyrhiza, men därtill syntes även 
stora mängder av en ännu mindre växt med aningen olivgrönare 
färg, som något erinrade om röd andmat Lemna turionifera, vilken 
jag hade nöjet att påvisa som svensk växt sommaren 2009 i 
Hornborgasjön i Västergötland (Ljungstrand 2010).

Europas minsta blom

växt har hittats i “vild” 

svensk natur. Den 

påträffades nu i somras 

mycket rikligt i vall

graven kring Stjärne

holms borgruin i södra 

Skåne. Av allt att döma 

rör det sig om en 

naturligt invandrad art.

figur 1. Dvärgandmat, med 
inslag av liten andmat och stor 
andmat, vilka båda vid jämfö
relse verkar som jättar, på ytan 
av vall graven runt Stjärneholms 
gamla borgruin utanför Skurup 
i södra Skåne. 
foto: Roland Bengtsson 4 
augusti 2013.
Mainly Wolffia arrhiza, and some 
Lemna minor and Spirodela 
polyrhiza, covering the water 
at Stjärneholm, southernmost 
Scania, Sweden.
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Vad jag kunde se från bron stämde dock inte riktigt med röd 
andmat, men det var för högt ned till den lugna vattenytan för att 
med säkerhet urskilja med blotta ögat vad det rörde sig om, och 
beklagligt nog visade det sig att min kikares näravstånd var en 
smula för långt för att få skärpa i vattenytan. 

Vallgraven är djup och har branta sidor, så det lockade inte 
så mycket att hoppa i, men Kenneth plockade ett extra långt 
strå av rörflen Phalaris arundinacea, vilket doppades ned bland 
andmaten, och när det åter drogs upp medförde både liten och 
stor andmat, men därtill vad som såg ut att vara ett flertal ytterst 
små gröna kulor (figur 1). Jag granskade hastigt dessa, både utan 
och med lupp, och kunde så underrätta Kenneth om att ”jaha, 
här har jag bestämt funnit en ny art för Norden, Europas minsta 
blomväxt – dvärg andmat Wolffia arrhiza!”.

För att närmare studera förekomsten och kunna fotografera 
den pyttelilla andmaten tog jag av mig skorna och vadade ut i 
det relativt djupa vattnet. Det visade sig finnas mycket gott om 
den nästan mikroskopiska arten flytande på vattenytan i form av 
mycket små mörkt gröna kulor, vilka emellertid inte sällan hängde 
ihop med varandra parvis (figur 5). 

Medan jag fotograferade blev jag dock angripen av närgångna 
blodiglar Hirudo medicinalis, och då vi även hade en lång resa åter 
till Göteborg blev inte dagens sensationella fynd så noga under
sökt som hade varit önskligt. Jag hemförde dock en plastpåse 
med ”blandad andmats soppa”, vilken räckte till både pressade 
och levande belägg för närmare studium. Beläggmaterial har 
lämnats till de fyra svenska herbarierna i Lund (LD), Göteborg 
(GB), Stockholm (S) och Uppsala (UPS), samt dessutom till Hel
singfors (H) i Finland.

figur 2. Södra delen av vall
graven omkring Stjärneholms 
borgruin med den träbro som 
leder över till ruinen. Huvud
delen av den illgröna mattan på 
vattenytan utgörs av dvärg
andmat; vid brofästet kan även 
blomvass anas. 
foto: Jennie Jonsson 4 augusti 
2013.
Southern part of the moat around 
the tiny remains of the old castle 
of Stjärneholm. Most of the green 
mat covering the water surface 
on both sides of the bridge is 
Wolffia arrhiza.

”Jaha, här har jag bestämt 
funnit en ny art för  
Norden!”



246 Svensk Botanisk Tidskrift 107:5 (2013)

Det visade sig vid detaljerad granskning under stereolupp och 
jämförelse med nycklarna och beskrivningarna i den senaste 
monografin över växtfamiljen Lemnaceae (Landolt 1986) att min 
preliminära bestämning på platsen var fullt försvarbar: någon 
annan Wolffiaart än vår egen europeiska dvärgandmat kunde här 
inte komma i fråga.

Återbesöket
Söndagen den 4 augusti återbesökte jag Stjärneholm som ledare 
för en grupp om tjugoen ivriga botanister, vilka alla ville se den 
nyfunna dvärgandmaten. De kom från Skåne, Blekinge, Småland, 
Halland, Bohuslän, Västergötland och Östergötland, ja, en dansk, 
Finn Skovgaard, hade också infunnit sig. 

Nära själva gården Stjärneholm sågs stora bestånd med skärm
try Lonicera involucrata (känd som en kartprick i Olsson & Tyler 
2007, s. 509) och strax sydväst om borgruinens vallgrav noterade 
vi ånyo blommande rapunkelklocka (figur 3). 

Vid detta tillfälle var både jag själv och flera av deltagarna 
mera välförberedda för undersökningar i den igelrika vallgra
ven omkring borgruinen, i det att vi hade sett till att ta med oss 
vadarbyxor (eller liknande). För min egen del hade jag även med 
mig en liten uppblåsbar gummibåt, med vilken jag skulle ro runt 
på den gröna vattenytan (figur 4) – vallgraven var till stor del helt 
täckt med en tät andmatsmatta. Denna flöt omkring och änd
rade form, men täckte åtminstone några tusen kvadratmeter vid 
varje enskilt tillfälle, vartill kom smärre andmatsbestånd spridda 
utmed stränderna.

Dagen gynnades av mycket vackert väder med strålande sol 
och blå himmel, så det var med full tillförsikt vi kunde vada ut i 
vallgravens djupa vatten för att studera förekomsten av dvärg
andmat och dess följearter. Det visade sig att dvärgandmat var 
den helt dominerande arten bland de på ytan flytande lemni
derna. Den förekom utan tvivel i miljarder, möjligen biljoner, 
individ och var på många håll helt täckande över vattenytan. 

Stor andmat var det också gott om, medan däremot liten 
andmat var, i alla fall vid jämförelse med de andra, förhållande
vis sparsam. Vi lyckades tyvärr inte påträffa någon kupandmat 
Lemna gibba, vilken har uppgivits härifrån av Leif Runeson 1999 i 
samband med inventeringen av ”Floran i Skåne” (Olsson & Tyler 
2007, s. 626–627). 

Märkligt nog sågs inte heller korsandmat Lemna trisulca, en art 
som man skulle ha kunnat vänta sig växa nedsänkt under vatten
ytan; den är känd från åtskilliga lokaler i trakten (Olsson & Tyler 
2007, s. 627). Ej heller kunde jag hitta någon röd andmat, vilket 
får betraktas som förvånande; den är ju numera känd från ett fler
tal lokaler i Skåne, först funnen vid Lilla Slågarp av Åke Svensson.

figur 3. Blommande rapunkel
klocka vid stigen som leder till 
Stjärneholms borgruin. Denna 
i Sverige så sällsynta art var 
skälet till att författaren besökte 
Stjärneholm och hittade dvärg
andmaten.
foto: Eva Andersson 4 augusti 
2013.
Flowering Campanula rapuncu-
lus at Stjärneholm. This species 
is very rare in Sweden (fewer 
than ten localities), and its old 
occurrence at Stjärneholm 
(where it is known since 1847) 
was the reason for the author’s 
visit in July 2013.
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Andra mera intressanta vatten och sumpstrandsväxter som 
noterades var sjöfräken Equisetum fluviatile, gul näckros Nuphar 
luteum, fackelblomster Lythrum salicaria, rosendunört Epilobium 
hirsutum, sprängört Cicuta virosa, vattenmärke Sium latifolium, 
vattenmynta Mentha aquatica, besksöta Solanum dulcamara, blom
vass Butomus umbellatus (i mycket vacker blom), dyblad Hydrocha-
ris morsus-ranae (synnerligen rikligt blommande; det hela erinrade 
om hur möjorna Batrachium spp. kan se ut om sen våren), glans
igelknopp Sparganium erectum ssp. neglectum, bredkaveldun Typha 
latifolia och slokstarr Carex pseudocyperus, medan dess härifrån 
uppgivna släkting jättestarr C. riparia (Englesson & Arup 2003) 
däremot inte sågs till. 

Ett intressant nytt fynd var vårtsärv Ceratophyllum submersum, 
som förekom relativt rikligt; den har inte noterats från Stjärne
holm vid den senaste inventeringen av Skånes flora (Olsson & 
Tyler 2007, s. 214), men den är ju å andra sidan uppenbart under 
spridning i Sverige. 

Sammantaget visar vallgravens floristiska sammansättning på 
en nog så näringsrik (eutrof) miljö med tydlig, men inte så kraf
tig, kalkpåverkan. Detta passar utmärkt med vad som är känt om 
dvärgandmatens autekologi nere i Tyskland (Hegi & Suessen guth 
1939, Haeupler & Muer m.fl. 2000).

Morfologi
Dvärgandmat skiljer sig från alla andra europeiska andmatsarter 
genom att helt sakna rötter; i släktet Lemna har varje skiva en rot, 
medan däremot Spirodelaarterna utmärker sig genom att ha flera 
rötter under varje skiva (Landolt 1980, Ryman & Anderberg 1999). 

Dvärgandmaten är den enda arten i släktet Wolffia som har 
påträffats i Europa (Lawalrée 1980); släktets övriga tio kända 
arter påträffas huvudsakligen i varmare länder (Landolt 1986, 

figur 4. Författaren rodde 
genom täta mattor av dvärg
andmat i en liten uppblåsbar 
gummibåt ute i Stjärneholms 
vallgrav.
foto: Jennie Jonsson 4 augusti 
2013.
The author rowing with his small 
rubber boat in the thick mats of 
Wolffia arrhiza covering the moat 
around Stjärneholm’s ruins.
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1998). Möjligtvis skulle någon av dessa kunna förekomma som 
”akvarieutkast” även i Europa, men såvitt jag kunnat utröna har 
ännu ingenstans visat sig så vara fallet. Problemet är alltså inte 
i första hand att kunna identifiera dvärgandmat när man väl 
har fått syn på den, utan att alls upptäcka att den förekommer i 
vattnet; detta torde nog för de flesta kräva en relativt närgången 
granskning av andmatssoppan.

Dvärgandmat är nästan mikroskopiskt liten (figur 5); Landolt 
(1986, s. 550) anger att dess ”skivor” är sfäriska till ellipsoidiska 
med sin största vidd något under vattenytan, 0,5–1,5 mm långa 
och 0,4–1,2 mm breda, 1–1 1/3 gånger så långa som breda och 
1 1/4–1 1/2 gånger så höga som breda. 

Det som, förutom rotlösheten, i första hand skiljer den från 
alla våra andra andmatsarter (utom välutvecklad kupandmat) är 
just den ellipsoidiska formen, som gör begreppet skiva mindre 
lämpligt för dvärg andmat. Det bör noteras att dåligt utvecklade 
skivor av liten andmat kan sakna rot, men de är alltid mer eller 
mindre platta, och därtill normalt avsevärt större än dvärgandmat. 

Som ovan nämnts är dvärgandmat Europas minsta blom
växt; titeln ”världens minsta blomväxt” tillkommer däremot två 
närstående arter från Gamla världens tropiker: Wolffia angusta 
och W. globosa, vilkas största längd ej ens hos de mest storväxta 
exemp laren överstiger 0,8 mm (Landolt 1986, s. 550–551). Den 
indiska arten Wolffia microscopica är trots sitt art epitet aningen 
större, upp till 1,0 mm, men dock klart mindre än vår egen dvärg
andmat (Landolt 1986, s. 545).

Dvärgandmatens blomma (eller blomställning, tolkningen är 
omstridd; Landolt 1998) är knappt skönjbar med blotta ögat och 
består endast av en ståndare och en pistill som sticker ut ur ett 
hål på skivans översida. Ur det enrummiga fruktämnet bildas en 
liten hårdskalig nöt, med vilken arten kan överleva ogynnsamma 

figur 5. Närbild av dvärg
andmat från Stjärneholm. 
De största gröna kulorna är 
drygt 1 mm långa, de minsta, 
ännu ej färdigbildade, mindre 
än 0,5 mm. Man kan i varje 
exemplar urskilja ett stort antal 
levande gröna celler, fyllda med 
fotosyntetiserande kloroplas
ter. På flera olika ställen håller 
nya kulor på att bildas från de 
äldre; både rätt unga stadier 
och nästan färdigbildade, som 
kommer att bli självständiga 
inom kort, kan urskiljas. 
foto: Roland Bengtsson 5 
augusti 2013.
Closeup of Wolffia arrhiza 
from Stjärneholm. The largest 
fronds are about 1.2 mm long, 
the smallest less than 0.5 mm. 
Some of the fronds are in the 
process of budding, producing 
new, smaller fronds, as a means 
of vegetative reproduction. Wolf-
fia arrhiza has never been found 
flowering or fruiting in Europe.
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perioder. Blommande dvärgandmat är dock aldrig funnen i natu
ren i Europa, utan endast i tropikerna (Hegi & Suessenguth 1939, 
Lawalrée 1980, Landolt 1986). 

I vår världsdel förökar sig arten, så vitt känt, uteslutande 
genom vegetativ ”knoppning”, varigenom nya skivor bildas 
från de äldre. Detta kan gå synnerligen fort vid god tillgång på 
närsalter, koldioxid och ljus; antalet skivor kan fördubblas under 
loppet av ett dygn, varför en enda nyanländ skiva i en näringsrik 
vattensamling kan ge upphov till miljontals nya under loppet av 
en enda gynnsam sommarmånad (Landolt & Kandeler 1987). Å 
andra sidan kan två miljoner skivor av dvärgandmat finnas inom 
en kvadrat meters vattenyta (Landolt 1986).

Fenologi
Dvärgandmaten övervintrar, i likhet med röd och stor andmat 
(men till skillnad från våra övriga arter), genom att frampå 
hösten utveckla särskilda övervintringsskott, så kallade turioner, 
vilka är särskilt stärkelse rika och sjunker ned i bottenslammet. 
Om inte den vattensamling där arten växer bottenfryser kommer 
således turionerna aldrig att utsättas för lägre temperaturer än 
+4 °C, vilket de uppenbarligen utan problem tål (Landolt 1986, s. 
81–83). Den begränsande faktorn för artens utbredning mot norr 
är uppenbarligen i stället sommartemperaturen, och just i år har 
vi ju haft en osedvanligt varm sommar i södra Sverige.

Att dvärgandmat förökar sig med turioner innebär att arten 
ur livsformssynpunkt är en så kallad perannuell, alltså genetiskt 
perenn men ”biologiskt” annuell. Denna rätt ovanliga egenskap 
delar den med ett mindre antal andra vattenväxter, förutom en 
del andra andmatsarter även till exempel kransslinga Myriophyl-
lum verticillatum, kotte slinga M. sibiricum och borststräfse Chara 
aspera (som dock inte bildar turioner utan bulbiller).

Utbredning
Dvärgandmatens tidigare kända världsutbredning omfattar de 
varmare delarna av Europa, västra Asien och stora delar av Afrika 
(Landolt 1986, s. 370), vartill den även förekommer som införd i 
Japan, Förenta Staterna (södra Kalifornien) och Brasilien (Rio de 
Janeiro). 

De nordligaste (och närmast Skåne belägna) förekomsterna av 
dvärgandmat påträffas i södra England (med Wales), Nederlän
derna, norra Tyskland, norra Polen, samt sydvästligaste Litauen 
(Landolt 1986, Casper & Krausch 1980, Preston 2002, Hattink 
1985, Haeupler m.fl. 1988, Benkert m.fl. 1996, Zając & Zając 
2001, Balsevičius 2011). 

Den nyfunna lokalen vid Skurup är således världens nordli
gaste kända förekomst av dvärgandmat (och därmed av någon 

”En enda skiva av dvärg
andmat kan ge upphov 
till miljontals nya under 
loppet av en enda gynn
sam sommarmånad.”
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Wolffia art över huvud taget), belägen vid ungefär 55° 29' nordlig 
bredd. Sannolikt finns det dock ytterligare lokaler för dvärg
andmat att upptäcka i sydligaste Sverige (troligen åtminstone i 
Skåne och Blekinge) – sök, och ni skall (förhoppningsvis) finna!

Spridning
Hur har då dvärgandmaten kommit till Stjärneholm? Borgruinen 
är belägen ”ute på landet”, på relativt stort avstånd från bebyg
gelse, bortsett då från den närbelägna bondgården Stjärneholm. 
Det forna slottet revs redan i början av 1600talet och blott 
några få murrester återstår. Det synes mig ytterst osannolikt att 
någon för att tömma ur ett akvarium skulle ha åkt hela vägen till 
gården Stjärneholm och sedan vandrat med detsamma utmed 
den igenväxande stigen till borgruinen för att hälla ut akvariets 
innehåll i vallgraven. 

Däremot är vattnet kring den gamla borg ruinen ett av de 
relativt få öppna och vegetationsrika småvatten som finns i 
sydligaste Skåne, varför man kan förmoda att flyttande sjö
fåglar, kanske framförallt andfåglar från kontinenten bör dras 
till Stjärneholms gamla vallgrav då de anlänt om våren. Enligt 
ornitologen Richard Bergendahl (Slimminge) förekommer bland 
annat högst sannolikt häckande snatter and Anas strepera just 
vid Stjärneholm, en flyttande and som förmodligen kan tänkas 
sprida dvärgandmat mot norr.

Mig synes därför en naturlig spridning med vårsträckande vat
tenfågel från Holland, Tyskland (eller möjligen Polen) vara den 
troligaste förklaringen till förekomsten av dvärgandmat i Skåne. 

Däremot kan man väl knappast dra några slutsatser om hur 
länge arten har förekommit på platsen; dvärgand maten är ju som 
ovan nämnts känd för att mycket snabbt kunna öka på en lokal 
genom vegetativ förökning under lämpliga omständigheter. 

Det är inte alls omöjligt att arten relativt nyligen kommit in 
till Stjärneholm, kanske rentav nu i våras, men å andra sidan kan 
den givetvis även ha förekommit där under lång tid, fastän den 
undgått upptäckt. Den temperaturhöjning som vi nu upplever 
kan måhända även ha bidragit till att en värme krävande art som 
dvärgandmat fått nya möjligheter att sprida sig längre norrut.  

•  Ett stort tack till Kenneth Bergerson för gott kamratskap vid upptäckten i 
Skåne, till Richard Bergendahl för meddelade observationer om sjöfågelsfaunan 
kring Stjärneholms borgruin, till KjellArne Olsson för utdrag ur Skåneflorans 
registerdatabas, till prof. Pertti Uotila (Helsingfors) för upplysningar om utbred
ningsuppgifter ur ”Euro+Med”databasen jämte bakgrundslitteratur, samt till 
Zofija Sinkevičienė (Vilnius) för hänvisning till Balsevičius’ artikel om dvärgand
mat i Litauen. Dessutom stort tack till Eva Andersson, Roland Bengtsson och 
Jennie Jonsson för tillstånd att använda deras fotografier från exkursionen.
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R
yl Chimaphila umbellata är en 
skogsväxt som i Sverige är sällsynt, 
bedömd som minskande och klas
sad som starkt hotad (EN). För att 

kunna bevara ryl i det brukade skogsland
skapet behöver man känna dess ekologi. De 
observationer som finns publicerade eller 
berättas är dock sparsamma och ger ingen 
fullständig bild av rylens livscykel.

En orsak till vår bristfälliga kunskap 
om arten tycks vara att den är långsam. 
En plantas (klons) etablering, tillväxt och 
tillbakagång kan sträcka sig över längre tid 
än en människa kan följa. En annan orsak är 
att små, nyligen etablerade plantor undgår 
upptäckt i massan av lingonris Vaccinium 
vitis-idaea som nästan alltid finns på växt
platsen. Ryl har i Sverige alltid beskrivits 
som sällsynt, så att tillfällena till närmare 
kontakt med arten har varit få.

I flera skrifter från svensk officiell natur
vård förekommer påståendet att ryl skulle 
kunna gynnas av brand eller till och med 
vara brandberoende. Mot bakgrund av mina 
egna observationer av arten, huvudsakligen 
i Hälsingland, är detta påstående överras
kande, och har föranlett följande försök till 
analys av kunskapsläget inom och i viss mån 
utom Sverige.

Utbredning
Ryl finns i Sverige bara i de varmare delarna. 
Den nordligaste lokalen fanns i Grundsunda 
i norra Ångermanlands kustland, men den 
är nu borta liksom den andra tidigare kända 
Ångermanlandslokalen (Mascher 1990). De 
för närvarande nordligaste lokalerna finns 
i Medelpad – i Målåsberget i Skön och i 
Svedje i Timrå – bägge vid kusten strax norr 
om Sundsvall (Lidberg & Lindström 2010). 

I Hälsingland är rylen mycket sällsynt 
och har mest hittats i församlingarna vid 
kusten och närmast därinnanför. I Gäst
rikland och i Svealand och Götaland är 
rylen något vanligare, särskilt i de östra 
delarna. 

I Europa har den sin tyngdpunkt i de 
centrala delarna, saknas i väster och söder 
men fortsätter österut till angränsande 
delar av Sibirien (Hultén & Fries 1986). Den 
dras till Östersjön (Ericson & Ingelög 1987). 
I Polen är den något vanligare i den norra 
delen (Boratynski 1974). 

I nordöstra Nordamerika är rylen 
sällsynt, men i vissa delar i nordväst är den 
vanlig och utgör en väsentlig del av vegeta
tionen i några skogstyper (Ingersoll & Wil
son 1990, Matthews 1994, Halpern & Spies 
1995). I Nordamerika representeras rylen av 

Ryl är en mycket ovanlig växt som man kan hitta i fina gamla barr

skogar. Den är ömtålig och försvinner om skogen kalavverkas. Men gyn

nas rylen verkligen av brand som har framskymtat i olika sammanhang? 

Anders Delin ger här en fyllig genomgång om vad vi känner till om 

rylens liv och leverne och vilka krav den egentligen har på sin växtplats.

Ryl – gynnad eller missgynnad 
av brand?
ANDERS DELIN
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andra underarter än i Europa, varför ame
rikanska observationer av rylens ekologi av 
oss måste tolkas försiktigt. På grund av den 
stora osäkerhet som råder beträffande den 
svenska rylens livscykel och ekologi, finns 
det dock skäl att titta lite på den rika nord
amerikanska litteraturen om arten.

Erfarenheter från Hälsingland
Tio lokaler för ryl har hittats under arbetet 
med Hälsinglands flora. Sju finns kvar i dag 
och beskrivs mer utförligt av Delin (2012). 

På grund av rylbladens stora likhet med 
lingonblad upptäcks arten i allmänhet inte 
förrän den blommar eller när man nästan 
trampar på dess blad. På nära håll ser man 
att rylbladen är mer långsträckta, ofta lite 
bredare mot spetsen, och att de har tydliga 
sågtänder och mer glänsande yta (figur 1, 5). 

När rylen blommar, i ljungens tid, van
ligen i slutet av juli eller början av augusti, 
skiljer den ut sig redan på avstånd. De 
klotrunda, småningom rosafärgade, blom
knopparna som sticker upp ovan blad
skotten kan också dra blickarna till sig, och 
knopparnas utveckling till blommor pågår 
under många veckor. Däremot är fruktäm
nena och de mogna frukterna inte särskilt 
påfallande. Ofta är det bara ett litet antal 
skott i klonen som blommar.

Den 24 juni 1997 på lokalen i Arklo, Norr
ala, var de nya rylbladen fortfarande ljusgröna, 
kontrasterande mot föregående års mörk
gröna blad. Fröhusen mognar sent under 

samma år som de bildas, eller påföljande år. 
De förblir ofta gröna och stängda hela hösten. 
Stängda fröhus som tas in sent på hösten kan 
öppna sig i den torrare inomhusluften. 

Öppna fröhus som sprider frön när man 
skakar lätt på dem kunde ses den 13 maj på 
Hårgaberget i Hanebo. Fröhusen sitter kvar 
så länge att man den 16 november kunde 
se tre års fröhus samtidigt på lokalen vid 
Villsjön i Mo. Årets fröhus är då mestadels 
gröna och stängda, fjolårets och förfjolårets 
bruna, torra, öppna och frötomma.

De tio lokaler som sågs under invente
ringen för Hälsinglands flora upptäcktes av 
en slump. Miljön har varit mogen eller gam
mal tall–granskog i sydsluttning. Inga andra 
miljöfaktorer har signalerat att ryl kunde 
finnas på platsen. 

De kloner vi har hittat hade en diame
ter på minst en meter. De har haft många 
skott, och måste ha vuxit på platsen i många 
år. Även när rylskotten förekommer glest 
över en större area eller mest i kanten av 
en sådan har vi tolkat förekomsten som en 

figur 1. Ryl är ett vintergrönt ris vars likhet med 
lingonris gör att den är svår att upptäcka i naturen. 
När den blommar eller bär frukt är den dock lite 
lättare att få ögonen på. Här ett skott där det sitter 
kvar frökapslar både från fjolåret och året dessför
innan. Rylens blad är samlade i mer eller mindre 
tydliga kransar.
foto: Anders Delin.
In Sweden, Chimaphila umbellata is a rare evergreen 
dwarf shrub whose superficial similarity to the ubiqui
tous cowberry Vaccinium vitis-idaea makes it hard to 
find.
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klon. Vi har antagit att den växer huvud
sakligen radiellt utåt från platsen där fröet 
grodde och glesas ut i centrum. Den på det 
viset definierade klonen kan bli tio meter i 
diameter. 

Vi tolkar stora kloner som gamla och 
antar att deras diameter ger en uppfatt
ning om deras ålder. På en lokal kan det 
förekomma flera kloner med några meters 
avstånd från varandra, men ofta finner man 
bara en klon. Inga nyligen grodda fröplantor 
eller mycket små kloner har setts.

Vi har få iakttagelser som tyder på att ryl 
gynnas av högt pH och kalkrik jord, men 
blåsippor förekommer vid tre lokaler.

Flertalet nu aktuella ryllokaler i Hälsing
land ligger i mer eller mindre markanta 
sydsluttningar utom en som ligger i nord
västsluttning intill en sjöstrand. 

Ingen av ryllokalerna i Hälsingland har 
några spår av brand under uppskattningsvis 
de senaste 150 åren. Särskilt förekomsten 
av både avverkningsmogen och yngre eller 
undertryckt gammal gran på lokalerna talar 
emot brand under detta tidsintervall.

Ryl i övriga Sverige
LIVSMILJÖ
Linné (1755) skriver att ryl växer i ”mycket 
gamla och skuggiga, ödsliga skogar, särskilt 
i Uppland och Småland, men tämligen 
sällsynt”. 

Tallskog eller blandskog med tall är den 
skogstyp som oftast anges som rylens växt
plats. I Horna Fure, utanför Åhus i Skåne, 
planterades tall för sandbindning och där 
växer nu en äldre tallskog med inslag av gran. 
Där ”trängs ryl, ögonpyrola Moneses uniflora, 
klockpyrola Pyrola media, grönpyrola Pyrola 
chlorantha och björkpyrola Orthilia secunda” 
(Weimarck & Weimarck 1985, s. 58). 

I Halland finns ryl på två lokaler, bägge på 
före detta flygsandsmark där tall planterades 
på 1800talet (Georgson 1997). 

På Öland växer den tillsammans med 
knärot Goodyera repens på åtta av de elva 
kända lokalerna (Lundqvist 1970). På Got
ska Sandön växer den på cirka tjugo lokaler 
på insidan av randdynen och i kanterna av 
dynsänkor (Ingmansson & Pettersson 1989). 
Tall dominerar i skogen i närheten. 

I Finnerödja i Västergötland växer rylen i 
granskog tillsammans med bland annat rev, 
matt och plattlummer (Lycopodium annoti-
num, L. clavatum, Diphasiastrum complana-
tum), björk pyrola, grönpyrola, skogsstjärna 
Trientalis europaea, linnea Linnaea borealis och 
knärot (Neander 1939). 

Enligt Janson (1991) kan man finna ryl 
(huvudsakligen i Västergötland) i ”hällmarks
tallskog, blåbärstallskog, blåbärsgranskog, 
mossig risfattig eller ristom barrskog, på 
ej alltför skarp tallmo, under en enbuske 
bakom ett dass, på betade sandrevlar på en 
strandäng, i bokdunge, på sanddyner, utmed 
skogsvägar och skogsstigar”. Underlaget kan 
vara: “rullstensåsar, urbergsmorän, urbergs
hällar, kalksten, rödfyr (bränd alunskiffer), 
kolbottnar, övergiven potatisgrav”. 

I Forshems socken i Västergötland växer 
den i hällmarkstallskog med tall och lingon 
som enda kärlväxtföljearter (Janson 1999). 

figur 2. Rylens blomma avslöjar dess släktskap 
med pyrolorna i släktena Moneses, Orthilia och 
Pyrola.
foto: Bosse Forsling.
Chimaphila and its close relatives in Moneses, Orthilia 
and Pyrola are all today usually placed within the 
Ericaceae. 
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I Småland växer rylen ”på torr eller frisk 
humusrik jord, oftast på ett underlag av grus, 
sand eller mo … i gles, mossrik, helst gammal 
barrskog, särskilt i ristallskog men ibland i 
blåbärsgranskog. Bland följearterna märks 
grönpyrola och knärot … gärna vid stigar, 
kolbottnar, på sjösänkningsmark och andra 
ställen där marken blottlagts … överlever 
inte på hyggena … hotas även av att träd
bestånden blir för täta.” (Edqvist & Karlsson 
2007). 

I Björnlunda socken i Sörmland är den 
typisk för mossrik barrskog och växer till
sammans med platt, rev och mattlummer, 
tallört Monotropa hypopitys, björkpyrola, 
grönpyrola, klotpyrola Pyrola minor, ögon
pyrola, linnea och knärot (Rydberg 1983). 
I Sörmland pekar man på att flera lokaler 
ligger i gränsområdet mellan hällmarks
tallskog och en nedanför belägen tallskog, 
att den ofta växer utmed stigar, småvägar 
eller grusgropskanter och att blomning 
och fruktsättning växlar starkt (Rydberg & 
Wanntorp 2001). 

I Tyresö och Tyresta nationalpark växer 
rylen både i talldominerad och grandomi
nerad skog, vanligen i äldre skog och gärna 
i gipar, sluttande kilar av jord i skog mellan 
två bergknallar. Den hittas ofta intill en mer 
eller mindre trampad stig (Ulf Johansson i 
brev 2012). 

I Uppland växer den i mossrika eller 
nästan nakna hedbarrskogar, gärna på 
block eller hällar: ”Synes älska grannskapet 
av dylika” (Almquist 1929). Jonsell (2010) 
uppger att den i Uppland växer ”i gammal 
barrskog på sandig mark … framför allt på 
tallhedar och rullstensåsar men även i öppna 
barrskogar med gran och tall och stundom i 
fuktigare grandominerade skogar”. 

I Dalarna växer den företrädesvis i örtrika 
något glesa tallskogar (Bratt 1993). I Medel
pad, där dess för närvarande nordligaste 
lokaler finns, växte den 1932 i en mycket 
blockrik sydsluttning med smultron Fragaria 
vesca, hallon Rubus idaeus, mjölkört Epilobium 

angustifolium, blåbär, lingon, skogskovall 
Melampyrum sylvaticum, linnea och piprör 
Calamagrostis arundinacea (Blomqvist 1933). 
Typiskt för de tre nutida lokalerna i Medel
pad är att de är blockiga sydsluttningar 
(Håkan Lindström, muntl. uppgift 1996). 

Klonväxt. Liksom i Hälsingland växer rylen 
i övriga Sverige i väl avgränsade, mindre 
samlingar av skott, vanligen mellan en och 
tio meter i diameter. Mellan dessa samlingar 
finner man vanligen inga skott. Visserligen 
saknas bevis för hur samlingarna uppkom
mer, men en rimlig förklaring är att ett frö 
gror och småningom ger upphov till ett 
jordstamssystem som alltmer förgrenar och 
sprider sig. Skottsamlingen skulle alltså vara 
ett individ. Om den hänger samman eller 

figur 3. Rylen har en flockliknande blomställning 
med några få rödlätta blommor på långa böjda 
skaft. På denna lokal brukade också berguv höras.
foto: Anders Delin.
Chimaphila umbellata has an umbellike inflorescence 
with drooping pink flowers on long pedicels.
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har delat upp sig vet vi inte. Vi kallar den en 
klon.

I samtliga fall där detaljerade upplys
ningar lämnas i ovanstående källor uppges 
det att rylen förekommer med tämligen 
litet antal kloner (1–ett fåtal), med litet antal 
skott (10–1000), inom en tämligen liten yta 
(upp till ca 100 m2). Ulf Johansson (i brev 
2012), som har studerat ryl under trettio år 
och sett 24 lokaler, har räknat till 320 skott i 
den största av dessa kloner.

Kalkgynnad. Flera observationer talar för 
att rylen är kalkgynnad. I Forshems socken 
i Västergötland finns grönsten i närheten 
(Janson 1999). I Hallingebergs socken i 
norra Kalmar län växer den på en åsslutt
ning nära en grusgrop tillsammans med 
purpurknipprot Epipactis atrorubens, som är 
kalkkrävande, samt med tallört, grönpyrola, 
klockpyrola, linnea, skogsknipprot Epipactis 
helleborine och knärot (Kasselstrand 1980). 
På Tullportaberget i Viker i Västmanland 
växer den i en platåartad sänka i kalkbranten 
(Asklund 1984). I Sörmland beskrivs den 
som något kalkgynnad (Rydberg & Wann
torp 2001). 

Ett par av de tätaste förekomsterna av ryl 
i Uppland finns på Billudden och Brämsand 
i Älvkarleby, bägge kända för sin kalkhaltiga 
jord (LarsThure Nordin i brev 2012). Johan 
Nitares erfarenheter från ett par tiotal loka
ler i Sverige stärker också intrycket att den 
är kalkgynnad (Nitare i brev 2012). 

Smålands flora (Edqvist & Karlsson 2007, 
del 1, sid. 30), visar en utbredningskarta över 
femtio ”Rikmarksarter” som mycket liknar 
kartan över rylens utbredning i del 2. Rik
marksarter definieras som arter som kräver 
att mark reaktionen är bara svagt sur eller 
hellre neutral eller basisk. 

Mykorrhiza. De flesta kärlväxter bildar 
mykorrhiza med en eller flera svamparter. 
Många av dessa svampar bildar mykorrhiza 
även med träd, som därigenom kan fungera 

som leverantörer av kolföreningar till växter 
som lever i trädens skugga. Redan tidigt 
visades det att socker från en tall passerade 
över till tallört (Björkman 1959). 

Tedersoo m.fl. (2007) har visat att några 
Pyrolasläktingar – förutom genom fotosyn
tes – även skaffar sig kolföreningar genom 
mykorrhiza. Ryl undersöktes också i detta 
arbete, och visade sig få 10 procent av sitt 
kol från mykorrhiza och resten genom egen 
fotosyntes. Grönpyrola fick 38 procent och 
björkpyrola hela 50 procent från mykor
rhiza.

Livscykel från frö till mogen planta
Rylens frön är mycket små, som pyrola 
eller orkidé frön. Att ryl liksom andra arter 
med mycket små frön (eller sporer) kräver 
naken jord för att etablera sig antyds av flera 
observationer. Vid Källe viksdalen, Bohus
län, växte den vid en gångstig på berg (Fries 
1965). I Arvika, Värmland, påträffades den 
på bägge sidor av en stig (Edenholm 1986). 
I Västra Skedvi, Västmanland, sågs den växa 
på en gångstig i Tuna skog 1888 (Malmgren 
1982). I Nynäshamn, Södermanland, sågs 
den också utefter en gångstig i en brant 
(Sundin 1968). Den växte också på skjut
banan vid Fägremo, Västergötland (Nord
wall 1958). 

Styrbjörn Ejneby berättade (1996) att ryl 
växte på två ställen på hans mark i Hyck
linge, Döderhult, östra Småland. Den ena 
lokalen var intill en stig, den andra i gropen 
efter en rotvälta, uppkommen 30–50 år 
tidigare. Ingvar Christoffersson berättade 
(1996) att ryl omkring 1990 observerades 
kolonisera tre platser på ett sandigt delta i 
den sänkta sjön Kölnen i Vislanda socken, 
Småland. När vegetationen slöt sig gick 
rylen tillbaka. I Ryssby observerade han 
omkring 1990 ryl komma på en nyligen 
bruten skogsväg. 

I Forshems socken i Västergötland såg 
Janson (1999) riklig nyetablering från frö 
intill en i tolv år följd krympande klon på 
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hällmark. Åttio småplantor fanns inom ett 
fyra gånger tre meter stort område nordväst 
om klonen, sannolikt etablerade från frö vid 
ett speciellt fröspridningstillfälle något eller 
några år tidigare. Han trodde att de våta 
åren 1998 och 1999 hade varit gynnsamma 
för groning och tillväxt på denna torra lokal. 

Cirka 200 tämligen små kloner har 
observerats inom 20 hektar på Brämsand i 
Älvkarleby, där tall planterades för ungefär 
hundra år sedan (LarsThure Nordin i brev 
2012). 

Det är rimligt att hårt bränd mark skulle 
kunna vara ett lämpligt substrat för rylfrön 
att gro i, men inga rapporter som styrker 
detta har hittats. Anders Granström (i brev) 
känner inte till några sådana observationer. 

Åke Rühling (muntl. uppgift) har sett ryl 
många gånger i Oskarshamn, i skog och på 
hällar, i allmänhet på varje ställe en ensam 
klon, med upp till ett tiotal meters utsträck
ning, men aldrig en nyetablerad klon. Efter 
storbranden vid Hammarsebo 1983 har han 
sett andra arter kolonisera brandfältet, men 
ej ryl. Han har inte heller hört talas om eta
blering på brandfält. Varken genom littera
turen eller i kontakter med andra botanister 
framkommer någon observation av ryl som 
har grott på bränd mark.

På några ställen har man följt ryl under 
lång tid eller återfunnit den på en precist 
angiven gammal lokal. I Kalkugnsbergs
skogen i Arboga, Västmanland, har man följt 
den från 1880talet till 1972 och på Gillers
höjden i Hällefors, Västmanland, från 1925 
till 1958 (Malmgren 1982). På Halleberg, 
Västergötland, noterades den ”ovan ättestu
pan” 1854 och återfanns på sannolikt samma 
lokal 1983 (Bohlin & Geijer 1989). 

Lokalen vid Drakberget, Eskön, Hille, 
Gästrikland (koordinater RT90 67440 
15817), har en lång historia. Den påträffades 
av Ragnar Källander omkring år 1927. Vid 
den tiden slingrade en stig fram söder om 
Drakberget, förbi lokalen. Fram till 1950
talet betade korna i skogen, och använde 

denna stig. Den kunde anas ännu 1996. Lilly 
Källander berättade (1996) att hon har sett 
ryl vid Drakberget varje år, men i minskande 
antal. Även Kalle Källander berättade (1996) 
att det fanns betydligt mer ryl där 20–30 år 
tidigare. Då var skogen äldre, talldominerad 
och med mer lingonris i fältskiktet. Vid 
besök 1996 antecknade jag:

Terrängen söder om Drakberget är 
storblockig och ryl växer mellan och intill 
en del av blocken på bägge sidor av den 
nämnda stigen, som nu är mycket lite 
använd. Skogen är ung och gles med gran, 
tall, en, asp, sälg, vårtbjörk och rönn. Fält
skiktet domineras av blåbär och lingon. 

figur 4. Vid fruktmognaden sträcker sig blomskaf
ten. Frukten är en kapsel innehållande mängder av 
enormt små frön, lika små som orkidéernas. 
foto: Anders Delin.
The capsules of Chimaphila umbellata contain numer
ous tiny seeds.
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Klonen består av sex skott i periferin av 
en cirkelyta med 7 meters diameter. Två 
skott har blommat 1996. Trots ett par 
timmars letande påträffades inga skott 
i centrala delar av cirkelytan. Man får 
intrycket att klonen är gammal och fort
sätter utåt från centrum. Om den växer 3 
cm per år [se följande stycke] skulle den 
vara i storleksordningen 120 år gammal.

Tillväxthastigheten kan studeras i en klon på 
Tallören, Eskön, Hille, Gästrikland (67443 
15823). Den etablerades genom flyttning av 
en planta år 1963. Plantan togs från loka
len vid Drakberget därför att bilväg skulle 
byggas och man fruktade att rylen skulle 
skadas. Rylplantan sattes i en grop i tall
dominerad skog på en moränås. Från denna 
grop har den vuxit västerut, så att två skott 
1996 var en meter därifrån. Detta motsvarar 
en tillväxt på 3 cm per år.

Det finns mycket få observationer av 
nyetablerade plantor eller kloner (Ingvar 
Christoffersson muntl. 1996, Styrbjörn 
Ejneby muntl. 1996), särskilt av mycket små 
sådana (Janson 1999). Observationerna av 
kloner som levt kvar under lång tid är något 

fler. Som beskrevs i föregående stycke ökade 
en klon i Gästrikland sin radie med en meter 
på 33 år. En klon som ganska säkert är mer 
än 69 år gammal har setts i samma landskap. 
Från Tavastland i Finland rapporteras en 150 
år gammal lokal som kan tolkas som att en 
klon där kvarlevt så lång tid (Salmia 2011) 
och från Västergötland i Sverige en möjligen 
129 år gammal (Bohlin & Geijer 1989). 

SKOGSBRUK – KULTUR PÅVERKAN
Väldigt många litteraturuppgifter talar för 
att rylen minskar i Sverige. Människans 
påverkan på skogen har på många sätt änd
rats sedan 1800talet, då ryl tycks ha varit 
något vanligare än i dag. Avverkningsmeto
derna har ändrats från småskalig plockhugg
ning till storskalig kalhuggning. Skogens 
medelålder har minskat. Ungskogarna har 
blivit tätare. Skogsbetet har försvunnit. 
Brand har blivit mycket sällsynt.

Risberg (2008) uppger att ryl växte i en 
träd bevuxen beteshage i Torsåker, Gäst
rikland, fram till 1950talet. Bratt (1993) 
ger följande upplysningar från Dalarna: 
Skogsbetet gynnade sannolikt arten så länge 

figur 5. Rylens blad är 
sågtandade till skillnad mot 
lingonrisets blad (till vänster 
på bilden). De är också lite 
mer långsträckta och har en 
mer glänsande yta. 
foto: Anders Delin.
The leaf margins of Chima-
phila umbellata are serrated 
and the leaves are more 
glossy compared with 
Vaccinium vitis-idaea (on 
the left).



259Delin: Ryl

som det förekom. Rylen kan ses steril på 
lokaler där skogen slutit sig. Kal avverkning 
missgynnar ryl enligt en observation från 
Borlänge. Där kunde man se hur arten levde 
kvar 5–10 meter in i skogen, medan den dog 
ut i den exponerade kantzonen mot hygget. 
Åke Rühling (muntl. uppgift) har i Oskars
hamn, Småland, konstaterat att avverkning 
gör att ryl försvinner.

Den negativa effekten av kalavverkning 
sågs 1997 vid Sidbohäll i Ockelbo, Gäst
rikland (67429 15576). Ryl påträffades där 
av Birgitta Hellström 1988. Den växte i 
en västsluttning ner emot Svarttjärn i gles 
barrskog och i närheten av ett stort örnbrä
kenbestånd Pteridium aquilinum. Följearter 
var örnbräken, gran, stenbär Rubus saxati-
lis, blåbär, skogsstjärna Trientalis europaea, 
liljekonvalj Convallaria majalis och ekorrbär 
Maianthemum bifolium. Det fanns två kloner 
med 25 meters inbördes avstånd, 14 skott i 
den ena klonen och 13 i den andra. 

Skogen avverkades i december 1994. 
Man lämnade en fröträdställning av tall och 
utförde fläckmarkberedning i oktober 1995. 
Gräs, starr och örter tillväxte kraftigt, men 
vid återbesöket 1997 hade de ännu inte kom
mit så långt att det var svårt att se markytan. 
Då sökte vi – tre personer – i fyra timmar 
utan att återfinna rylen.

Ulf Johansson (i brev 2012) uppger att 
av 24 rylkloner i Tyresö och Tyresta har 12 
försvunnit, varav två på grund av avverkning, 
en på grund av brand och övriga av okänd 
orsak. Han har funnit ryl i en ung tallskog 
åtta år efter slutavverkning och menar att 
det är mer sannolikt att den har överlevt 
avverkningen än att den har etablerats 
därefter. Den växer där i en ostsluttning fem 
meter från en bäck. 

En ryllokal i ungskog hittades 1991 av 
Peter Ståhl vid Kylen i Hamrånge, Gäst
rikland (67541 15763). Ryl växte på en grov
blockig moränrygg. Skogen hade avverkats 
1969 och vid fyndtillfället stod där en gles, 
cirka tjugo årig ungskog av lingonristyp. 

Följearterna var gran, en, rönn, lingon, 
blåbär, ängskovall, linnea och gullris Solidago 
virgaurea. Det fanns tre kloner inom ett 10 
× 10 meter stort område, sammanlagt med 
över tusen skott, varav många hade blommat 
1991. Troligen har rylen enligt Ståhl (muntl. 
uppgift 2011) etablerats på hygget och på 22 
år utvecklat dessa kloner. 

Förutom Ulf Johanssons ovan finns inga 
svenska observationer av hur ryl förhåller sig 
till brand. Selander (1957, sid. 284) antydde 
att svedjebruket kunde vara en orsak till att 
ryl, tallört, ett par pyrolaarter och linnea är 
så sällsynta på Sydsvenska höglandet. 

När man försöker göra sig en föreställ
ning om rylens populationsutveckling måste 
man ta hänsyn till att det är mycket lättare 
att återfinna en sedan länge känd lokal och 
kontrollera artens status där än att hitta 
en ny. Ryl har långlivade individer (kloner), 
men det är naturligt att de småningom dör. 
För att finna nyetablerade kloner fordras 
långa vandringar med vaksamma ögon. Det 
faktum att vi under de senaste sextio åren 
har funnit nästan lika många nya ryllokaler i 
Hälsingland som alla tidigare funna motsä
ger inte att arten minskar, men visar att dess 
situation inte är katastrofal. 

Ryl i andra delar av Europa
Nordal & Wischmann (1989) beskriver 
rylens uppträdande i Norge. Den finns 
där huvudsakligen i de sydöstra delarna 
och tycks vara värmeälskande och föredra 
gammal skog. Många av lokalerna ligger nära 
stora insjöar och författarna antar att den 
gynnas av hög luftfuktighet.

I Finland föredrar rylen öppen solig tall
skog och utkonkurreras av blåbär och gran. 
På sydvästra sidan av en ås mellan två sjöar 
i Tammela i Tavastland i sydvästra Finland 
finns en förekomst som varit känd i 150 år 
(Salmia 2011).

Wraber (1970) hittade 61 (av totalt 79) 
lokaler för ryl i Slovenien och beskrev de 
skogstyper i vilka den förekom, inklusive 
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följearter i fältskiktet. Den föredrar i detta 
land de mindre kulturpåverkade skogarna i 
Föralperna (230–700 m.ö.h.), med bok Fagus 
sylvatica, avenbok Carpinus betulus, tall Pinus 
austroalpinus och ädelgran Abies sp. Arten 
växer i medelfuktig skog och tål mycket 
skugga. Den växer mest på tämligen sura 
jordar, med pH omkring 4, men även på mer 
basiska och kalkhaltiga. Brand nämns inte i 
detta arbete, och det finns inga uppgifter om 
rylens etablering eller utveckling efter eta
bleringen. Wraber skriver att rylen föredrar 
ställen där man grävt (skärningar, gropar). 

Marozas m.fl. (2007) studerade 50 brand
fält i tallskog i Litauen, där lätt skogsbrand 

hade gått fram mellan ett och tio år tidigare. 
Branden hade i samtliga fall bränt endast 
mark vegetationen. Ryl hittade de endast på 
de obrända kontroll ytorna.

J. K. Kurowski (i brev 2011) har inte 
observerat något samband mellan ryl och 
brand i Polen.

Ryl i Nordamerika
Ryl finns i stora delar av Nordamerika, men 
med andra underarter än i Sverige. Subsp. 
occidentalis är vanlig i nordvästra Nord
amerika medan subsp. cisatlantica finns i de 
nordöstra delarna. 

En studie i New England i nordöstra 
Nordamerika visar tydligt rylens bundenhet 
till gammal skog. Whitney & Foster (1988) 
sammanställde vegetationsanalyser från 
olika typer av skog med åldrar från 10 till 
105 år. De fann att ryl förekom i 20 procent 
av provrutorna i gammal barrskog och i 12 
procent av rutorna i gammal lövskog men 
inte i någon av provrutorna i ung skog.

Matthews (1994) sammanställde den 
mycket omfattande litteraturen med särskilt 
fokus på hur arten förhåller sig till brand. 
Han konstaterade att arten är brandkänslig 
(skadas av brand) och ofta minskar starkt 
efter brand. Överlevnaden beror troligen 
till stor del på hur omfattande skadan på 
jordstammarna är, vilket i sin tur hänger 
ihop med hur djupt de växer och hur hård 
branden är. Regenerationen efter brand 
utgår i första hand från mikrorefugier som 
undsluppit branden.

Crater Lake National Park i Oregon 
innehåller både skog som i naturtillståndet 
ofta brinner och sådan som brinner mer säl
lan. En skogstyp av det senare slaget domi
neras av coloradogran Abies concolor och kan 
ha brandintervall på 130 år. I nationalparken 
brändes provytor 1976 vilka inventerades 
ett år och tio år efter bränningen. Ryl fanns 
tio år efter bränningen på 40 procent av 
obrända ytor men inte på någon bränd 
(Mastroguiseppe 1987).

figur 6. Rylens vetenskapliga släktnamn Chima-
phila betyder den som älskar vintern, vilket förstås 
syftar på de vintergröna bladen. Sitt svenska namn 
har rylen fått på grund av sin förmodade verkan mot 
gikt och reumatism. Vid dessa sjukdomar utvecklas 
knölar, och knöl kunde förr heta ryl. Arten kallades 
en tid för rylört.
foto: Anders Delin.
Chimaphila means “winter lover”.



261Delin: Ryl

Inga fröplantor av ryl kom upp ur jord 
från ett moget bestånd av douglasgran 
Pseudotsuga menziesii, jättehemlock Tsuga 
heterophylla och jättetuja Thuja plicata med 
upp till 500åriga träd, där ryl var vanlig i 
fältskiktet (Ingersoll & Wilson 1990). Detta 
kontrasterar mot Minore (1994) som inte 
lyckades få insamlade frön att gro, men såg 
småplantor av ryl komma upp ur jord som 
hade sållats för att få bort jordstamsrester 
och sedan förvarats utomhus under vintern. 
Man tolkade detta som att arten har en frö
bank. Fröplantor hittas sällan i naturen. 

Halpern & Spies (1995) undersökte 
artsammansättningen i skogar av olika ålder 
i Washington Cascade Range i nordvästra 
Nordamerika och följde effekten av kalav
verkning och bränning i upp till 27 år. Ryl 
hörde till de arter som hade stor täcknings
grad i 210–900 år gammal skog. Både kal
avverkning och kalavverkning med efterföl
jande bränning gjorde att ryl minskade eller 
försvann från de undersökta provytorna. 
De antog att det kunde ta hundratals år för 
rylen att återkomma.

Doyle (1998) studerade utvecklingen på 
dels måttligt bränd, dels hårt bränd skogs
mark i Grand Teton National Park, Wyo
ming, och jämförde med tillståndet i opåver
kad skog. Sjutton år efter branden täckte ryl 
i den gamla skogen sex procent av marken 
och i den måttligt brända en procent. I den 
hårt brända skogen fanns ingen ryl.

Jackson & Sullivan (2009) studerade 
vegetationen på brända och obrända ytor i 
strandskog i Idaho fem år efter en storbrand. 
Skogen dominerades av douglasgran. Ryl 
fanns på två av fem obrända ytor men inte på 
någon av de elva brända ytorna.

En liknande studie gjordes i skog på alvar
mark i Ontario, Kanada. Ryl fanns på fyra 
av 30 provrutor på obränd mark men inte på 
någon provruta på mark som hade brunnit 
nio år tidigare (Catling 2009).

De amerikanska erfarenheterna gäller ryl 
med något annorlunda ärftliga egenskaper, 

men arten är där en utpräglad gammelskogs
art som skadas av brand och aldrig har setts 
komma upp från frö på brandfält.

Inget stöd för brandberoende
Ryl har observerats etablera sig på naken 
jord, som stigkant, rotvältegrop eller blott
lagd sjöbotten. Många kloner växer i stig
kanter – men chansen att de ska upptäckas 
är naturligtvis störst där många går. 

En rylklon i Sverige har förstörts av brand 
(Ulf Johansson i brev 2012), men för övrigt 
har inga uppgifter kommit fram om hur ryl 
i Sverige förhåller sig till brand. Många upp
gifter från Europa och Nordamerika visar 
att den skadas av brand.

Visserligen är rylens mest typiska biotop 
talldominerad skog, som i naturtillståndet 
ibland brinner. Det är rimligt att tro att 
rylfrön skulle kunna gro på hårt bränd mark, 
men observationer av detta tycks saknas. 
Brandintensiteten växlar från område till 
område och bränder är aldrig heltäckande 
utan lämnar större områden och smärre stråk 
och fläckar obrända eller lindrigt brända 
(brandrefugier). Amerikanska observationer 
antyder att rylen kan överleva i sådana. 

Trots detta bristfälliga kunskapsläge, och 
utan att någon källa anges, framförs det i 
Sverige att ryl sannolikt gynnas av brand, 
eller att den är brandberoende (Ericson & 
Ingelög 1984, Nilsson 2005, Alfredsson & 
Carlsson 2006, Wikars & Niklasson 2006, 
Forsslund 2011). Det är svårt att finna stöd 
för detta. En möjlig källa skulle kunna 
vara Esséen m.fl. (1992). I tabell 7.2 som 
visar exempel på brandberoende arter i 
Fennoskandien nämns fem kärlväxtarter: 
nipsippa Anemone patens, mosippa A. ver-
nalis, ryl, svedjenäva Geranium bohemicum 
och brandnäva G. lanuginosum. Som källa 
till klassningen av ryl som brandberoende 
anges Ingelög m.fl. (1987), men i texten i den 
publikationen uttrycker man sig mycket 
försiktigt och inga antydningar ges om hur 
arten förhåller sig till brand. 
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Det är svårt att förstå vad klassningen 
av ryl som brandberoende grundar sig på. 
Ryl nämns i dessa sammanhang ofta till
sammans med mosippa. Det finns många 
observationer som styrker att mosippan 
är brandgynnad och sannolikt brandbero
ende. Mest kända är Linnés observationer 
under sin resa till Dalarna 1734, citerade från 
Artdatabankens Artfaktablad (Ståhl 2001): 

”Allestädes i den brända skogen växte den 
rara Pulsatilla apiifolio i otrolig myckenhet, 
att ingen ört fanns så mycket som hon”. I 
Hälsingland sågs detsamma efter brandåret 
1933 (Andersson 2005). Att mosippan gynnas 
av brand bestyrks av Stridh & Granström 
(2008). Beträffande ryl ger varken litteratur 
eller intervjuer några uppgifter som tyder på 
en liknande livscykel.  
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Chimaphila umbellata (Pyrola
ceae) is rare in Europe, and very 
rare in Hälsingland, Sweden, 
close to its northern climatic 
limit. There it grows in mature 
pine–spruce forest, mainly on 
south slopes. It usually occurs 
as groups of shoots within an 
area of a few square metres, 
interpreted as clones developed 
from a single seed. Often only 
one single clone is seen at each 
site, and the next may be tens 
of kilometres away. The clones 
expand for many decades. New 
clones are very difficult to dis
cover among the ubiquitous and  
similarlooking dwarf shrub Vac-

cinium vitis-idaea. Clearcutting 
eliminates and strong thinning 
weakens the species. 

Chimaphila umbellata grows in 
forest types that are fire prone, 
and it has been classified as 
firedependent in Swedish pub
lications. The evidence for this 
seems, however, to be weak. 

This study presents observa
tions by myself and others, and a 
review of the literature regard
ing the ecology of C. umbellata, 
its preferred environment, its 
longevity and its reactions to 
changes in its environment, 
particularly to fire.

Until more is known about the 
ecology of C. umbellata it should 
be treated as probably reacting 
negatively to burning, both in 
the short and the long term.
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I
presentationen av nyheter i den nor
diska kärlväxtfloran – nyfynd, nya svenska 
eller vetenskapliga namn, eller ändringar 
i status – behandlas denna gång bland 

annat de problemrika familjerna videväxter, 
violväxter och dunörtsväxter. De båda sist
nämnda täcks i det senaste bandet av Flora 
Nordica (Jonsell & Karlsson 2010). Där ingår 
åtskilliga nyheter; för enkelhets skull citeras 
boken nedan som Flora Nordica 6.

Närmast föregående artikel i denna serie 
(Karlsson 2013) ingick i aprilhäftet av denna 
årgång av SBT.

De flesta för Sverige nya växterna är till
fälliga. Detta har inte påpekats i varje enskilt 
fall, men däremot har det angivits om en ny 
växt uppträder som bofast. Lokaluppgifter 
ges för att styrka nyfynd, men det finns 
ingen ambition att nämna samtliga kända 
uppgifter eller att ange primäruppgift.

Ulmaceae – almväxter 
Ulmus glabra skogsalm (tidigare alm). Arten har över

tagit det svenska namnet skogsalm från subsp. 
glabra; denna får heta vanlig skogsalm. Ändringen 
minskar risken att obestämda almar oriktigt 
rapporteras som denna art.

Ulmus ×hollandica hybridalm anses bofast i Sk (Tyler 
m.fl. 2007).

Urticaceae – nässelväxter
Pilea hyalina är en liten och späd art utan brännhår 

och med bara halvcentimeterlånga, motsatta 
blad. Den är funnen som blomkrukeogräs 2008 av 
Nils och Mary Nilsson i Klm Virserum (belägg i 
LD, bestämt av Torbjörn Tyler i samråd med Alex 
Monro). Det svenska släktnamnet är pileor; arten 
saknar svenskt namn.

Pilea microphylla mosspilea kommer från tropiska 
Amerika och är funnen som tillfälligt växthus
ogräs i Upl: år 2000 i Ulriksdal i Solna och år 2003 
i Märsta i HusbyÄrlinghundra (Svenson 2010). 
Den skiljer sig från föregående art bl.a. genom 
helbräddade (ej sågade) blad som är kala på ovan
sidan (nyckel hos Monro 2001).

Urtica dioica brännässla. Det svenska namnet vanlig 
brännässla har övergått till subsp. dioica, och var. 
dioica har i stället fått namnet ogräsnässla.

Urtica dioica × kioviensis brännässla × sumpnässla har 
påträffats i Danmark (Faurholdt & Schou 1994, 
Pedersen 2004). Bilderna i den senare artikeln är 
övertygande.

Fagaceae – bokväxter
[Quercus alba publicerades från BhG Skaftö i 

Bohusläns flora (Blomgren m.fl. 2011), men ett 
belägg (i S) som Anders Svenson samlade på 
lokalen är turkisk ek Q. cerris.]

Quercus robur skogsek (tidigare ek). Det svenska 
namnet har ändrats för att undvika missförstånd.

Juglandaceae – valnötsväxter
Carya ovata skidhickory, en nordamerikansk art som 

odlas som skogsträd, är funnen som kvarstående 
i Sk Gödelöv 2004 (Tyler m.fl. 2007) och Bl 
Bräkne Hoby 2004 (Fröberg 2006); i det senare 
fallet fanns även en fröplanta. Skidhickoryns blad 
har två par småblad och uddblad; de är finsågade 
och glandelhåriga undertill. – Det svenska nam
net på släktet Carya är hickory.

Juglans cinerea grå valnöt. En spontan fröplanta 
av denna art har blivit funnen i Vrm Karlskoga 

Thomas Karlssons genomgång av nyheter och namnändringar i kärlväxt

floran under det senaste decenniet fortsätter. Med detta kapitel avslutas 

den stora grupp av växtfamiljer som brukar kallas rosider.

Nya namn på nordiska växter
6. Almväxter–korsblommiga

THOMAS KARLSSON

Den nya växtlistan finns nu på nätet (www. 
euphrasia.nu/checklista). Det finns en hänvis
ning från den gamla adressen (www2.nrm.se/
fbo/chk/chk3.htm), men man kan lika gärna gå 
direkt till den nya listan. Synpunkter på den nya 
listans funktion och innehåll välkomnas.
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(Nilsson 2008); belägg från moderträdet finns i S. 
Uppgifter om självspridda småplantor finns även 
från BhG Göteborg, Vg Skövde (Herloff 2006) 
och Upl Bromma och Stockholm (Jonsell 2010). 
Dessutom har ett kvarstående exemplar ”som 
med största sannolikhet är grå valnöt” setts i Böda 
kronopark på Öl (Lüning 2003). Grå valnöt hör 
hemma i östra Nordamerika.

Juglans mandschurica manchurisk valnöt har 
rapporterats från två lokaler i BhG Göteborg: 
Vitsippsdalen 2003 (Thomas Appelqvist enligt 
Herloff 2006) och Gunnilse grusgrop 2009 (Erik 
Ljungstrand och Gunilla Tochtermann enligt Her
loff 2009). Den är även funnen på komposthögar 
i Bonstorp i Nrk Örebro 2010 av Anders Svenson 
och Håkan Andersson (Lindström 2010).

Juglans nigra svart valnöt har rapporterats, med tve
kan om bestämningen, från Vg Skövde (Herloff 
2006). Den får tills vidare betecknas som osäkert 
funnen i Sverige. – Hemlandet är centrala och 
östra Nordamerika.

Betulaceae – björkväxter
Familjen hasselväxter Corylaceae är numera sam
manslagen med björkväxter Betulaceae. Betulaceae 
och Corylaceae är var för sig, liksom tillsammans, 
monofyletiska grupper. Det blir alltså en bedöm
ningsfråga om man håller dem separata eller ej. Man 
har valt det senare alternativet eftersom båda är 
mycket små (2 respektive 4 släkten).
Alnus alnobetula björkal (tidigare A. viridis). Epitetet 

alnobetula är från 1783 och har därmed prioritet 
över epitetet viridis från 1785 (Raus hos Greuter 
& RaabStraube 2011). Björkalen representeras i 
Norden av två underarter. Material från Dan
mark och Finland anges i Flora Nordica 1 (Jonsell 
2000) tillhöra europeisk björkal subsp. alnobetula. 
Dessutom har Per Wahlén påträffat amerikansk 
björkal subsp. crispa i Hl Eldsberga. Belägg finns i 
S, insamlat 2008 av Åke Svensson, Bengt Nilsson 
och Charlotte Wigermo. Underarten växer spon
tant i norra Nordamerika och har större blad med 
längre skaft och mera finsågade kanter (Furlow 
1979).

Alnus rubra rödal (tidigare A. oregona). Osäkerheten 
kring fyndet kvarstår: belägg och närmare upp
gifter om fyndomständigheterna saknas (Jonsell 
m.fl. 1997, Jonsell 2010).

Betula nana. Dvärgbjörken på Svalbard tillhör den 
ryska rasen subsp. tundrarum, som har fått det 
svenska namnet tundrabjörk. Den avviker från 
övrig nordisk dvärgbjörk genom att ha brett 
kilformig (ej avrundad) bladbas och årskvistar 
med hartsvårtor (Lid & Lid 2005). – Den vanliga 
nordiska dvärgbjörken är subsp. nana, vanlig 
dvärgbjörk.

Betula pendula var. lapponica lappbjörk är en nordlig 
ras som finns i norra Sverige, Norge och Finland 
(Lindqvist 1947). I Norrbotten är detta den enda 
kända vårtbjörksrasen (Stenberg 2010). Den skil
jer sig från var. pendula, vanlig vårtbjörk, genom att 
ha högre upp anfästade grenar, ljusare och glattare 
bark, smalare krona samt större blad, hängefjäll 
och frukter.

Betula pubescens subsp. czerepanovii har övertagit 
namnet fjällbjörk från var. czerepanovii; om man 
vill precisera till varietet erbjuds namnet vanlig 
fjällbjörk. – Fjällbjörkens vetenskapliga namn är 
osäkert. Det numera gängse subsp. czerepanovii 
grundas möjligen på en hybrid. Det klassiska 
namnet är subsp. tortuosa, men av geografiska skäl 
är det inte så sannolikt att denna (beskriven från 
Altai) är identisk med vår fjällbjörk; för kom
plexet i vid mening är det dock äldsta namn på 
underartsnivå. Mera närstående är kanske subsp. 
carpatica, beskriven från Karpaterna. I avsaknad 
av grundligare undersökningar behålls här epite
tet czerepanovii.

Corylus colurna turkisk hassel har rapporterats som 
kvarstående från Sk Helsingborg 1998 (Tyler m.fl. 
2007). Den kommer från sydöstra Europa och 
sydvästra Asien. Nötens svepeskål är djupt flikig 
och bladskaften är långa (1,5–2,5 cm).

Corylus maxima filberthassel är utkommen från 
odling i Sk Hästveda 1998 (Tyler m.fl. 2007) 
och Bristatippen i Upl Norrsunda 2002 (Jonsell 
2010). Hos filberthasseln är svepeskålen tublik 
och betydligt längre än nöten som den omger. 
En ofta odlad form har röda blad; det var den 
som uppträdde i Sk. – Geografiskt ursprung som 
föregående.

Cucurbitaceae – gurkväxter
Bryonia alba svart hundrova (tidigare hundrova). 

Namnet har ändrats för att undvika samman
blandning med ej artbestämd hundrova. – Växten 
får status av gammal bofast eftersom den av allt 
att döma är gammal som kulturflykting i Sk (Tyler 
m.fl. 2007).

Cucumis dipsaceus igelkottsgurka är en klängande 
ört från tropiska Afrika med en karakteristisk 
frukt, klädd med tätt packade, nålformiga taggar. 
Växten odlas till prydnad och är funnen 1999 av 
Joakim Ekman vid Himmerfjärdsverket i Srm 
Grödinge samt 2009 av Bengt Nilsson och Åke 
Svensson på Filbornatippen i Sk Helsingborg. 
Belägg för båda fynden finns i S. Det skånska 
fyndet har publicerats i Flora Nordica 6.

Cyclanthera brachystachya springgurka är en ganska 
gracil, ettårig, klängande ört från Mellanamerika. 
Frukten är märklig genom att den har en konvex 
och en konkav sida; den konvexa sidan är taggig. 
Vid mognaden krängs den ut och in och fröna 
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kastas ut med kraft. Den odlas som kuriositet 
och har en gång uppträtt utan att vara avsiktligt 
införd: Lund, Östra Kolonien 1925 (O. R. Holm
berg i LD). Uppgiften publicerades först hos Tyler 
m.fl. (2007). – Det svenska namnet på släktet 
Cyclanthera är springgurkor.

Echinocystis lobata taggreva är nu funnen i Sverige, 
dels på två platser i BhG: Gunnilse i Angered 
2003 och Färjenäs i Lundby 2004 (E. Ljungstrand, 
belägg i eget herbarium, det. T. Karlsson), dels i 
Nb Piteå 2008 (inkommen med ryskt virke, belägg 
i S). Den senare förekomsten har publicerats i 
Norrbottens flora (Stenberg 2010).

Begoniaceae – begoniaväxter
Begonia ×cheimantha julbegonia är en kulturhybrid 

med kala och nästan symmetriska blad; blommor
nas stödblad är sparsamt eller inte alls cilierade. 

Den insamlades av Åke Svensson 2004 på Måsa
lycke soptipp i Sk S:t Olof (belägg i S). Uppgiften 
har omnämnts i tryck av Tyler m.fl. (2007).

Begonia ×hortensis sommarbegonia finns insamlad 
från en soptipp i Bl Ronneby 1998 och från en 
utfyllnad i Hl Halmstad 2008. Den har även 
angivits från Sk (Tyler m.fl. 2007, under namnet 
B. ×semperflorens). Bladen är cilierade och starkt 
asymmetriska; blommornas stödblad har många 
och långa cilier.

Celastraceae – benvedsväxter
Euonymus alatus vingbenved är funnen av Henry 

Gudmundson 1991 i Djurgårdsbrunn i Upl Stock
holm, kvarstående i handelsträdgård (Jonsell 
2010). – Arten kommer från nordöstra Asien (bl.a. 
Japan). Den utmärks av att kvistarna har höga 
lister eller vingar av kork.

Euonymus fortunei var. radicans klätterbenved är en 
japansk, nedliggande eller uppstigande art med 
läderartade, övervintrande blad. Den noterades 
först från Jägarevägen i Klm Kalmar 2002 (Burén 
2003). Belägg i S; bestämningen har kontrollerats 
av Knud Ib Christensen.

Euonymus japonicus japansk benved, från östra Asien, 
har också läderartade blad men upprätt växtsätt. 
Den är funnen 2009 av Anders Svenson på Sjudar
gårdstippen i Upl Sigtuna (belägg i S).

Euonymus verrucosus vårtbenved känner man igen 
på de starkt vårtiga kvistarna. Den är funnen 
självsådd på Mariebjerg kyrkogård vid Köpen
hamn (Brok & Bürger 2009). Spontant växer den i 
sydöstra Europa och sydvästra Asien.

Oxalidaceae – harsyreväxter
Oxalis lasiandra palmoxalis är en art från Mexiko 

som odlas som krukväxt. Bladen sitter i basal 
rosett och har 5–10 smala småblad; blommorna 
är lilarosa med grön mitt. Den är funnen år 2005 i 
Kikås i BhG Göteborg (Ljungstrand 2005). Bilder 
finns på nätet (www.sweeds.net/familjer/teenies/
oxalidaceae/oxalasi.html).

Oxalis stricta klöveroxalis (tidigare O. fontana). Lin
nés namn O. stricta har använts både för klöver
oxalis och för prärieoxalis O. dillenii, beroende på 
att Linné till en början innefattade båda arterna i 
sin O. stricta. Watson (1989) diskuterade olika för
slag att typifiera namnet och kom fram till att det 
måste knytas till klöveroxalis. Det har accepterats 
av senare författare, t.ex. Jarvis (2007). – Man 
måste dock vara försiktig med äldre uppgifter 
under namnet O. stricta, eftersom de kan gälla 
prärieoxalis.

Oxalis triangularis triangeloxalis (figur 1) togs 2003 av 
Bengt Nilsson och Charlotte Wigermo på tippen 
vid Moskogen i Klm Ljungby (Niordson 2004). 
Senare har fynden blivit fler och i S finns nu 

figur 1. Triangeloxalis Oxalis triangularis, en art 
från Brasilien med oftast starkt rödlila blad i rosett 
från en lökformig jordstam, förvildas tillfälligt från 
krukodling. – Närke, Örebro, Bonstorps grusgrop  
6 augusti 2010.
foto: Åke Lindström.
Oxalis triangularis is a rare casual which has been 
found in several Swedish provinces the last ten years.
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belägg från Sk, Klm, Vrm, Nrk, Srm och Upl. Arten 
kommer från centrala Sydamerika. Man känner 
igen den på de skarpt och vinklat triangelformiga 
småbladen i kombination med bleklila blommor.

Euphorbiaceae – törelväxter
Aleurites fordii tungträd fanns med hos Karlsson 

(1998) men utgår; växten är felbestämd. Se vidare 
under Gossypium i Malvaceae!

Euphorbia chamaesyce dvärgtörel är funnen 2003 av 
Anders Svenson i Upl Odensala. Arten avviker 
från de törlar vi är vana att se eftersom den är 
liten, nedliggande och har motsatta, smala blad. 
Den kommer från södra Nordamerika och har 
förts in med plantskoleväxter. Tidigare är den 
känd från Danmark och Norge.

Euphorbia cyparissias × esula vårtörel × vargtörel. 
Denna intermediära hybrid finns i Riksmuseet 
(S) från åtminstone fyra platser: Öl Resmo 1921 
(G. Degelius); Hl Halmstad, östra hamnen 1989, 
2007 (P. Wahlén); Srm Enskede, Murklevägen 
1998 (T. Karlsson); Upl Bromma, Ulvsunda 2005 
(A. Svenson). Det rör sig om odlingsrester och 
utkast; växten har säkert inte bildats spontant på 
dessa lokaler utan är en förvildad trädgårdshybrid. 
Lokalen i Bromma publicerades i Upplands flora 
(Jonsell 2010).

Euphorbia dentata, en art från Nordamerika med 
brett lansettlika, vasst tandade blad, blev funnen 
2011 av Per Taudal Poulsen vid Øksedal nära 
Ålborg  i Danmark (NJy). Möjligen är den en gräs
fröinkomling. Bestämningen har kontrollerats 
av Mats Gustafsson, Århus. – Arten har fått det 
svenska namnet tandtörel.

Euphorbia hyberna är funnen 1999 av Ulf Swenson på 
en avstjälpningsplats vid Granlunda i Upl Bälinge 
(belägg i UPS) och sågs där även 2002 (A. Sven
son); den har publicerats i Upplands flora (Jonsell 
2010). – Det svenska namnet har blivit irlandstörel 
(efter det engelska Irish spurge).

Euphorbia illirica blev funnen 2011 av Tommy Nils
son på gräsmark 150 m NNO Annelundskyrkan 
i SmI Ljungby. Arten är till det yttre lik kärrtörel 
E. palustris men bladen är långt och relativt tätt 
håriga. Troligen är den förvildad från odling. 
Belägg i S.

Euphorbia milii Kristi törnekrona, en välkänd kruk
växt, är funnen 2005 i Sk Landskrona (Tyler m.fl. 
2007).

Euphorbia myrsinites myrtentörel är funnen 2010 av 
Håkan Andersson på Gränbyfältet i Upl Uppsala 
(belägg i S, samlat av Anders Svenson). Den är 
även funnen på Fyn i Danmark (Tranberg 2007). 
Arten är nedliggande eller uppstigande, har grov 
stjälk och tätt sittande, köttiga blad som är bre
dast mot spetsen. Den är mediterran.

Euphorbia oblongata. Det svenska namnet balkan-
törel är nytt (arten finns huvudsakligen på södra 
Balkan).

Euphorbia paralias fetbladstörel är en västeuropeisk 
havsstrandsart med tättsittande, köttiga, ganska 
jämnbreda blad. Den är påträffad 1974, 2001 och 
2004 i sanddyner i Lista i sydvästligaste Norge 
(Pedersen 2009). Det rör sig om tre separata fall 
av spontan långspridning, men arten har ännu inte 
klarat att etablera sig.

Euphorbia stricta styvtörel (tidigare E. serrulata såg
törel). Tidigare bedömde man att Linnés E. stricta 
var ett nytt namn för en helt annan, redan döpt 
art, och att det därför var ogiltigt. E. serrulata 
blev då det äldsta användbara namnet. Nu utgår 
man från att Linné verkligen avsåg en ny art med 
namnet E. stricta (Jarvis 2007), och då får detta 
prioritet.

Phyllanthaceae – emblikaväxter
Leptopus chinensis (tidigare Andrachne colchica). I en 

molekylär studie av släktet Andrachne i vid mening 
fann man det nödvändigt att skilja ut ett antal 
arter till släktet Leptopus (Vorontsova & Hoff
mann 2008, 2009). – Familjen Phyllanthaceae är 
en utklyvning ur törelväxter Euphorbiaceae.

Elatinaceae – slamkrypeväxter
Elatine hydropiper korsslamkrypa (tidigare slam

krypa). Namnet har ändrats för att undvika sam
manblandning med ej artbestämda slamkrypor.

Passifloraceae – passionsblomme-
växter
Passiflora antioquiensis tubpassionsblomma kommer 

från Colombia och odlas för sin frukt t.ex. på Nya 
Zeeland. Den har djupare flikiga blad än passions
frukt P. edulis, och bladskaften har fler glandler. 
En fröplanta av denna art påträffades år 2000 på 
ruderat i Örgryte vid BhG Göteborg. Belägg hos 
Erik Ljungstrand (det. T. Karlsson 2005). Fyndet 
har publicerats av Herloff (2009).

Passiflora caerulea blå passionsblomma. En krukväxt 
från Sydamerika, som blivit funnen på utkast i 
Djurgårdsbrunn i Upl Stockholm 1949 (belägg i 
UME); fyndet finns publicerat i Flora Nordica 6.

Passiflora ×decaisneana ersätter tidigare listors 
P. quadrangularis barbadin. – P. ×decaisneana, som 
saknar svenskt namn, är barbadinens hybrid med 
doftpassionsblomma P. alata, en närstående, 
likaså sydamerikansk art. Hybriden odlas som 
prydnadsväxt (i regel under stamartens namn 
P. quadrangularis); vegetativt skiljer den sig genom 
att ha betydligt mindre stipler. Den är funnen 
på utkast i Danmark (NJy Hjørring, belägg i C; i 
tryck i Flora Nordica 6).
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Salicaceae – videväxter
Populus balsamifera. Det svenska namnet balsampoppel 

har knutits till artnivån; sorten ’Hortensis’ får 
heta vanlig balsampoppel.

Populus deltoides virginiapoppel. Denna amerikanska 
art är för nordiska botanister mest känd som en av 
stamarterna till den ofta planterade och sortrika 
kanadapoppeln P. ×canadensis; kanadapoppelns 
andra stamart är svartpoppel P. nigra, en europeisk 
art. Virginiapoppeln har odlats i Mellaneuropa 
ett par hundra år men har ansetts alltför ömtålig 
för odling hos oss och har därför inte tagits upp 
i nordisk litteratur. Under genomgång av belägg 
från Atlas Flora Danica har man dock funnit den 
som förvildad på elva platser i sydöstra Danmark, 
och Tyler m.fl. (2007) redovisar ett belägg från 
Sk Landskrona 1949 (Arvid Nilsson i LD, det. 
N. Karhu). Den har även rapporterats från Upp
land (Jonsell 2010). – Arten skiljer sig från kanada
poppel genom att bladskivan har 2–4 körtlar vid 
bladskaftet (0–2 hos kanadapoppel) och genom 
att bladens kanthårighet sträcker sig en liten bit 
innanför själva kanten. Bild och beskrivning finns 
hos Nielsen & Christensen (2006).

Populus ×jackii ontariopoppel (tidigare P. balsamifera 
’Gileadensis’). Ontariopoppel är hybriden mellan 
balsampoppel P. balsamifera och virginiapoppel 
P. deltoides. Den bör därför inte ställas som en sort 
under balsampoppel.

Populus tristis sorgpoppel (figur 2; tidigare P. balsami-
fera ’Tristis’). Sorgpoppeln värderas numera som 
art. Den växer spontant i Centralasien till skillnad 
från balsampoppel P. balsamifera, som är nordame
rikansk. Molekylära undersökningar (Hamzeh 
& Dayanandan 2004) har visat att sorgpoppelns 
kärnDNA mest liknar balsampoppelns, medan 
dess kloroplastDNA liknar virginiapoppelns 
P. deltoides. Detta tyder på att sorgpoppeln har sitt 
ursprung i en gammal hybridisering. – I Sverige är 
den endast känd från ett par lokaler på Gotland, 
där den dock är etablerad.

[Salix. I Norrbottens flora (Stenberg 2010) publice
rades ett stort antal för landskapet och landet 
nya hybrider. För en del av dessa, i floran angivna 
inom klammer, är materialet bara preliminärt 
genomgånget och många av bestämningarna 
kan komma att ändras. Dessa hybrider bör tills 
vidare inte betraktas som funna i landet. Det 
gäller S. caprea × lapponum × phylicifolia, S. caprea 
× lapponum × starkeana subsp. starkeana, S. caprea 
× myrsinifolia, S. caprea × myrtilloides, S. caprea × 
myrtilloides × phylicifolia, S. caprea × phylicifolia, 
S. caprea × phylicifolia × starkeana subsp. starkeana, 
S. caprea subsp. caprea × starkeana subsp. cinerascens, 
S. cinerea × myrsinifolia subsp. borealis, S. cinerea 
× myrtilloides, S. cinerea × phylicifolia × starkeana 
subsp. starkeana, S. cinerea × starkeana subsp. 

starkeana, S. glauca × myrtilloides × starkeana subsp. 
cinerascens, S. glauca × phylicifolia × starkeana subsp. 
cinerascens, S. glauca × starkeana subsp. cinerascens, 
S. glauca × starkeana subsp. starkeana, S. lapponum 
× starkeana subsp. starkeana och S. phylicifolia × 
repens subsp. repens.]

Salix alaxensis alaskavide, från Kanada och nordöstra 
Asien, odlas och förvildas på Island (Kristinsson 
2008). Alaskavidet har blad med lysande grön 
ovansida och tätt vitullig undersida.

Salix aurita × cinerea × starkeana bindvide × gråvide 
× ängsvide har rapporterats från Sk (Tyler m.fl. 
2007). Växten är samlad av Carl Blom och hans 
bestämning är bekräftad av Björn Floderus; den 
har inte jävats i sen tid.

[Salix aurita × hastata subsp. subintegrifolia bindvide 
× finnblekvide togs upp från Nb hos Stenberg 
(2003), men anges ej i den färdiga Norrbottens flora 
(Stenberg 2010). Troligen har den blivit ombe
stämd.]

Salix aurita × myrtilloides × starkeana subsp. cinerascens 
bindvide × odonvide × finnvide har rapporterats 
från Överkalix i Nb (Stenberg 2010).

[Salix aurita × phylicifolia × starkeana subsp. starkeana 
bindvide × grönvide × äkta ängsvide har publicer
ats från Nb (Stenberg 2010), men bestämningarna 
baseras på vegetativt material och är osäkra.]

Salix aurita × repens subsp. repens × viminalis bindvide 
× krypvide × korgvide är en spontant uppkommen 
hybrid, samlad av Carl Blom i Sk Hardeberga 
1916–25 och Revinge 1918–21 (Tyler m.fl. 2007).

Salix caprea subsp. sphacelata × lanata gråsälg × 
ullvide. Denna kombination avsågs med S. caprea 
× lanata i föregående version av checklistan 
(Karlsson 1998).

Salix cinerea subsp. cinerea × repens subsp. repens van
ligt gråvide × krypvide uppges från Sk Oderljunga 
hos Tyler m.fl. (2007) baserat på en bestämning 
utförd av Tore Berg.

Salix euxina knäckepil (tidigare S. fragilis). Knäcke
pilen ska i fortsättningen heta S. euxina, och grön
pilen (tidigare S. ×rubens), som är knäcke pilens 
hybrid med vitpil S. alba, ska heta S. ×fragilis. 
– Linnés namn Salix fragilis typifierades nämligen 
av Belyaeva (2009) med ett exemplar av grönpil 
i Celsius’ herbarium. För den rena knäckepilen 
fanns inget tidigare artnamn, utan den nybeskrevs 
som S. euxina. Spontant växer knäckepilen endast 
i svartahavsområdet, men som kulturspridd och 
naturaliserad finns den i stora delar av Europa.

Salix ×fragilis grönpil (tidigare S. ×rubens). Se ovan 
under S. euxina!

Salix glauca × myrsinifolia × phylicifolia ripvide × 
svartvide × grönvide bör betraktas som bofast och 
ursprunglig. Hybriden är vanlig t.ex. i Nb (Sten
berg 2010) och åtminstone delvis fertil.

Salix glauca × myrtilloides ripvide × odonvide var 
tidigare bara känd från norra Norge, men den har 
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dokumenterats från åtminstone fyra lokaler i Nb 
(Stenberg 2010).

Salix glauca × phylicifolia × starkeana subsp. starkeana 
ripvide × grönvide × äkta ängsvide. Material från 
några platser i Nb har av Reidar Elven förts till 
denna hybrid, som inte tidigare har angivits från 
Norden (Stenberg 2010).

[Salix hastata × myrtilloides blekvide × odonvide är 
dokumenterad från flera platser i Finland, men en 
tidigare uppgift från Sverige (Julin 1961) berodde 
på felbestämning. I Norrbottens flora anger 
Stenberg (2010) en ny lokal, baserat på vegetativt 
material. Eftersom han använde formuleringen 
”kanske funnen” betraktas växten fortsatt som ej 
påvisad i landet.]

[Salix hastata × starkeana blekvide × ängsvide togs 
upp från Nb hos Stenberg (2003), men får anses 
dementerad genom att den inte kom med i den 
färdiga norrbottensfloran (Stenberg 2010).]

[Salix herbacea × myrsinites dvärgvide × glansvide, 
tidigare påträffad i Norge, finns troligen även i 
Sverige, i Skalmodal i LyL Tärna, men belägget är 
ännu ej expertgranskat (Ericsson 2004).]

Salix lapponum × phylicifolia × starkeana subsp. star-
keana lappvide × grönvide × äkta ängsvide. Reidar 
Elven har bestämt material från nio platser i Nb 
till denna hybrid (Stenberg 2010). Den har inte 
tidigare angivits från Norden. Eftersom allt det 
sedda materialet är vegetativt bör uppgifterna 
betraktas som osäkra.

Salix lapponum × starkeana subsp. cinerascens lappvide 
× finnvide. Material från två lokaler i Nb Hieta
niemi har bestämts till denna ytterst sällsynta 
hybrid. Den publicerades i Norrbottens flora 
(Stenberg 2010).

Salix myrsinifolia × myrtilloides svartvide × odonvide 
uppges vara funnen på tre lokaler i Nb (Stenberg 
2010). Beskrivningen av hybriden är inte överty
gande och uppgifterna bör betraktas som osäkra.

Salix myrsinifolia × phylicifolia × starkeana subsp. star-
keana svartvide × grönvide × äkta ängsvide. Mate
rial från 91 lokaler i Nb fördes av Reidar Elven till 
denna hybrid, som inte tidigare är dokumenterad 
från Sverige (Stenberg 2010).

Salix myrsinifolia subsp. myrsinifolia × repens subsp. 
repens vanligt svartvide × krypvide. ”Uppgiven tre 
gånger i äldre tid” från Sk enligt Tyler m.fl. (2007). 
Uppgiften bör betraktas som osäker.

[Salix myrsinifolia × starkeana subsp. cinerascens svart
vide × finnvide. Uppges som ”möjligen funnen” 
på en lokal i Nb (Stenberg 2010). Formuleringen 
antyder att bestämningen är preliminär, och 
hybriden bör inte räknas som påvisad i landet.]

Salix myrsinifolia × starkeana subsp. starkeana svart
vide × äkta ängsvide. I Nb ganska spridd, funnen 
på 42 lokaler under inventeringen (Stenberg 
2010). Den har inte tidigare beaktats, varken i Nb 
eller i Norden som helhet.

Salix myrtilloides × phylicifolia odonvide × grönvide. 
Material från 15 platser i Nb har bestämts av Rei
dar Elven till denna hybrid, som ej tidigare blivit 
observerad i Norden (Stenberg 2010).

Salix myrtilloides × phylicifolia × starkeana subsp. 
starkeana odonvide × grönvide × äkta ängsvide. 
Material från 5 platser i Nb har bestämts av Reidar 
Elven till denna hybrid; den är ny för Norden 
(Stenberg 2010). Inget av materialet har emel
lertid hängen, och bestämningarna bör därför 
betecknas som osäkra.

Salix phylicifolia × starkeana subsp. cinerascens grön
vide × finnvide. Inte mindre än 58 insamlingar 
från Norrbotten har bestämts av Reidar Elven 
till denna hybrid, som tidigare inte var känd från 
Norden (Stenberg 2010).

Salix phylicifolia × starkeana subsp. starkeana grönvide 
× äkta ängsvide är inte tidigare känd från Sverige, 
men har visat sig vara en vanlig hybrid i hela 
Nb (689 fynd under inventeringen), och den är 

figur 2. Sorgpoppel Populus tristis är igenkännlig 
på mörkt gröna, hjärtlika blad. Det är en gammal 
förvildning, som ännu lever kvar på åtminstone en 
plats i vårt land. – Gotland, Sanda, Petarve kvarn,  
2 augusti 2013.
foto: Bo Göran Johansson.
Populus tristis is a balsam poplar with dark green, 
cordate leaves. In Sweden it is known only from two 
localities on the island of Gotland.
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funnen även i Mpd (Lidberg & Lindström 2010). 
Hybriden verkar fertil och uppträder sannolikt 
sedan lång tid som en stabiliserad art. Den bör 
räknas som gammal och bofast.

Salix repens. Namnet krypvide knyts till subsp. 
repens, som tills nyligen har betraktats som art
skild från rosmarinvide S. rosmarinifolia. För den 
mycket variabla arten föreslås namnet hundvide.

Salix starkeana ängsvide. Det svenska namnet 
ängsvide har övergått till artnivån; subsp. starkeana 
kallas äkta ängsvide.

[Salix starkeana subsp. cinerascens finnvide. Elven 
(2007) menar att finnvide i ett världsperspektiv 
kan upprätthållas som en art. Finnvide är cirkum
polär, medan äkta ängsvide subsp. starkeana är 
europeisk. 

Den traditionella nordiska ståndpunkten är 
att det i vårt område finns talrika mellanformer 
mellan finnvide och äkta ängsvide, vilket gör 
underarts nivå mera lämplig. Underarter är ju just 
geografiska raser, som i kontaktzoner utbyter 
genmaterial och kan bli svåra att upprätthålla. 
Kanske borde finnvide och äkta ängsvide avgrän
sas annorlunda, så att många av mellanformerna 
räknas till arterna. I så fall skulle artrang kunna 
vara försvarbart. Men detta återstår i så fall att 
visa; tills vidare bör finnvide och äkta ängsvide 
kvarstå som underarter. – På artnivå måste finn
vide av prioritetsskäl heta S. bebbiana.]

Salix starkeana subsp. cinerascens × subsp. starkeana 
finnvide × äkta ängsvide bör tas upp som en gam
mal och bofast växt. Hybrider mellan underarter 
erkänns normalt inte (de får redovisas med art
namnet utan underartsnamn). Men av två skäl är 
det praktiskt att erkänna och benämna just denna 
hybrid: dels är den relativt vanlig, t.ex. i Nb (Sten
berg 2010), och dels kan föräldrarna i framtiden 
komma att värderas som arter.

 Salix udensis sachalinvide är en art med mycket 
smala, sågade blad, som växer vild i nordöstra 
Asien och Japan. Den odlas till prydnad och är 
funnen som kvarstående eller utkommen på ett 
30tal platser i Danmark (Christensen & Nielsen 
2004).

Violaceae – violväxter
Viola alba silverviol. Upptäcktshistoria och varia

tionsmönster gör det troligast att silverviolen har 
kommit till Öl i relativt sen tid; sannolikt är den 
kulturspridd (Marcussen i Flora Nordica 6). Status 
för silverviolen och dess hybrider bör alltså vara 
ny bofast.

Viola arvensis × cornuta åkerviol × hornviol finns 
insamlad från Adolfsberg i Nrk Örebro 1927 
(B. Fransson i S). Bestämningen är gjord av Benkt 
Sparre 1959 och verkar riktig.

Viola canina. Namnet ängsviol övergår till artnivå; 
subsp. canina får heta äkta ängsviol.

Traditionellt har denna art delats i två 
underarter, benämnda ängsviol subsp. canina 
och norrlandsviol subsp. montana (ibland rentav 
värderade som arter). Marcussen (2007) kunde 
dock inte göra någon sådan uppdelning i Norge, 
och han ifrågasatte därför underarternas värde. 
Förhållandena kan vara annorlunda i Sverige; i 
vårt land finns det en lång tradition för att hålla 
dem separata. 

Problemet blir större av att nomenklaturen är 
tilltrasslad. Typexemplaret för namnet V. canina i 
Linnés lapplandsherbarium i Paris representerar 
kanske norrlandsviol, som alltså i så fall skulle 
heta V. canina subsp. canina. Typexemplaret för 
Linnés V. montana är däremot storviol V. ela-
tior, och epitetet montana är alltså inte möjligt 
att använda för norrlandsviol. (För att bevara 
storviolens gängse namn har namnet V. montana 
f.ö. föreslagits för svartlistning, van den Hof m.fl. 
2010.) – Alltså saknar båda underarterna av ängs
viol säkra namn, och det är oklart om arten alls 
ska uppdelas. För att inte förlora kunskap behålls 
dock provisoriskt, liksom hos Stace (2010), de 
traditionella underartsnamnen.

Viola canina × rupestris subsp. relicta ängsviol × 
lappviol var tidigare känd från norra Norge och 
Finland. I Riksmuseet finns även ett belägg från 
Sverige, Tjårgesvares sydbrant i LL Jokkmokk, 
samlat 1929 av Gunnar Björkman. Uppgiften 
publicerades i Flora Nordica 6.

Viola canina × mirabilis ängsviol × underviol är känd 
från Ope och Opetand i Jmt Brunflo (Lange 1938). 
Belägg finns i herbariet vid Åbo Akademi (TURA) 
från 1928 respektive 1934 och bestämningarna 
verkar riktiga.

Viola collina × odorata bergviol × luktviol. Denna 
hybrid, tidigare känd från Norge, blev funnen 
i Sverige av Gösta Åslund 1999. Den växte i 
hällmarksmiljö i föräldrarnas närhet i Mpd Skön 
(Lidberg & Lindström 2010). Bestämningen har 
bekräftats av Håkan Lindström.

Viola lutea gulviol är inte känd från Sverige. Den 
uppgavs från Upl av Jonsell m.fl. (1997), men 
belägget i UPS ombestämdes till (gulblommig) 
pensé V. ×wittrockiana av Peter Wind 2005. 
Däremot finns i H ett rätt bestämt belägg från 
Helsingfors 1961.

[Viola odorata × suavis luktviol × fagerviol uppgavs – 
med tvekan – hos Lid & Lid (2005), men belägget 
är V. odorata (Marcussen i Flora Nordica 6).]

[Viola palustris × uliginosa kärrviol × sumpviol rap
porterades från Sk av Tyler m.fl. (2007), som dock 
inte garanterade bestämningen. Belägget finns i 
LD och är ett uselt exemplar av sumpviol; det. T. 
Karlsson 2008.]
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Viola riviniana × rupestris subsp. relicta skogsviol × 
lappviol är funnen vid Trollkyrkja i MR Fræna i 
Norge (Marcussen i Flora Nordica 6).

Viola rupestris. Arten övertar namnet sandviol från 
subsp. rupestris; underartens namn blir vanlig 
sandviol, och var. rupestris blir hårig sandviol (som 
kontrast till kal sandviol var. glabra).

Viola sororia fjärilsviol. En nordamerikansk art med 
brett hjärtlika blad, blommor från bladrosetten 
och utan utlöpare. Den är funnen 2011 på fyll
nadsmaterial i Hl Halmstad hamn av Per Wahlén. 
Håkan Andersson har bilder av ett i odling blom
mande exemplar från platsen.

Viola stagnina strandviol (figur 3; tidigare V. persici-
folia). Av namnen V. stagnina och V. persicifolia 
är det sistnämnda äldst men har internationellt 
använts även för storviol V. elatior och dvärgviol 
V. pumila. Mest sannolikt gavs det ursprungligen 
till storviol. Av dessa skäl har formell svartlistning 
av namnet Viola persicifolia föreslagits (van den 
Hof m.fl. 2010).

Viola suavis fagerviol (tidigare parmaviol). Namn
bytet beror på att den viol som odlas under 
namnet parmaviol inte tillhör V. suavis utan en 
underart av silverviol V. alba (subsp. dehnhartii; 
Malécot m.fl. 2007). Namnet fagerviol anknyter 
till norskans fagerfiol.

Viola ×williamsii bukettviol. En grupp trädgårds
violer som uppkommit ur hybrider mellan 
hornviol V. cornuta och pensé V. ×wittrockiana. 
Bukettviol skiljer sig från hornviol genom att ha 
bredare, mera överlappande kronblad och djupare 
flikiga stipler där ändfliken blir åtminstone något 
smalare mot basen. Från penséer avviker de 
genom perennt växtsätt, doftande blommor och 
längre sporre. 

Bukettviolen odlas mycket men får i regel 
gå under namnet hornviol (den äkta, ettåriga 
hornviolen är ovanlig!). Uppgifter om förvildad 
bukettviol finns hittills från Gtl, Upl och Hls 
(Flora Nordica 6), SmI (Dädesjö 1991, belägg i LD) 
och Nrk (Örebro 2010, belägg i S), men troligen 
gäller de flesta publicerade uppgifter om hornviol 
bukettviol.

Linaceae – linväxter
Linum bienne insamlades 2003 av Åke Svensson, 

Bengt Nilsson och Charlotte Wigermo på sop
tippen i Sk Landskrona (belägg i LD, bestämda 
av Per Lassen; Tyler m.fl. 2007). – En tidigare 
uppgift från Sörmland (Rydberg & Wanntorp 
2001) går tillbaka på ett felbestämt exemplar av 
lin L. usitatissimum.

Linum perenne berglin var tidigare bara känd från 
Finland, men det finns även en insamling från 
Sverige: Sk Malmö 1915 (J. G. Gunnarsson, belägg i 
S; Tyler m.fl. 2007).

Hypericaceae – johannesörtsväxter
Johannesörterna fördes tidigare till familjen Clusi
aceae men bildar nu en egen familj, Hypericaceae. 
Deras närmaste släktingar är inte Clusiaceae i snäv 
mening utan de tropiska, bladlavsliknande vatten
växter som bildar familjen Podostemaceae (Gustafs
son m.fl. 2002).
Hypericum androsaemum, en buskformig art från 

västra Europa och Medelhavsområdet, odlas 
som prydnadsväxt och är funnen förvildad på tre 
lokaler i Danmark 1989–2003 (Fröberg i Flora 
Nordica 6).

Hypericum annulatum, en hårig, ej förvedad art från 
Balkan, Sardinien och Östafrika, påträffades år 
2000 på Charlottenlund station i Köpenhamn 
(Lyshede m.fl. 2002). Bestämningen har bekräf
tats av Lars Fröberg.

Hypericum forrestii buskhyperikum utgår. Arten 
odlas och har rapporterats som förvildad från 
Bl (Fröberg 2006) och Klm (Edqvist & Karlsson 
2007). Belägget från Bl är dock enligt Fröberg inte 
fullt typiskt, och fyndet i Klm kan inte bekräftas 
(belägget är ej bevarat).

figur 3. Strandviol Viola stagnina känner man igen 
på dess rent vita eller ytterst svagt blå blommor och 
smala blad. Starkare blått inslag i blomman indike
rar hybridinslag, i regel med ängsviol V. canina. – 
Skåne, Fjälkestad, Fredriksdalsviken 29 maj 1987.
foto: Åke Svensson.
Viola stagnina is known on its white or almost white 
flowers and narrow leaves (specimens with blue flow
ers are usually hybrids with V. canina). V. persicifolia is 
an older name which has been used for this species, 
but it has been proposed for rejection.
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Hypericum ’Hidcote’ vinterhyperikum, en storblom
mig buske med läderartade blad, är en trädgårds
hybrid där bland annat prakthyperikum H. caly-
cinum ingår. Den är ganska vanlig som odlad och 
har påträffats på utkast i Västervik 2003 (Edqvist 
& Karlsson 2007). Belägget finns i OHN och 
bestämningen har bekräftats av N. K. B. Robson.

Hypericum hircinum lukthyperikum kommer från 
Medelhavsområdet och sydvästra Asien och odlas 
som prydnadsbuske. Bladen har en påtaglig lukt 
av get. Växten är funnen kvarstående vid Svaneke 
på Nordjylland 1951 (Fröberg i Flora Nordica 6).

Hypericum ×inodorum bärhyperikum är hybriden 
mellan H. androsaemum och H. hircinum, och den 
odlas liksom dessa som prydnadsbuske. Den är 
funnen på utkast vid Helsingør och Søllerød på 
Själland 1995 respektive 1996 (Fröberg i Flora 
Nordica 6).

Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum tysk 
johannesört utgår. Denna mellaneuropeiska 

under art har rapporterats från Danmark och Fin
land, men alla granskade belägg har tillhört subsp. 
maculatum (Fröberg i Flora Nordica 6).

Hypericum maculatum × perforatum fyrkantig johan
nesört × äkta johannesört utgår. Den anges i Flo-
ran i Skåne (Tyler m.fl. 2007) uppkomma ofta och 
vara mer eller mindre fertil, men enligt Robson 
(2002) är tvärtom hybrider med den apomiktiska 
H. perforatum sällsynta och sterila. Under arbetet 
med johannesörterna för Flora Nordica 6 har Lars 
Fröberg inte kunnat verifiera något nordiskt 
exemplar som denna hybrid.

Hypericum maculatum × pulchrum fyrkantig johan
nesört × hedjohannesört utgår. Den angavs från 
Norge av Hylander (1955), men bakgrunden är 
okänd och något belägg har inte kunnat påträffas.

Hypericum perforatum × tetrapterum äkta johannesört 
× kärrjohannesört. Ett exemplar från Hindsholm 
på Fyn i Danmark har bestämts till denna hybrid 
(Fröberg i Flora Nordica 6).

Hypericum pubescens utgår. Den har rapporterats 
som införd till en lokal i Finland med kork från 
Marocko (Pettersson 1951), men något belägg har 
inte stått att finna.

Geraniaceae – näveväxter
Erodium manescavii bergnäva. Torbjörn Lindell 

fann bergnävan år 2005 på en soptipp i Gtl Tofta 
(Petersson 2006). Den kommer från Pyrenéerna, 
odlas till prydnad och kännetecknas av att alla 
blad sitter i basal rosett.

Geranium ×cantabrigiense liten flocknäva är en 
ofta odlad, i kultur uppkommen hybrid mel
lan dvärgnäva G. dalmaticum och flocknäva 
G. macrorrhizum. Den är funnen i Sk Anderslöv 
1998 (Tyler m.fl. 2007). Hybriden liknar flocknäva 
men har mindre blad, vars huvudflikar är bredast 
mot spetsen (inte nära mitten som hos flocknäva). 
Den är frösteril men sprider sig starkt vegetativt.

Geranium collinum odlas någon gång som prydnads
växt. Den är samlad i Sk Öved 1947 (belägg i LD, 
bestämt av Per Lassen; Tyler m.fl. 2007). Spontant 
finns arten från östra Europa till västra Kina. Den 
liknar kärrnäva G. palustre, men håren på stjälkar 
och bladskaft är tilltryckta, och fodret är hårigt 
även mellan nerverna.

Geranium himalayense praktnäva (tidigare G. meebol-
dii). Namnändring enligt Yeo (1985). Arten har 
tidigare blivit funnen i Finland (Kurtto & Lahti 
1987) och sågs 2006 förvildad vid en plantskola i 
BhG Göteborg (Herloff 2006).

Geranium ibericum turknäva (figur 4), tidigare känd 
från Danmark (Madsen & Lyck 1991), insamlades 
1,3 km NO kyrkan i Sk Bonderup av Åke Svensson 
2009 (belägg i S). Den togs på samma plats redan 
1999 men blev bestämd till kungsnäva G. ×magni-
ficum (som är den ofta odlade hybriden G. ibericum 

figur 4. Turknäva Geranium ibericum kommer 
från Turkiet och Kaukasus och odlas som prydnad, 
men är betydligt ovanligare än en hybrid där den 
ingår, kungsnäva Geranium ×magnificum. – Skåne, 
Bonderup, NO kyrkan 22 juni 2009.
foto: Åke Svensson.
Geranium ibericum, from Turkey and the Caucasus, 
is rare in cultivation but has been found as a casual 
escape in Bonderup in Skåne, southernmost Sweden.
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× platypetalum). Turknäva är mycket lik kungsnäva 
men är något småblommigare och saknar långa 
glandelhår på blomskaften.

Geranium molle × pusillum mjuknäva × sparvnäva är 
funnen av Torbjörn Tyler i Sk Öved 1998 (Tyler 
m.fl. 2007).

Geranium nodosum blanknäva är en sydeuropeisk art, 
som hos oss odlas som prydnadsväxt. Man känner 
lätt igen den på bladformen: bladets 3–5 huvud
flikar är inte på nytt flikiga som hos andra nävor, 
utan bara grunt sågade. Den är relativt lågväxt 
med blommor som är nästan lika stora som hos 
midsommarblomster G. sylvaticum, men kronbla
den har en djup urringning i spetsen. Arten insam
lades 2009 av Åke Svensson i Sk på lokalen för 
turknäva G. ibericum (se ovan). Den förekommer 
även som permanent ogräs i Botaniska trädgården 
i Oslo (Lid & Lid 2005).

[Geranium platypetalum kaukasusnäva accepteras hos 
Tyler m.fl. (2007) från Sk, men det är okänt om 
exemplaren var odlade eller förvildade, så arten 
är alltså inte säkert påvisad som vildväxande i 
Sverige.]

Geranium psilostemon armenisk näva. Denna näva, 
med Turkiet som hemland, odlas som prydnads
växt. Den liknar ängsnäva G. pratense till bladsnitt 
och storlek, men kronbladen är röda med svart 
bas och svarta nerver. Hans Thulin har funnit 
den i SmI Norrahammar på gräsmark nedanför 
en bergbrant, troligen självspridd. Belägg inkom 
2010 till Riksmuseet, men växten har setts på 
platsen 15–20 år. Den bör dock tills vidare betrak
tas som tillfällig.

Geranium rivulare alpnäva (tidigare G. sylvaticum 
subsp. rivulare). Alpnävan värderas numera som 
art.

Geranium tuberosum vårnäva utgår. Uppgiften basera
des på en preliminär uppgift från Norge som dock 
gällde tibetnäva G. pylzowianum.

Lythraceae – fackelblomsväxter
Familjen har fått en vidare avgränsning och omfattar 
numera även släktet Trapa. Molekylära data visar 
entydigt att sjönöten är en starkt specialiserad med
lem av Lythraceae (Graham m.fl. 2005).
Cuphea ignea cigarettglöd. Denna mexikanska art är 

ganska vanlig som krukväxt eller ettårig utplan
teringsväxt och är lätt att känna igen på de smalt 
rörlika, eldröda blommorna som i spetsen är 
purpurröda och (längst ut) vita. Den togs 1999 av 
Åke Svensson på en tipp i Sk Kristianstad (belägg 
i LD). Fyndet publicerades i Flora Nordica 6.

Cuphea lanceolata. En annan mexikansk prydnads
växt, grövre och storblommigare än den före
gående, med stjälkar, blomskaft och foder helt 
täckta av grova, utspärrade, röda glandelhår, och 
med en ymnig lila ullhårighet på ståndarsträng

arna. Henry Gudmundson fann den 2007 tillfäl
ligt förvildad i en nyanlagd gräsmatta i Bollmora 
i Srm Tyresö (belägg i S). Fyndet publicerades i 
Flora Nordica 6.

Cuphea ×purpurea eldflugeblomster. En i odling 
framtagen hybrid mellan två mexikanska arter 
(C. llavea och C. procumbens). Den är mycket lik 
föregående, men håren på blommans bas är delvis 
vitaktiga och uppåtriktade och ståndarnas ullhår 
är delvis vita. Den är funnen 2007 på soptippen i 
Bubbetorp i Bl Rödeby (B. Nilsson, Å. Svensson & 
C. Wigermo; belägg i S). Fyndet har publicerats i 
Flora Nordica 6.

Lythrum acutangulum vingfackelblomster är en av de 
småväxta, småblommiga arterna i släktet. Den 
liknar med andra ord dvärgfackelblomster L. hys-
sopifolia, men ståndare och pistiller är mycket 
oliklånga (heterostyli) och varannan nerv på 
fodret är smalt men tydligt vingad. Ett exemplar 
påträffades av Jan Edelsjö 1997 på en upplagsplats 
vid Gubbängens idrottsplats i Srm Brännkyrka 
(belägg i S). Fyndet publicerades i Flora Nordica 6.

Lythrum ×scabrum hybridfackelblomster är hybriden 
mellan fackelblomster L. salicaria och smalt 
fackelblomster L. virgatum. Dess blad och blom
ställning är smalare än hos fackelblomster; från 
smalt fackelblomster skiljs den bäst på strävhårig 
stjälk och längre ytterfoderflikar. Hybriden odlas 
som prydnadsväxt och är som förvildad funnen i 
Norge 2001 av Anders Often och Tore Berg i He 
Ringsaker; belägg i O, det. T. Karlsson 2005). – 
Den är även rapporterad från Sverige (Kikås sop
tipp i BhG Mölndal 2008, E. Ljungstrand enligt 
Herloff 2009), men belägg har ej setts och fyndet 
bör därför tills vidare betraktas som osäkert.

Punica granatum granatäpple. Första fyndet av 
småplantor av granatäpple gjordes på Eskilstuna
tippen i Srm 2003 (Svenson & Odelvik 2004); 
senare är växten även funnen i åtminstone Sk, 
Klm, BhG, Vg och Upl samt i Danmark (Köpen
hamn). – Släktets svenska namn är granatäpplen.

Onagraceae – dunörtsväxter
Chamaenerion mjölkar, i Norden med arterna mjölke 

C. angustifolium och islandsmjölke C. latifolium 
(tidigare Epilobium angustifolium och latifolium), 
skiljs ut från Epilobium dunörter. Släktena är 
systergrupper; ur fylogenetisk synpunkt skulle 
de med lika rätt kunna behållas som ett släkte. 
Vad som avgör till förmån för två släkten är att en 
amerikansk forskargrupp, som studerat familjen 
allsidigt under många år, rekommenderar denna 
lösning, t.ex. i en ganska nyutkommen familje
monografi (Wagner m.fl. 2007). – Sennikov (2011) 
har visat att det korrekta släktnamnet är Chamae-
nerion och inte Chamerion.
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Clarkia purpurea subsp. purpurea utgår. Den upptogs 
hos Karlsson (1998) på grund av ett missförstånd.

Clarkia rhomboidea utgår. Den anges från fem lokaler 
i Norge i Lid & Lid (2005), men belägg från samt
liga har ombestämts till clarkia C. unguiculata.

Clarkia rubicunda rubinclarkia är nära besläktad med 
– och lik – atlasblomma C. amoena, men skiljer 
sig genom att kronbladens röda fläck sitter basalt 
(hos atlasblomma sitter den i mitten på kronbla
det och når i regel långt utåt kanterna) och genom 
att ståndarna är enhetligt mörkröda (gula eller 
spräckliga i gult och rött hos atlasblomma). Den 
är funnen 1964 som odlingsrest i Helsingfors i 
Finland (Flora Nordica 6).

Clarkia whitneyi utgår. Den betraktas numera i 
hemlandet (Nordamerika) som en underart till 
atlasblomma C. amoena. De atlasblommor som 
förvildas hos oss är dock förädlade och i regel 
omöjliga att föra till någon särskild underart. 
Arten behålls därför ouppdelad.

Epilobium adenocaulon × alsinifolium amerikansk 
dunört × källdunört är funnen i Norge (He Trysil; 
belägg i O, granskat av Sven Snogerup). Uppgiften 
har publicerats i Flora Nordica 6.

Epilobium adenocaulon × ciliatum amerikansk dunört 
× vit dunört. Material från Sverige (BhG Härryda, 
Mpd Skön) har bestämts till denna hybrid av Sven 
Snogerup (Flora Nordica 6).

Epilobium adenocaulon × glandulosum amerikansk 
dunört × alaskadunört. Material från vårt land 
(Srm Stockholm 1964) har bestämts till denna 
hybrid av Sven Snogerup (Flora Nordica 6).

Epilobium adenocaulon × hornemannii amerikansk 
dunört × fjälldunört är påträffad 2009 av Arnold 
Larsson vid Vrångtjärnsbäcken i Hls Hassela 
(belägg i S, bestämt av Thomas Karlsson).

Epilobium alsinifolium × montanum källdunört × berg
dunört. Under sin revision av dunörterna för Flora 
Nordica 6 har Sven Snogerup bestämt en insamling 
till denna hybrid: Jmt Frostviken vid Jormlien 1918 
(A. Ringenson i LD).

Epilobium anagallidifolium × davuricum dvärgdunört 
× smaldunört. Uppgiven från Ottfjället i Jmt 
Undersåker (Mårten Elfstrand enligt Lange 1938), 
men något herbariematerial har inte gått att finna 
– kanske har det blivit ombestämt. Uppgiften får 
därför förses med frågetecken.

Epilobium ciliatum × collinum vit dunört × back
dunört uppträdde spontant i Bergianska trädgår
den i Upl Stockholm 1892–93. Växten beskrevs i 
detalj av Murbeck (1894).

Epilobium ciliatum × glandulosum vit dunört × 
alaska dunört. Material från Nrk, Srm och Upl 
har bestämts till denna hybrid av Sven Snogerup 
under revisionen för Flora Nordica 6.

Epilobium ciliatum × obscurum vit dunört × mörk 
dunört är funnen vid Haderslev i Sydjylland 
2004 (belägg i Atlas Flora Danicaherbariet i C, 

bestämt av Sven Snogerup). Fyndet har publice
rats i Flora Nordica 6.

Epilobium glandulosum × hirsutum alaskadunört × 
rosendunört. Sven Snogerup har bestämt material 
från Randers i Danmark 1982 och Högbo i BhG 
Göteborg 1974 (belägg i GB) till denna hybrid, 
som har publicerats i Flora Nordica 6.

Epilobium glandulosum × obscurum alaskadunört × 
mörk dunört. Funnen 2004 av Kjell Emanuels
son vid Lynghuvudet i BhG Tanum (belägg i S, 
bestämt av Sven Snogerup). Uppgiften är publice
rad i Flora Nordica 6.

Epilobium glandulosum × tetragonum utgår. Den lista
des av misstag hos Oredsson & Snogerup (1977) 
och citerades därifrån av Karlsson (1998).

Epilobium hirsutum × obscurum rosendunört × mörk 
dunört har blivit funnen på två platser på Jylland, 
2003 i Sæby och 2004 i Haderslev (belägg i Atlas 
Flora Danicaherbariet i C, bestämt av Sven Sno
gerup). Fyndet har publicerats i Flora Nordica 6.

Epilobium komarovianum krypdunört har en per
manent förekomst som ogräs i Lunds botaniska 
trädgård och får betraktas som bofast.

Epilobium lactiflorum × montanum utgår. Den listades 
av misstag hos Oredsson & Snogerup (1976) och 
citerades därifrån av Karlsson (1998).

Epilobum laestadii × palustre lappdunört × kärrdunört 
är påvisad av Kytövuori (1979) på fyra platser i 
norra Finland.

Epilobium lamyi × obscurum grådunört × mörk 
dunört. Belägg samlade vid Sorgenfri på Själland 
1944 (i C) har bestämts till denna hybrid av Sven 
Snogerup. Fyndet omnämns i Flora Nordica 6.

Epilobium lamyi × palustre grådunört × kärrdunört 
är samlad 1954 på Kullaberg i Sk Brunnby av Nils 
Sylvén (belägg i LD, bestämt av Sven Snogerup; 
Tyler m.fl. 2007).

Epilobium lanceolatum skogsdunört utgår. Norska 
exemplar har ombestämts och bakgrunden till 
en uppgift från Finland (Kurtto & Lahti 1987) har 
inte gått att få fram.

Epilobium montanum × tetragonum utgår. Den angavs 
från Sverige av Hylander (1955), men inget korrekt 
bestämt material gick att finna under arbetet med 
Flora Nordica 6.

Epilobium palustre var. lapponicum fick det svenska 
namnet smal kärrdunört i Norrbottens flora (Sten
berg 2010); det svenska namnet på var. palustre är 
vanlig kärrdunört.

Epilobium palustre × parviflorum × roseum utgår. Den 
har uppgivits från Öl Resmo (Sterner 1986) och 
Nordkoster i BhG Tjärnö (Fries 1971). Belägg från 
Koster har ombestämts till E. parviflorum × roseum 
av S. Snogerup, och något belägg från Resmo har 
inte gått att finna.

Epilobium palustre × tetragonum utgår. Beläggen (i LD) 
har blivit ombestämda till andra hybrider (Tyler 
m.fl. 2007).
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Fuchsia magellanica scharlakansfuchsia har publice
rats från Sk Vallkärra (Tyler m.fl. 2007), men 
belägget (i LD) har senare ombestämts till fuchsia 
F. ×hybrida. Arten har också rapporterats från 
Kikås soptipp i BhG Mölndal 2007 (E. Ljung
strand och E.L. Hernod enligt Herloff 2009), 
men belägg har ej setts och fyndet bör därför 
betraktas som osäkert.

Gaura se Oenothera.
Ludwigia palustris ludwigia. En syd och västeuro

peisk vattenväxt som norrut går till Holland 
och – förr i tiden – till nordvästra Tyskland. Den 
uppgavs från BhG Kville 1910 på barlast från södra 
Europa (Almqvist 1914); belägg saknas dock. Den 
tidigaste uppgiften, från Hl Östra Karup (Osbeck 
1788 under namnet Isnardia palustris) är oriktig; 
belägget i S är rödlånke Lythrum portula. – Släk
tets svenska namn är ludwigior.

Ludwigia repens sumpludwigia. En akvarieväxt med 
ursprung i södra Nordamerika och norra Sydame
rika, som förvildats i Danmark (NJy Brønderslev) 
1926 (belägg i C; Flora Nordica 6). Den skiljer sig 
från föregående genom att ha något större blom
mor med kronblad (om än flyktiga), spetsigare 
foderblad och mera långsträckt frukt.

Oenothera nattljus. Släktet omfattar nu även som
marljusen, som tidigare behandlades i ett eget 
släkte, Gaura. Sommarljusen skiljer sig starkt från 
genomsnittliga nattljus genom att ha vita, svagt 
zygomorfa blommor. De har dock i fylogenetiska 
(DNAbaserade) analyser visat sig vara en grupp 
inom Oenothera (Wagner m.fl. 2007). De båda 
arter som är aktuella för Norden heter nu O. gaura 
småblommigt sommarljus och O. lindheimeri som
marljus (se nedan för synonymer). – En tredje art, 
O. hexandra, har rapporterats från Finland (Kurtto 
& Lahti 1987 under namnet Gaura gracilis), men 
uppgiften grundas av allt att döma på odlade 
exemplar och utgår.

Oenothera acutifolia är funnen 2001 i Srm Brännkyrka 
enligt Flora Nordica 6.

Oenothera albicaulis är funnen 1909 i Sk Kristianstad 
enligt Flora Nordica 6.

Oenothera albipercurva är funnen 1880 i Norge (Bu 
Ringerike) enligt Flora Nordica 6.

Oenothera ammophila × biennis klittnattljus × äkta 
nattljus insamlades 1889 i Danmark (Sjæ Helle
bæk) enligt Flora Nordica 6.

Oenothera biennis äkta nattljus (tidigare nattljus). 
Namnet har ändrats för att undvika oklarheter 
(pricknattljus O. muricata är numera betydligt 
vanligare).

Oenothera biennis var. leptomeres är påfallande genom 
att kronbladen är bandlika, bara 1–2 mm breda. 
Den är funnen av Åke Lindström i Örebro 1998 
(Lindström 2000) och fanns där ännu 2011.

Oenothera biennis × depressa utgår. Materialet som 
tidigare fördes hit redovisas nu som en art, nor
diskt nattljus O. scandinavica (se nedan).

Oenothera biennis × fallax äkta nattljus × falskt 
jättenattljus blev funnen 2002 i Danmark (FyL 
Tranekær) enligt Flora Nordica 6.

Oenothera biennis × perangusta äkta nattljus × smalt 
nattljus är funnen åtminstone i Sk, Srm och Nb 
enligt Flora Nordica 6. I Nb Piteå var den inkom
men med timmer (Stenberg 2005).

Oenothera biennis × rubricaulis utgår. Materialet som 
tidigare räknades till denna hybrid redovisas 
nu som två arter, polskt nattljus O. casimiri och 
pipnattljus O. rubricauloides (se nedan).

Oenothera biennis × strigosa utgår; materialet är 
ombestämt.

Oenothera caespitosa jordnattljus är funnen 1999 vid 
Sjölunda i Sk Malmö (belägg i LD, granskat av 
K. Rostański; Tyler m.fl. 2007). Arten kommer 
från västra Nordamerika och odlas som pryd
nad. Den är stjälklös och de jättestora, vita (så 
småningom rosa) blommorna kommer direkt från 
bladrosetten.

figur 5. Pricknattljus Oenothera muricata, med 
knallröda, uppsvällda hårbaser på stjälken, är i delar 
av landet det vanligaste nattljuset. Ett synonymt 
namn är O. rubricaulis. – Skåne, Knislinge station 
28 augusti 1994.
foto: Åke Svensson.
Oenothera muricata (syn. O. rubricaulis) is now in 
most parts of Sweden the commonest species of its 
genus. It has fairly small flowers and the stem hairs 
have a swollen, brightly red base.
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Oenothera cambrica engelskt nattljus. Epitetet bör 
skrivas utan gångertecken.

Oenothera casimiri baltiskt nattljus är en nybeskriven 
art, enligt Flora Nordica 6 känd från ett 40tal 
svenska lokaler. Troligen är den uppkommen 
ur hybrider mellan äkta nattljus O. biennis och 
pricknattljus O. muricata. Den har det äkta natt
ljusets bleka hår baser men pricknattljusets små 
blommor.

Oenothera ×coronifera utgår; arten uppgavs av Kurtto 
& Lahti (1987), men materialet har ombestämts.

Oenothera depressa × biennis strävt nattljus × äkta 
nattljus är enligt Flora Nordica 6 samlad 2005 i Hl 
Halmstad och Harplinge.

Oenothera depressa × muricata strävt nattljus × prick
nattljus är enligt Flora Nordica 6 samlad 1918 i Klm 
Kalmar.

Oenothera drummondii sommarnattljus utgår. Den 
uppgavs av Lilja (1870) från Skåne, men belägg 
saknas och det kan ha varit någon annan art.

Oenothera fallax falskt jättenattljus (tidigare mellan
nattljus). Det tidigare namnet var olämpligt 
eftersom många av arterna i släktet är hybrido
gena mellanformer. Det nya syftar på att arten är 
mycket lik jättenattljus O. glazioviana. – Epitetet 
bör skrivas utan gångertecken.

Oenothera flava är enligt Flora Nordica 6 funnen på 
tippar i Sk Landskrona 2007 och Malmö 1999. 
Den är omisskännlig genom att de långpipiga gula 
blommorna kommer direkt från bladrosetten; 
stjälk saknas alltså helt.

Oenothera fruticosa subsp. fruticosa gullnattljus är 
funnen i Sk Kristianstad 1936, Hl Släp 1951 och 
Upl Stockholm 2001 (Flora Nordica 6). Arten har 
klubblika kapslar; underarten skiljer sig från den 
följande genom att kapslarna har enkla hår men 
inga glandelhår.

Oenothera fruticosa subsp. glauca klubbnattljus (tidi
gare O. tetragona). Klubbnattljuset räknas numera 
som en underart till gullnattljus.

Oenothera gaura småblommigt sommarljus (tidigare 
Gaura biennis). Se ovan under släktet!

Oenothera glazioviana × perangusta jättenattljus × 
smalt nattljus är funnen i BhG Kville 2002 enligt 
Flora Nordica 6.

Oenothera hoelscheri. Nordiska insamlingar hör till 
var. rubricalyx. – Artepitetet bör skrivas utan 
gångertecken.

Oenothera lindheimeri sommarljus (tidigare Gaura 
lindheimeri). Se ovan under släktet!

Oenothera linifolia utgår. Den togs upp av Kurtto & 
Lahti (1987) men uppgiften grundas troligen på 
odlade exemplar.

Oenothera macrocarpa storblommigt nattljus odlas till 
prydnad och är funnen tillfälligt förvildad 1999 av 
Göran Odelvik och Birgitta Hellström i Gst Gävle 
(belägg i S, bestämt av Krzysztof Rostański 2005). 
Fyndet har publicerats i Flora Nordica 6.

Oenothera muricata pricknattljus (figur 5; tidigare 
O. rubricaulis). Namnet O. muricata publicerades 
redan 1767 av Linné, nästan hundrafemtio år 
innan O. rubricaulis. Det är intressant att denna 
i sen tid ökande art odlades redan i mitten av 
1700talet i Uppsala botaniska trädgård (Linnés 
typexemplar är därifrån).

Oenothera muricata × perangusta pricknattljus × smalt 
nattljus är samlad i Sk Kristianstad 1930 och BhG 
Ödsmål 1945 enligt Flora Nordica 6.

Oenothera nuda publicerades från Danmark (FyL 
Odense) i Flora Nordica 6.

Oenothera oakesiana är tagen 1975 i Norge (Øf 
Fredrikstad) enligt Flora Nordica 6.

Oenothera parviflora är funnen i Finland (U Hanko) 
1955 enligt samma källa.

Oenothera pycnocarpa utgår. Arten publicerades från 
Norge av Hovda (1978, som O. chicaginensis), 
men exemplaren har ombestämts av Krzysztof 
Rostański.

Oenothera rosea blev funnen av Per Wahlén 1999 vid 
Sofiero i Sk Helsingborg (belägg i LD, bestämt av 
Krzysztof Rostański). Fyndet publicerades i Flora 
Nordica 6.

Oenothera rubricaulis se O. muricata.
Oenothera rubricauloides pipnattljus beskrevs nyligen 

och är enligt Flora Nordica 6 känd från minst 27 
svenska lokaler. Troligen är arten uppkommen ur 
hybrider mellan äkta nattljus O. biennis och prick
nattljus O. muricata. Stjälkhåren har röda baser 
som hos pricknattljus, men blommorna är stora 
som hos nattljus.

Oenothera scandinavica nordiskt nattljus är nybeskri
ven och enligt Flora Nordica 6 hittills känd från ett 
20tal platser i Sverige. Arten antas ha uppkom
mit ur hybrider mellan äkta nattljus O. biennis och 
strävt nattljus O. depressa. Den liknar mest den 
senare men har påfallande breda, nästan stjälk
omfattande blad.

[Oenothera sellowii och O. spectabilis omnämns – men 
godtas inte – av Tyler m.fl. (2007). Uppgifterna är 
från Lilja (1870) och inga belägg finns.]

Oenothera strigosa utgår. Namnet har använts oriktigt 
för strävt nattljus O. depressa.

Oenothera suaveolens är funnen i Danmark (NJy 
Knæverhede) enligt Flora Nordica 6.

Oenothera tetragona se O. fruticosa.
Oenothera tetraptera är en starkt borstig ört med 

parflikiga blad, vita till skära blommor och klubb
lik kapsel med åtta vingar. Den är funnen i Upl 
Uppsala 1951 (Flora Nordica 6).

Oenothera victorinii är funnen 1913 i Sk Kristianstad 
enligt Flora Nordica 6.

Oenothera villosa togs 1989 i Norge (Te Kragerø) 
enligt Flora Nordica 6.

Oenothera wienii är funnen åtminstone i Sk, Hl, BhG, 
Upl och Gst (Flora Nordica 6). Troligen har den 
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uppkommit ur hybrider mellan strävt nattljus 
O. depressa och pricknattljus O. muricata.

Oenothera wratislaviensis polskt nattljus är funnen 
2005 av Per Wahlén i Hl Snöstorp (belägg i S, 
bestämt av Krzysztof Rostański). Uppgiften är 
publicerad i Flora Nordica 6. – Epitetet bör skrivas 
utan gångertecken.

Myrtaceae – myrtenväxter
Callistemon citrinus lampborste är en buske från syd

östra Australien som odlas som krukväxt. Bladen 
är smalt elliptiska, silkeshåriga, glandelprickiga 
och väldoftande, och blommorna, som har långa, 
röda ståndare, sitter i lampborstliknande ax i 
grenspetsarna. Den är funnen på Bubbetorps
tippen i Bl Rödeby av Bengt Nilsson 2008 (belägg 
i S). – Släktets svenska namn är lampborstar.

Eucalyptus eucalyptusar utgår. Det exemplar från 
Finland, som låg till grund för uppgiften, var 
troligen odlat.

Nitrariaceae – harmelbuskväxter
Peganum harmala harmelbuske, från Medelhavs

området och Främre Orienten, odlas till prydnad, 
men den används även som färgväxt och som 
berusningsmedel. Den blev tidigast funnen på 
Edstippen i Uppland 2003 och 2004 (Wikström 
& Svenson 2004). Släktets svenska namn är 
harmelbuskar.

Anacardiaceae – sumakväxter
Anacardium occidentale cashew har rapporterats av 

Erik Ljungstrand 2007 från Risängens soptipp i 
Vg Skövde (Herloff 2009). Bestämningen anges 
dock vara osäker.

Rhus coriaria bärsumak är funnen 2005 på soptip
par i Vrm Karlskoga (Nilsson 2008) och Upl Ed 
(Jonsell 2010). Belägg från båda lokalerna finns i S. 
Bärsumak har bredare och trubbigare småblad än 
följande art.

Rhus typhina rönnsumak (tidigare R. hirta). Båda 
namnen går tillbaka till Linné. Epitetet hirta är 
tidigast och skulle ha prioritet, men basionymen 
Datisca hirta står på nomenklaturkodens lista över 
förkastade namn (se McNeill m.fl. 2006), och då 
kan epitetet inte heller användas i kombinationen 
Rhus hirta. Korrekt namn blir då det näst äldsta, 
Rhus typhina.

Sapindaceae – kinesträdsväxter
Familjen Sapindaceae har utvidgats och omfattar 
även släktena Acer lönnar och Aesculus hästkastanjer. 
Familjerna Aceraceae och Hippocastanaceae urskiljs 
alltså inte längre.
Acer cappadocicum turkisk lönn. Denna art, från Tur

kiet och Kaukasus, har blad med 5–7 helbräddade 

flikar med långt utdragen spets. Torbjörn Tyler 
fann den 1996 rikligt fröspridd i en ödepark i Sk 
Lund (belägg i LD). Fyndet är publicerat i Floran i 
Skåne (Tyler m.fl. 2007).

Acer heldreichii balkanlönn, tidigare funnen i Dan
mark, rapporterades 1996 av Ingemar Herber från 
Hagahögen (då en soptipp) i Upl Solna (belägg 
i finnarens herbarium). Fyndet har publicerats 
i Upplands flora (Jonsell 2010). Arten påminner 
mest om tysklönn A. pseudoplatanus men bladen är 
djupare flikiga.

Acer monspessulanum dvärglönn (figur 6). En art med 
stor utbredning i centrala och södra Europa, norra 
Afrika och sydvästra Asien. Den har små blad 
med tre nästan helbräddade, trubbiga lober och 
frukter med parallellt framåtriktade vingar. Arten 
odlas till prydnad och är funnen år 2000 av Alf 
Porenius i Sk Kävlinge (belägg i LD, bestämt av 
Torbjörn Tyler). Uppgiften har publicerats i Floran 
i Skåne (Tyler m.fl. 2007).

Acer platanoides skogslönn (tidigare lönn). Namnet 
ändrades för att undvika att obestämda lönnar 
felrapporteras som denna art.

Acer tataricum. Som svenskt namn på artnivå har 
tatarlönn myntats. Det kan användas när man inte 
vill ta ställning till om det är ginnalalönn subsp. 
ginnala eller rysk lönn subsp. tataricum.

Aesculus carnea rödblommig hästkastanj, tidigare 
angiven från Norge, har påträffats kvarstående 
1991 av Sven Davidsson i den övergivna parken vid 
Björnö i Klm Åby (Edqvist & Karlsson 2007).

figur 6. Dvärglönn Acer monspessulanum med 
karakteristiska blad och frukter. Lönnarna utgjorde 
förr en egen familj men är nu en del av den i huvud
sak tropiska familjen kinesträdsväxter Sapindaceae. 
– Skåne, Lackalänga vid Kävlingeån 23 september 
2012.
foto: Åke Svensson.
Acer monspessulanum has leaves with three obtuse 
lobes and fruits with parallel wings. It has been found 
as a casual escape in Skåne in southernmost Sweden. 
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Aesculus parviflora småblommig hästkastanj, från 
sydöstra USA, är funnen kvarstående 2005 i Sk 
Helsingborg (Tyler m.fl. 2007). Arten är busk
formig, har utlöpare, och småbladen är bredast 
mot mitten.

Koelreuteria paniculata kinesträd, en prydnadsväxt 
från Kina och Korea med strödda, parbladiga 
blad som har sågade och grunt flikiga småblad. 
Kinesträdet är rapporterat både från Sverige och 
Danmark (belägg i LD): Sk Dalby, ett ex på gat
sophög, Dan Öberg & Rune Svensson 2010, samt 
Sjæ Peberholm, 1 ex, Sven Snogerup m.fl. 2007. – 
Svenskt släktnamn är kinesträdssläktet.

Litchi chinensis litchi påträffades år 2000 av Lasse 
Thorán på skräpmark vid Gunboda i Upl Ros
lagsKulla (belägg i S; groddplanta, igenkänd 
på det kvarsittande fröet). Fyndet publicerades 
i Upplands flora (Jonsell 2010). – Släktnamn på 
svenska är litchier.

Rutaceae – vinruteväxter
Skimmia japonica vinterbär är en buske från östra 

Asien. De elliptiska, helbräddade bladen har 
genomlysande körtelprickar. Per Wahlén fann den 
på gammalt utkast i strandskogen vid Eketånga 
i Hl Halmstad. Belägg finns i S, samlat 2007 av 
Anders Svenson, som såg arten även 2009 och 
2010. – På svenska heter släktet skimmior.

Tetradium daniellii falskt korkträd är ett östasiatiskt 
träd med motsatta och parbladiga (askliknande), 
blankt gröna blad som har genomlysande körtel
prickar. Rune Svensson fann 2007 tre meterhöga 
fröplantor på ett tippområde på Gastelyckan i Sk 
Lund (belägg i LD). – Släktet har f.n. inget svenskt 
namn.

Malvaceae – malvaväxter
Malvaväxternas gränser har vidgats och numera 

ingår även lindar Tilia i denna familj (familjen 
lindväxter Tiliaceae finns alltså inte mera). Dess
utom har släktesindelningen förändrats starkt 
bland de egentliga malvorna (läkemalvor Althaea, 
sommarmalvor Lavatera och malvor Malva); mera 
om detta nedan.

Abutilon ×hybridum klockmalva är funnen på sop
tippar i Upl Litslena 2000 (Jonsell 2010) och Vrm 
Karlstad 2002 (Nilsson 2008). Klockmalvan är en 
i odling uppkommen hybrid mellan sydamerikan
ska arter.

Alcea rugosa gul stockros rapporterades som till
fälligt förvildad från Sk Stora Råby (Tyler m.fl. 
2007). Arten är gulblommig och betydligt mera 
hårig än stockros A. rosea. Den finns spontant i 
Ukraina, sydvästra Ryssland och Kaukasus.

Althaea läkemalvor har visat sig vara ett heterogent 
släkte (Escobar García m.fl. 2009). De fleråriga 
arterna (hos oss hampmalva A. cannabina och 
läkemalva A. officinalis) hör nära samman och 
finns kvar i släktet Althaea. De ettåriga arterna är 
däremot närmare släkt med vissa Malvaarter än 
med de perenna Althaeaarterna. Den enda ett
åriga arten i Norden, strävmalva Althaea hirsuta, 
har alltså bytt släkte och heter nu Malva setigera.

Anisodontea capensis rumsmalva är en krukväxt från 
Kapprovinsen i Sydafrika. Den är funnen på 
soptippar i Sk (Filbornatippen i Kropp och Ängel
holms trädgårdstipp i Höja) och Bl (Angelskogs
tippen i Ronneby). Belägg från dessa lokaler finns 
i LD och S; fynden publicerades av Broman m.fl. 
(2003). Släktets svenska namn är rumsmalvor.

figur 7. Gråmalva Malva thuringiaca (tidigare 
Lavatera thuringiaca). Man ser de sammanvuxna 
ytterfoderflikarna som definierade släktet Lavatera; 
de är fria hos släktet Malva i klassisk mening. Men 
båda släktena är onaturliga eftersom fria ytterfoder
flikar har uppkommit parallellt åtminstone fyra 
gånger. – Närke, Ödeby, Kägleholms slottsruin 25 
augusti 2013.
foto: Åke Lindström.
Malva thuringiaca (syn. Lavatera thuringiaca) is an 
established alien in parts of Central Sweden, known 
since Linnaean times.
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Anoda lanceolata spjutmalva är en ettårig art från 
södra USA och Mexiko. Den har spjutlika blad 
och små, gulvita blommor med lite violett vid 
basen. Spjutmalva odlas någon gång och är funnen 
i Upl Uppsala på fyllnadsjord vid Geografiska 
institutionen 1963 av CarlFredrik Lundevall 
(belägg i S). Uppgiften har publicerats i Upplands 
flora (Jonsell 2010).

Anoda crenatiflora liten glansmalva (tidigare A. parvi-
flora). Nomenklatur enligt Fryxell (1988).

Fuertesimalva peruviana är funnen av Anders Svenson 
på skräpmark i anslutning till de botaniska 
trädgårdarna i Stockholm och Uppsala 2006 
respektive 2008. Belägg finns i S respektive hos 
finnaren.

Gossypium bomull. Groddplantor av bomull är funna 
i Sverige dels 1912 på bomullsavfall i Vg Skallsjö 
(A. Bagge i GB, som G. herbaceum), dels 1936 vid 
Bohus station i BhG Nödinge (G. Degelius och 
C. Blom i GB, först bestämd till Aleurites fordii). 
Det senare fyndet publicerades 1936 som en 
rättelse i Acta Horti Gotoburgensis 11.

Hibiscus rosa-sinensis hibiskus, en krukväxt troligen 
med ursprung i Centralasien, blev funnen 2005 
av Bengt Nilsson, Åke Svensson och Charlotte 
Wigermo på Moskogens soptipp i Klm Ljungby 
(belägg i S).

Lavatera sommarmalvor och Malva malvor. Släktena 
är onaturliga med hittills bruklig avgränsning. 
Enda skillnaden är att ytterfoderflikarna är 
sammanvuxna vid basen hos sommarmalvorna, 
fria hos malvorna. Men molekylära studier (Ray 
1998, Escobar García m.fl. 2009) visar att fria 
ytterfoderflikar har uppstått flera gånger under 
utvecklingen, varför denna karaktär inte kan vara 
släktesgrundande. 

För att få naturliga (monofyletiska) grupper 
skulle ett par ytterligare släkten behöva upprättas, 
och flera arter skulle behöva flyttas från Malva till 
Lavatera och tvärtom. Båda släktena är små (ca 
30 arter tillsammans) och det smidigaste är att slå 
samman dem under namnet Malva, vilket Stace 
(2009, 2010) har valt att göra. Släktet Lavatera 
försvinner alltså. – Sammanslagningen för med 
sig sju namnändringar, listade nedan tillsammans 
med övriga ändringar i Malva.

Malva arborea jättemalva (tidigare Lavatera arborea); 
se under släktet.

Malva neglecta × pusilla skär × vit kattost upptogs 
hos Hylander (1955). Ett belägg finns i LD från Sk 
Kristianstad 1908, men bestämningen anses inte 
övertygande (Tyler m.fl. 2007). Uppgiften bör ses 
som osäker.

Malva oxyloba är en östmediterran art som står nära 
kvarnmalva M. parviflora, men som avviker genom 
sina vasst tillspetsade bladtänder. Den är funnen 
på öppen jord i anslutning till de botaniska träd
gårdarna i Uppsala (2008) och Stockholm (2011). 

Belägg från Uppsala, samlat av Anders Svenson, 
finns i S. – Arten har fått det svenska namnet 
vassmalva.

Malva pseudolavatera falsk rödmalva (tidigare 
Lavatera cretica); se ovan under Lavatera.

Malva punctata prickmalva (tidigare Lavatera 
punctata); se ovan under Lavatera.

Malva setigera strävmalva (tidigare Althaea hirsuta); 
se ovan under Althaea.

Malva thuringiaca gråmalva (tidigare Lavatera thurin-
giaca); se ovan under Lavatera.

Malva thuringiaca subsp. ambigua (tidigare Lavatera 
thuringiaca subsp. ambigua); se ovan under Lavatera.

Malva thuringiaca subsp. thuringiaca äkta gråmalva 
(figur 7; tidigare Lavatera thuringiaca subsp. thurin-
giaca); se ovan under Lavatera.

figur 8. Skogslind Tilia cordata. Lindarna ingår 
numera bland malvaväxterna Malvaceae efter att 
tidigare ha räknats som en egen familj. – Öland, 
Högsrum, Halltorps hage 7 juni 2008.
foto: Thomas Gunnarsson.
Old trees of Tilia cordata is a feature of oldtime 
wooded meadows in southern Sweden. The limes now 
form part of the family Malvaceae but were formerly 
recognized as a separate family, the Tiliaceae.
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Malva trimestris sommarmalva (tidigare Lavatera 
trimestris); se ovan under Lavatera.

Malva verticillata. Det svenska namnet kransmalva 
knyts till artnivån, och var. verticillata markeras 
med namnet äkta kransmalva (var. crispa heter som 
tidigare krusmalva).

Sidalcea axmalvor. Släktets arter odlas till prydnad; 
de är nordamerikanska och har blommor i smal, 
axlik klase; blommorna saknar ytterfoder. De 
nedre bladen är njurlika och naggade, de övre 
djupt handflikiga.

Sidalcea candida vit axmalva är vitblommig. Den har 
rapporterats från Vrm Degerfors (Nilsson 2009; 
belägg i S).

Sidalcea malviflora röd axmalva har skära till purpur
röda blommor. Den finns insamlad åtminstone 
från SmI, BhG, Vrm, Srm och Upl och publicerades 
först från Vrm Karlskoga (Nilsson 2008).

[Tilia ×euchlora glanslind rapporterades från Sk 
(Tyler m.fl. 2007), men anses nu vara en sort av 
parklind T. ×europaea.]

Tilia ×europaea parklind bör tills vidare betraktas 
som tillfällig i landet.

Tilia cordata skogslind (tidigare lind; figur 8). Nam
net ändrades för att minska risken att obestämda 
lindar felrapporteras som denna art.

Thymelaeaceae – tibastväxter
Daphne laureola lagertibast liknar tibast D. mezereum 

men har läderartade blad och svarta frukter. Arten 
är funnen som förvildad på Stenshuvud i Södra 
Mellby i Sk, där den finns spridd i stenig aven
boksskog på ett mindre område (Tyler m.fl. 2007). 
Arten är bofast förvildad i Danmark men får hos 
oss tills vidare betraktas som tillfällig.

Cistaceae – solvändeväxter
Helianthemum nummularium subsp. pyrenaicum röd 

solvända. Denna rödblommiga underart från 
sydvästra Europa odlas ibland som prydnadsväxt. 
Den är funnen tillfälligt förvildad i Sk Malmö 
1990 (belägg i LD, bestämning T. Karlsson). Upp
giften är publicerad i Flora Nordica 6.

Tropaeolaceae – krasseväxter
Tropaeolum speciosum eldkrasse är en flerårig knöl

försedd art från Chile med eldröda blommor 
och djupt handflikiga till fingrade blad. Den har 
uppträtt tillfälligt i Norge (Ro Karmøy; Lid & Lid 
2005).

Cleomaceae – paradisblomsterväxter
Familjen kaprisväxter Capparaceae har uppdelats 
i två familjer, Capparaceae i snäv mening samt 
Cleomaceae (Hall m.fl. 2002). I Norden förvil
dade arter, paradisblomster Cleome hassleriana och 

morrhårsblomster Polanisia dodecandra, hör till den 
senare. Capparaceae i den gamla meningen var ona
turlig (parafyletisk) eftersom Cleomegruppen och 
korsblommiga Brassicaceae är varandras närmaste 
släktingar.
Polanisia dodecandra morrhårsblomster påminner om 

paradisblomster Cleome hassleriana men har tre
taliga blad, saknar taggar och har mindre och ble
kare blommor med många ståndare. Det svenska 
namnet, givet av Svengunnar Ryman, anspelar just 
på de många långt utskjutande ståndarna. Arten 
säljs som prydnadsväxt under det oriktiga namnet 
Cleome serrulata. Den är i Sverige funnen 2003 
på soptippar i Srm Eskilstuna och SmI Tings
ryd (Svenson & Odelvik 2004; belägg för båda 
fynden i S). Ett fynd i Upl Börstil 2001 (Jonsell 
2010 under namnet Cleome graveolens) hör enligt 
belägg i UPS också till denna art. Som Svenson 
& Odelvik (2004) redovisar kan flera underarter 
vara aktuella. – Det svenska namnet på släktet blir 
morrhårsblomstersläktet.

Brassicaceae – korsblommiga
Alyssum campestre smådådra. Namnet har flyttats till 

artnivå.
Alyssum montanum liten stenört, tidigare noterad 

från Finland, blev funnen 2003 av Marianne 
Lindroth i Sk Brunnby (Tyler m.fl. 2007).

Arabidopsis. Molekylära studier (Koch m.fl. 1999, 
O’Kane & AlShehbaz 1997) har visat att släktena 
Arabidopsis och Cardaminopsis inte bör särskiljas 
(och även att Arabidopsis är väl skilt från släktet 
Arabis, dit arterna ibland förts). Namnen i Arabi-
dopsis (som är äldre än Cardaminopsis) blir A. are-
nosa sandtrav (tidigare Cardaminopsis arenosa), med 
underarterna subsp. arenosa och subsp. borbasii, 
A. halleri gruvtrav (tidigare Cardaminopsis halleri) 
och A. petraea strandtrav (tidigare Cardaminopsis 
petraea).

Arabis. Molekylära och cytologiska studier har visat 
att Arabis är heterogent och består av flera sins
emellan obesläktade grupper. Den karaktärskom
bination (bl.a. smala skidor och greniga hår) som 
definierar Arabis har utvecklats minst 25 gånger 
i olika delar av familjen (AlShehbaz 2005a). 
Åtskilliga Arabisarter har därför förts över till 
andra släkten. I den nordiska floran berörs en 
välbekant art, rockentrav (figur 9), som återfår 
sitt linneanska namn Turritis glabra, och vidare tre 
sällsynta adventiver (se under Boechera, Fourraea 
och Pseudo turritis).

Armoracia. Det svenska släktnamnet ändras till 
pepparrötter (tidigare var namnet, liksom för arten, 
pepparrot).

Aurinia petraea har uppgivits från Charlottenlund 
station i Köpenhamn 2001 (Lyshede m.fl. 2002). 
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Arten liknar praktstenört A. saxatilis men har 
mindre blommor och skidor med välvda sidor.

Barbarea. Det svenska släktnamnet ändras till gyllnar 
(tidigare gyllen).

Boechera divaricarpa (tidigare Arabis ×divaricarpa). 
Denna art förs tillsammans med de flesta i 
Nordamerika inhemska travar till släktet Boechera 
(AlShehbaz 2003). Arten uppfattades tidigare 
som en hybrid, men numera som en egen art 
(triploid apomikt). Bestämningen av det nordiska 
fyndet (från OP Oulu i Finland) kan dock behöva 
revideras, då arten nyligen fått en snävare avgräns
ning (Windham & AlShehbaz 2007). – Som 
svenskt namn för det nordamerikanska släktet 
Boechera har valts indiantravar.

Boreava se Isatis.
Brassica carinata etiopisk kål (tidigare Brassica integri-

folia var. carinata negerkål). Namnet B. integrifolia 
har visat sig vara en synonym till sareptasenap 
B. juncea.

Brassica napus × rapa infogas. Fyra fynd från Sk redo
visas av Tyler m.fl. (2007). Sven Snogerup står för 
bestämningen av dessa. Hybriden är steril och har 
intermediärt kromosomtal, men är i övrigt ytterst 
svår att känna igen.

Brassica oleracea var. italica broccoli har rapporte
rats som tillfälligt förvildad, dels i Sk (Tyler m.fl. 
2007), dels i BhG (Herloff 2006).

Brassica oleracea var. oleracea vildkål växer normalt 
vid Atlantens kust norrut till England. Den är 
funnen på barlast i Mpd Alnö 1903 och Skön 1890 
(Lidberg & Lindström 2010).

Braya glabella subsp. purpurascens purpurkrassing 
(tidigare Braya purpurascens) står morfologiskt och 
molekylärt ytterst nära en nordamerikansk art, 
B. glabella, och bör betraktas som en arktisk ras 
av denna – se diskussion och referenser hos Elven 
(2007, 2011).

Calepina. Det svenska släktnamnet har ändrats till 
nötsenaper (tidigare nötsenap, liksom arten).

Camelina sativa subsp. zingeri ryssdådra (tidigare 
C. microcarpa subsp. pilosa) intar i flera karaktärer 
en mellanställning mellan sanddådra C. microcarpa 
och oljedådra C. sativa. Den förs numera taxono
miskt till C. sativa under namnet ovan. – Namnet 
oljedådra kvarstår för C. sativa på artnivå; subsp. 
sativa får heta äkta oljedådra.

Camelina microcarpa sanddådra. Trots att ryssdådra 
avskilts är C. microcarpa fortfarande heterogen. 
Den brukar numera delas i två underarter, subsp. 
microcarpa och subsp. sylvestris. Enligt bestäm
ningar av Camelinaexperten Zbigniew Mirek i 
LD och S år 1987 är subsp. sylvestris den domine
rande och mest spridda underarten och subsp. 
microcarpa en ovanlig gäst. Subsp. microcarpa är 
(oftast) vårgroende, har mindre blommor, frukter 
och frön och är ljusare grön (Mirek 1981).

Capsella. Det svenska släktnamnet har ändrats till 
lommar (tidigare: lomme, liksom arten).

Cardamine pratensis subsp. angustifolia polarbräsma 
(tidigare subsp. polemonioides). På underartsnivå är 
subsp. angustifolia ett tidigare namn (Elven 2011).

Cardaminopsis se Arabidopsis.
Cardaria se Lepidium.
Carrichtera. Det svenska släktnamnet har ändrats till 

skedsenaper (tidigare skedsenap, liksom arten).

figur 9. Rockentrav har fått tillbaka sitt tidigare 
vetenskapliga namn Turritis glabra efter att en tid 
ha gått under namnet Arabis glabra. Släktet Arabis 
i vid mening är ett paradexempel på ett onaturligt 
släkte, där arter med helt olika ursprung har förts 
ihop på enkla yttre kännetecken. – Öland, Norra 
Möckleby, Bettorp 6 juni 2012.
foto: Thomas Gunnarsson.
Turritis glabra (syn. Arabis glabra). Traditionally, the 
family Brassicaceae was subdivided into genera 
mainly on siliqua characters. Molecular studies have, 
however, shown that some of these are highly unnatu
ral. A prime example is traditional Arabis; the character 
combination defining it has evolved at least 25 times 
within the family, and its Nordic representatives are 
now distributed among six genera.
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Coincya. Det svenska släktnamnet har ändrats till 
lacksenaper (tidigare lacksenap, liksom arten).

Conringia austriaca österrikisk kåltrav har utgått. 
Den har publicerats från tre lokaler i Göteborgs
trakten (Bertilsson m.fl. 2002), men material från 
samtliga har ombestämts till kåltrav C. orientalis 
av Bengt Jonsell.

Coronopus se Lepidium.
Crambe cordifolia stäppkål, en prydnadsväxt från 

Kaukasus, har påträffats på Fyn i Danmark 
(Lyshede m.fl. 2004). Stäppkål är en flerårig, 
storvuxen, fetbladig ört med yvig blomställning av 
vita blommor.

Descurainia incana grått stillfrö (tidigare D. richard-
sonii). Epitetet richardsonii publicerades utan 
beskrivning och är därför ogiltigt (Kartesz & Gan
dhi 1991). – Arten har angivits även från Sverige: 
Sk Åhus 1912 F. H. Ander, belägg i LD; T. Tyler 
m.fl. 2007 under namnet D. richardsonii.

[Draba arctogena togs upp från Svalbard (Lid & Lid 
2005, Elven 2007) och Island (Kristinsson 2008), 
men bestämningen har senare återtagits (Elven 
2011), och växten i fråga får tills vidare räknas till 
bergdraba D. norvegica.]

Draba cacuminum blockdraba (tidigare blockhavs
draba). Det svenska namnet har förenklats 
och knutits till artnivån; underarterna har fått 
namnen nordlig blockdraba (subsp. angusticarpa) och 
sydlig blockdraba (subsp. cacuminum).

Draba daurica se D. glabella.

Draba fladnizensis × subcapitata alpdraba × raggdraba 
anges vara funnen på en plats på Svalbard (Lid & 
Lid 2005).

Draba glabella fjälldraba (tidigare D. daurica). 
Draba daurica, beskriven från Asien, räknas som 
samma art som den från Nordamerika beskrivna 
D. glabella; det senare namnet är äldre och måste 
åtminstone tills vidare gälla (Elven 2011, AlSheh
baz m.fl. 2010). Möjligen kan dock Linnés namn 
Draba hirta komma att knytas till denna art.

Draba glabella var. hebecarpa (Lindblom) Karlsson, 
comb. nova (basionym: D. hirta β hebecarpa Lind
blom, Botaniska Notiser 1839: 52). – Dovredraban 
kallades tidigare D. daurica var. hebecarpa, men 
när fjälldraban ändrar namn till D. glabella måste 
varieteten kombineras om under det nya artnam
net. Hos Lid & Lid (2005) kallas växten D. glabella 
var. dovrensis, men epitetet hebecarpa är äldre än 
dovrensis från 1845 (D. incana * D. Dovrensis Fries, 
Summa Veg. Scand. s 52).

Draba incana grådraba. De båda varieteterna har 
utgått.

Draba verna nagelört (tidigare Erophila verna). Släktet 
nagelörter Erophila, som omfattar ett åriga örter 
med kluvna kronblad, hör genetiskt nära samman 
med lunddraba Draba muralis och sanddraba 
D. nemorosa (Koch m.fl. 2001, Koch & AlShehbaz 
2002). För att få en naturlig (monofyletisk) grupp 
måste Erophila inkorporeras i Draba, vilket också 
skett t.ex. hos Lid & Lid (2005) och AlShehbaz 
m.fl. (2010). Nagel örten återfår därmed sitt 
linneanska namn Draba verna. – Övriga arter i det 

figur 10. Kalkkrassing Erucastrum supinum i tidig blom och med utvecklad frukt. Arten räknades länge till 
släktet Sisymbrium, men även andra placeringar har varit aktuella; molekylära studier har löst problemet. – 
Öland, Vickleby alvar 17 juli 2008.
foto: Thomas Gunnarsson.
Erucastrum supinum is a species of intermittently wet, unstable habitats. In Sweden it mainly occurs in Öland 
and Gotland. The species has native occurrences in alvar pools and margins of mires, but it is more common in 
habitats disturbed by man. It was formerly misplaced in the genus Sisymbrium.
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tidigare släktet Erophila (E. glabrescens, E. majuscula 
och E. setulosa) utgår på grund av bristande kunskap, 
liksom E. verna subsp. spathulata.

Eruca vesicaria. Det svenska namnet senapskål har 
övergått från subsp. sativa till artnivån; subsp. sativa 
kallas nu äkta senapskål.

Erucastrum abyssinicum. Det svenska namnet ska vara 
afrikasenap.

Erucastrum austroafricanum boersenap (tidigare 
Sisymbrium thellungii). Det vetenskapliga namnet 
har ändrats då molekylära studier (ITS) har visat att 
arten tillhör släktgruppen kring Brassica och är bäst 
placerad i Erucastrum (Warwick m.fl. 2002, Warwick 
& AlShehbaz 2003). – Epitetet thellungii går inte att 
behålla för boersenap inom Erucastrum, eftersom 
det är upptaget av en annan Erucastrumart.

Erucastrum supinum kalkkrassing (figur 10; tidigare 
Sisymbrium supinum) ändras av samma skäl som 
föregående namn.

Erysimum marschallianum hårdkårel påminner mycket 
om bergkårel E. strictum men har mindre, ljusare och 
doftlösa blommor samt kortare skidskaft, skidor och 
stift. Det är en östeuropeisk art, som först blev fun
nen år 2000 av Örjan Nilsson på bangården i Upl Upp
sala (belägg i S och UPS). Anders Svenson har samlat 
material i Upl Funbo (Vedyxatippen) 2006 och Rasbo 
(Hovgårds tippen) 2008 som också har förts till denna 
art. Belägg finns i S. – Det svenska namnet hårdkårel 
(Ljungstrand & Sahlin 2010) ansluter till tyskans Har-
ter Schöterich och engelskans Hard Wallflower.

Erysimum ×marshallii sommarkårel (tidigare E. ×allio-
nii). Det hävdvunna namnet E. ×allionii för denna 
prydnadsväxt är illegitimt. – Denna och föregåen
des epitet är lätta att blanda ihop, men de hedrar 
olika personer: Friedrich August Marschall von Bie
berstein, som beskrev många arter främst från södra 
Ryssland, respektive John Marshall, den brittiske 
växtodlare som först korsade fram sommarkåreln.

Erysimum rhaeticum alpkårel har utgått. Arten angavs 
från Norge hos Lid & Lid (1994, under namnet 
E. helveticum), men saknas hos Lid & Lid (2005).

Fourraea alpina örontrav (tidigare Arabis brassica). Skäl 
för ändringen anges under Arabis ovan. Det svenska 
namnet på släktet Fourraea är örontravar.

Heliophila coronopifolia solvän utgår, då Bengt Jonsell 
bestämt om det enda exemplaret (från Norge) till 
H. linearifolia. På denna art saknas svenskt namn.

Hirschfeldia. Det svenska släktnamnet har ändrats 
till gråsenaper (tidigare gråsenap, liksom arten). – 
H. incana gråsenap förs hos Lid & Lid (2005) till släk
tet Brassica som B. adpressa, men om Hirschfeldia ska 
slås samman med något annat släkte är det kanske 
närmast Erucastrum som kommer i fråga (AlShehbaz 
2005b). I Flora of North America 7 (Warwick 2010) har 
emellertid Hirschfeldia accepterats, liksom i en ny 
översikt över familjens släkten (AlShehbaz 2012).

Hornungia alpina alpkrassing är funnen av Håkan 
Andersson på en grusgång på Gamla kyrkogården 

i Upl Uppsala (belägg i S, samlat 2008 av Anders 
Svenson). Växten hör hemma i Alperna, Apenni
nerna och Pyrenéerna och odlas som prydnadsväxt. 
Den påminner om stenkrassing H. petraea, men är 
flerårig och till alla delar större; bladen är samlade 
mot basen och på nedliggande skott.

Hornungia procumbens saltkrassing (tidigare Hymeno-
lobus procumbens). Släktena Hymenolobus och Prit-
zelago (dit föregående art förts) drogs in i släktet 
Hornungia av Appel & AlShehbaz (1997).

Iberis amara. Det svenska namnet blomsteriberis har 
överförts till artnivå. Varieteten amara får heta vanlig 
blomsteriberis och varieteten arvatica får heta kantab-
risk iberis. Epitetet betyder ”från Arvas”, och denna 
plats ligger i de kantabriska bergen i norra Spanien.

Iberis odorata doftiberis omnämns av Tyler m.fl. (2007) 
från Sk Malmö 1886 (O. Bobeck, belägg i GB). Det 
är en ettårig prydnadsväxt med utbrett växtsätt och 
vita blommor i kvast. Den kommer från Medelhavs
området.

Isatis quadrialata boreavia (tidigare Boreava orientalis). 
Släktet Boreava har dragits in i släktet Isatis och 
vår art måste då byta artepitet, eftersom det redan 
fanns en Isatis orientalis. Vejde och boreavia är rätt 
lika vegetativt, men boreavia har rundare frukter 
med fyra undulerande åsar, förmodligen en obetyd
lig skillnad i en familj där frukttyperna modifieras 
så lätt. Det nära sammanhanget mellan släktena står 
klart från DNAstudier (AlShehbaz 2012).

Lepidium krassingar har utökas genom att släktena 
Coronopus och Cardaria har inkluderats, i båda fallen 
baserat på kloroplastDNAstudier (AlShehbaz 
m.fl. 2002). Arternas namn blir:

Lepidium coronopus kråkkrassing (tidigare Coronopus 
squamatus).

Lepidium didymum hamnkrassing (tidigare Coronopus 
didymus).

Lepidium draba (tidigare Cardaria draba). Denna art 
står nära fältkrassing Lepidium campestre och dess 
släktingar (Mummenhoff m.fl. 2001, baserat på 
kloroplastDNAstudier). Underarternas namn blir 
L. draba subsp. chalepense syrisk krassing och subsp. 
draba välsk krassing.

Microthlaspi perfoliatum vårskärvfrö (tidigare Thlaspi 
perfoliatum). Se kommentar under Thlaspi. – Det 
svenska släktnamnet blir vårskärvfrön.

Moricandia. Det svenska släktnamnet har ändrats till 
blåsenaper (tidigare blåsenap).

Noccaea caerulescens backskärvfrö (tidigare Thlaspi 
caerulescens). Se kommentar under Thlaspi. Under
arterna betecknas N. caerulescens subsp. caerulescens 
vanligt backskärvfrö (tidigare T. c. subsp. caerule-
scens) respektive N. caerulescens subsp. brachypetalum 
storskärvfrö (tidigare T. c. subsp. brachypetalum). – 
Det svenska släktnamnet blir backskärvfrön.

Pseudoturritis turrita torntrav (tidigare Arabis turrita); 
se under Arabis om orsaken till namnändringen. – 
Släktet har fått heta torntravar.
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Rapistrum och Sinapis. De svenska släktnamnen har 
ändrats till stäppsenaper respektive senaper (tidigare 
stäppsenap respektive senap).

Sisymbrium. Det svenska släktnamnet har ändrats 
till gatsenaper. Det tidigare svenska släktnamnet 
var hamnsenap, samma som en av arterna (S. 
altissimum). Ett alternativ hade varit hamnsena
per i plural, men det är bättre att ge släktet ett 
unikt namn än att namnge det efter en ganska 
avvikande art. – Kommentarerna på släktets arter 
baseras på Thomas Karlssons revision av släktet 
för Flora Nordica 3.

Sisymbrium luteum ussurisenap utgår som svensk art. 
Den rapporterades av Malmgren (1982) från Vsm 
Västerås, men exemplaret (i UPS) är felbestämd 
styvsenap S. strictissimum. Verklig ussurisenap är 
däremot känd som förvildad från Norge (Ak Oslo 
och Ho Bergen).

Sisymbrium officinale vägsenap. Vägsenap är antingen 
kal (kal vägsenap var. leiocarpum) eller tätt kort 
gråhårig (hårig vägsenap var. officinale). Kal väg
senap dominerar helt i Danmark och Skåne, 
medan hårig vägsenap är nästan allenarådande i 
Mälarlandskapen. I övriga områden är frekven
serna ungefär lika, och mellanformer är vanliga.

Sisymbrium orientale orientsenap representeras också 
av två varieteter. Den oftast funna är var. subhas-
tatum, som har små blommor i glesa blomställ
ningar, korta fruktskaft och skidor som är glest 
långhåriga vid basen. Den sällsyntare var. orientale 
har något större blommor, tätare blomställningar, 
längre fruktskaft och skidor som är korthåriga i 
hela sin längd. Fruktsättningen hos var. subhasta-

tum är alltid fullgod, men hos var. orientale i regel 
dålig. – Enligt Tyler m.fl. (2007) är arten etablerad 
sedan länge i Sk Malmö.

Sisymbrium polymorphum har utgått. Arten har angi
vits för Finland hos Kurtto & Lahti (1987), men 
uppgiftens ursprung har inte gått att spåra och det 
finns inga herbarieexemplar.

Sisymbrium supinum och S. thellungii, se under Eru-
castrum ovan!

Thlaspi är ett av många korsblommiga släkten som 
visat sig vara heterogent. En tidigare uppdelning 
på morfologiska grunder (Meyer 1973) har vunnit 
stöd genom molekylära studier (Appel & AlSheh
baz 2003). Av de arter som är funna i Norden hör 
vårskärvfrö T. perfoliatum till släktet Microthlaspi 
medan backskärvfrö T. caerulescens hör till släktet 
Noccaea. Kvar i Thlaspi (som behåller det svenska 
namnet skärvfrön) blir penningört T. arvense och 
två sällsynta gäster, lökskärvfrö T. alliaceum och 
hornskärvfrö T. ceratocarpon (observera ändrad 
stavning av det sista namnet!). Microthlaspi och 
Noccaea är nära släkt och kan komma att förenas, 
men Thlaspi i snäv mening hör till en annan del av 
familjen (AlShehbaz 2012).

Turritis glabra rockentrav (tidigare Arabis glabra). 
Skäl för ändringen anges under Arabis ovan. – 
Släktets svenska namn blir rockentravar.  

•  Tack till Thomas Gunnarsson, Bo Göran 
Johansson, Åke Lindström och Åke Svensson för 
ovärderlig hjälp med bilder!
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D
et kinesiska tempelträdet eller 
ginkgon Ginkgo biloba, är den enda 
överlevande arten av en tidigare 
stor och artrik växtgrupp, ginkgo

växter, som varit utbredd över hela jorden i 
flera hundra miljoner år. 

Gruppen uppkom redan under perm
tiden, för omkring 270 miljoner år sedan 
(Zhou & Wu 2006). Perm avslutades för 
252 miljoner år sedan med en stor katastrof, 
antagligen ett nedslag av en asteroid eller 
annan himlakropp på jorden i kombination 
med vulkanism och ozonförtunning, kanske 

orsakad av frigörande av metan från klatrat 
på havsbottnen. 

Man uppskattar att 57 procent av alla 
familjer, 83 procent av alla släkten, och 96 
procent av alla havslevande arter dog ut då, 
men ginkgoväxterna överlevde, liksom de 
flesta familjer av landväxter.

Själva släktet Ginkgo uppträder först för 
omkring 180 miljoner år sedan, under jura
tiden. Vid nästa stora massdöd, vid krit
tidens slut för 65 miljoner år sedan, överlevde 
på norra halvklotet bara Ginkgo adiantoides. 
Ur den utvecklades Ginkgo biloba, den äldsta 
nu ännu levande fröväxten.

Återfall i primitiv morfologi
Ginkgon är tvåbyggare, det finns alltså 
skilda han och honträd. Vanligtvis sitter 
honträdets frön på långa skaft (figur 1). Men 
ibland uppstår en missbildning så att fröäm
nena och senare fröna växer ut direkt på bla
den, en missbildning som kallas ”ohatsuki” 
på japanska (figur 2). Den är ett slags återfall 
till en primitivare morfologi, som förekom 
hos fossila ginkoväxter från perm tiden, för 
sådär 260 miljoner år sedan.

Gamla följeslagare
Liksom hos många barrträd avsöndrar 
fröämnet hos ginkgon en pollinerings
droppe, i vilken de vindburna pollenkornen 
fastnar. Så länge fröämnet är opollinerat 
fortsätter avsöndringen i takt med avdunst
ningen, men så fort pollinering ägt rum 

Ginkgon har inga levande släktingar och brukar kallas för ett levande 

fossil. Här presenterar Lars Olof Björn nya rön om detta spännande träd 

som man ibland kan se i parker och trädgårdar i Sydsverige.

Ginkgo – det kinesiska tempelträdet
LARS OLOF BJÖRN

figur 1. Ginkgons frön har ett köttigt yttre skikt som 
innehåller smörsyra och de luktar väldigt illa när de 
fallit av. Därför brukar ofta enbart hanträd planteras. 
Från Fischer m.fl. (2010).
Female trees of Ginkgo biloba are rarely planted 
because of the unpleasant smell of the seeds.



289Björn: Ginkgo

slutar avsöndringen och pollenet följer med 
in i fröämnet när droppen torkar in. Någon 
lång pollenslang som hos moderna gömfrö
iga växter utvecklas alltså inte.

För drygt tio år sedan sedan lade Jocelyne 
TrémouillauxGuiller och hennes medarbe
tare (2002) märke till att det fanns mikro
skopiskt små gröna korn kvar i ginkgobladen 
även sedan det mesta av bladet gulnat om 
hösten. En närmare undersökning gav vid 
handen att det rörde sig om en grönalg som 
finns med redan när bladet är grönt, men 
inte är lätt att se.

Algen finns inte bara i bladen utan även 
i pollenkornen, och följer med pollenet till 
nya träd. Den hör till släktet Coccomyxa, som 
också finns i en del lavar, och också som 
parasit (Coccomyxa parasitica) i vissa musslor, 
bland annat blåmusslor. Släktet har alltså 
ett mycket mångskiftande levnadssätt. Det 
antas att den art som finns i ginkgo första 
gången kommit in i sin värdväxt från en 
pollineringsdroppe, och nu finns den i alla 
ginkgoträd i hela världen, och man har inte 
hittat just denna art någon annanstans.

En annan följeslagare till ginkgon 
är basidiesvampen Bartheletia paradoxa 
(Scheuer m.fl. 2008). På det levande trädet 
förekommer den som vilande sporer, men 
när bladen vissnar om hösten tillväxer den 
mycket snabbt i de fallna bladen (figur 3). 
Denna svamp är i lika hög grad som ginkgon 
ett levande fossil. Den växer bara på ginkgo
blad, och har överlevt till nu endast tack 
vare att ginkgon överlevt. Ginkgoträdet har 

fungerat som en Noaks ark för svampen, 
som inte har några nära levande släktingar.

Bland följeslagare till ginkgoväxter vill 
jag också nämna ett intressant exempel 
bland fossila insekter. En näbbslända som 
levde under juratiden, Juracimbrophlebia 
ginkgo folia, utvecklade en anmärkningsvärd 
likhet med bladen på en samtida ginkgo
växt, Yimaia capituliformis (figur 4), ett bland 
många exempel på mimikry (skyddande 
likhet) man funnit bland fossila insekter 
(Wang m.fl. 2012).

Klimatmätare
Forskare har utarbetat många geniala 
metoder för att få kunskap om hur världen 
var beskaffad i gångna tider. Man har lagt 

figur 2. Sällsynt kan en missbildning uppstå hos 
ginkgon som kallas ”ohatsuki”. Fröna bildas då 
direkt på bladen, precis som de gjorde hos några 
av ginkgons sedan länge utdöda förfäder.  
Foto: Sanae Soma.
O-ha-tsuki is an aberrant fructification where the 
seeds are produced directly on the leaves.

figur 3. Vissna ginkgoblad 
med sporsamlingar av 
Bartheletia paradoxa. Skal
streck 1 cm. Från Scheuer 
m.fl. (2008).
Ginkgo leaves with groups of 
telia of Bartheletia paradoxa.
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märke till att växter anpassar sina klyvöpp
ningar till luftens koldioxidhalt inte bara för 
ögonblicket genom att öppna dem mer när 
koldioxidhalten är låg. På lång sikt bildas 
det också fler och längre klyvöppningar 
hos växtarter som utvecklas i luft med låg 
jämfört med hög koldioxidhalt. 

Också på fossila blad kan man mäta 
mängden och längden på klyvöppningarna, 
och på detta grundar sig en metod att upp
skatta luftens koldioxidhalt i det förflutna. 
Men jämförelse mellan olika växtarter är 
vansklig. Därför är det särskilt värdefullt att 
ginkgoväxterna funnits ganska oförändrade 
under lång tid, och de har varit särskilt läm
pade för uppskattningar av hur koldioxid
halten har ändrat sig under tidernas lopp.

Ginkgon och vår hälsa
Det är inte bara tillfälligheter som gjort att 
ginkgon har överlevt genom årmiljonerna. 
I trädet bildas ett stort antal ämnen som 
skyddar det mot angrepp av parasiter, och av 
vilka en del också har tilldragit sig medi
cinskt intresse (Hori m.fl. 1997). Ginkgon 
innehåller ämnen – ginkgolider och biloba
lid – som är mycket giftiga för insekter, och 
mycket länge har man dragit nytta av detta 
för att skydda sig mot insekter. Exempelvis 
brukade man i Japan använda ginkgoblad 
som bokmärken i sina böcker, vilket skyd
dade dem mot boklöss. 

Även andra biologiskt verksamma sub
stanser utvinns ur ginkgon. Särskilt anmärk
ningsvärt är den positiva verkan som vissa 
preparat har på minne och andra funktioner 

hos äldre personer, inklusive lätt dementa 
(Herrschaft m.fl. 2012). En komplikation är 
att många av ämnena inte bildas av växten 
själv, utan av svampar eller andra organismer 
som lever inuti trädet eller på dess yta, och 
förekomsten av dessa organismer kan variera 
mellan träd från olika lokaler och även mel
lan olika tider (Thongsandee m.fl. 2012). 

Exempel på sådana ämnen som bildas av 
mikroorganismer i stället för av trädet självt 
är ginkgolid B, som bildas av svampen Fusa-
rium oxysporum (Cui m.fl. 2012) och taxol, 
som bildas av svampen Phoma betae (Kuma
ran m.fl. 2012). Taxol har fått sitt namn av att 
ämnet, en diterpen som används i cancer
terapin, först påvisades i extrakt av barken 
på idegran Taxus. Stort intresse har på sista 
tiden ägnats ämnen som bildas av svampen 
Chaetomium globosum som lever på ginkgons 
blad (Qin m.fl. 2009, Li m.fl. 2011).

Slutligen en annan användning av detta 
märkliga träd som också har med hälsan att 
göra. Man har funnit att det kan användas 
för att hålla koll på en slags luftföroreningar 
som går under benämningen PAH (poly
cykliska aromatiska kolväten). Dessa fören
ingar fastnar på och tas upp mera effektivt 
av ginkgons blad än av andra växters blad, 
och genom att med jämna mellanrum analy
sera bladen får man en bild av variationerna i 
luftens PAHhalt (Murakami m.fl. 2012).

Utbredningsområde
Under istiden trängdes ginkgon undan till 
två små refugier i Kina (Gong m.fl. 2008), 
men trädets fortbestånd säkrades genom att 

figur 4. Kinesiska fossil 
av en näbbslända (till 
vänster) och av bladen av 
den ginkgo växt den höll till 
på (till höger), båda från 
juratiden. Skalstreck 1 cm. 
Från Wang, Y. m.fl. (2012).
Jurassic mimicry between a 
hangingfly and a ginkgo.
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det planterades vid buddistiska tempel (Del 
Tredici m.fl. 1992). Med buddismen fördes 
det till Japan och Korea, och det var därifrån 
trädet kom att spridas till Europa (1730) och 
USA (1784) (Zhao m.fl. 2010). Man har tviv
lat på att någon vild population har överlevt 
i Kina, men nyligen har Tang m.fl. (2012 ) 
fört fram argument för att träd i Dalouber
gen i Sichuan i sydvästra Kina utgör resterna 
av en sådan population som tidigare varit 
utbredd i området, och en annan ursprunglig 
population ska ha överlevt i Tianmubergen 
i östra Kina.

Ginkgon är numera ett uppskattat pryd
nadsträd i alla tempererade områden (inklu

sive min egen trädgård i Lund), och olika 
prydnadskultivarer har utvecklats (Wang 
m.fl. 2006). Det är bara hanträden som plan
teras i parker och trädgårdar, eftersom fröna 
har en obehaglig lukt.

Ett exempel på denna långlivade arts 
överlevnadsförmåga ges av några ginkgo 
träd i tempelträdgårdar bara en dryg 
kilometer från nollpunkten då atombomben 
detonerade den 6 augusti 1945 i Hiroshima. 
Templet rasade, träden brändes till stor del 
bort, livet i området, människor, djur och 
växter, utplånades nästan helt. Men träden 
tog sig och lever ännu, och har fått status 
som ”hoppets träd”.  
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figur 1. Vid Ranneberget 
växte uddbräken Polystichum 
aculeatum och taggbräken 
P. lonchitis (nere till vänster på 
bilden) tillsammans.
foto: Staffan Kihl.

Botanikdagarna i  
Dalsland
STAFFAN KIHL 

M
ålet för årets botanikdagar var Dalsland. Onsdagen 
den 26 juni samlades 88 förväntansfulla botanister och 
11 representanter för arrangörerna i Dals Rostock, 
som skulle vara basen för tre dagars exkursioner i land

skapet. Arrangör var Dalslands Botaniska Förening. De bosatta 
i Dalsland räckte dock inte riktigt till, utan hjälp hade inkallats 
även från Västergötland. 

Vädret på ankomstdagen var inte speciellt lockande. Vi som 
kom resande från öster möttes i Närke av kraftigt regn som 
minskade först när vi närmade oss Dals Rostock. Under exkur
sionsdagarna hade vi dock bättre tur med vädret, solglimtar och 
bara någon enstaka regnskur. Vi inkvarterades på Kroppefjälls 

Både växter och 

insekter hör till 

Staffan Kihls favorit

områden. Båda intres

sena tillfredsställdes i 

rikt mått på Botanik

dagarna i Dalsland 

27–29 juli.
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hotell och vandrarhem, som också svarade för den mycket väl
smakande maten alla dagarna.

Dalsland, det näst minsta landskapet på fastlandet (bara 
Blekinge är mindre), kanske inte är så välkänt bland kärlväxt
botanister. För bryologer och geologer har det dock länge varit 
ett eldorado. Orsaken är den så kallade Dalformationen, som 
täcker de centrala och norra delarna av landskapet. Dalformatio
nen är unik för svenska förhållanden med sin blandning av vul
kaniska och sedimentära basiska bergarter. Detta i kombination 
med en relativt hög årsnederbörd har skapat idealiska förhållan
den för många kalkgynnade kärlväxter och mossor. I Dalsland 
finns ungefär sjuhundra av Sveriges cirka elvahundra mossarter! 

Ankomstdagens kväll höll Karl Inge Åhäll ett intressant före
drag om Dalslands geologi med fokus på Dalformationen. Som 
vanligt bjöds det också i år på givande föredrag de övriga kväl
larna. Efter torsdagens middag pratade Tomas Hallingbäck om 
Dalslands mossflora, på fredagen berättade Kerstin Ljungqvist 
om medicinalväxtodlingen i Dals Rostock och på lördagen avslu
tades föreläsningsserien av Anders Bohlin som presenterade och 
personifierade tidigare dalsländska botanister.

Exkursionsdagarna var uppdelade på tre välorganiserade 
turer, en i södra delen av landskapet, en i centrala och en i norra, 
alla under sakkunnig ledning av arrangörerna. På den södra turen 
besökte vi huvudsakligen strandmiljöer vid Vänern, de centrala 
och norra turerna ägnades helt åt lokaler inom Dalformationen.

Södra Dalsland
Vid Dalbergsån besökte vi åns mynningsområde i Vänern. Flo
ran är typisk för en näringsrik slättmiljö med exempelvis vatten
skräppa Rumex hydrolapathum och blomvass Butomus umbellatus, 
men här finns också artrika klippstränder. På strandklipporna 
växte bland annat strandviol Viola stagnina (nu i frukt), vildlin 
Linum catharticum, och strandveronika Veronica longifolia.

Sikhall ligger vid en grund vik i Vänern där den delvis öppna 
sandstranden hyser en intressant flora med många ovanligare 
växter, till exempel strandlummer Lycopodiella inundata, borsttåg 
Juncus squarrosus, agnsäv Eleocharis uniglumis, med sina karaktäris
tiska röda skottbaser, spikblad Hydrocotyle vulgaris och dvärglin 
Radiola linoides (figur 2). Här växte också ett individ av den ovan
liga mandelpilen Salix triandra.

På ängen ovanför stranden kunde vi se allmän metallvinge
svärmare Adscita statices (figur 3), en vacker liten blå fjäril som 
snabbt blivit allt mer sällsynt och numera är rödlistad (NT). Fjä
rilen är mycket lokalbunden och helt knuten till slåttermark och 
marker med lågt betestryck, miljöer som blivit allt ovanligare i 
det moderna landskapet.

figur 2. Dvärglin Radiola 
linoides fanns i mängder på 
stranden vid Sikhall. Men det 
gällde att få syn på den!
foto: Patrik Engström.

figur 3. Allmän metallvinge
svärmare Adscita statices 
kan inte längre kallas allmän. 
Den har minskat i takt med att 
blomsterrika marker försvinner.
foto: Staffan Kihl.
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Dalbobergen är ett kommunalt naturreservat bildat på mark 
som fungerat som Vänersborgs betesallmänning. Området är 
numera skogbeväxt med framför allt ek och tall, i branterna ner 
mot Vänern lind och hassel. Här ligger också Bastungens gamla 
fyr vid inloppet till Vänersborg, använd till cirka 1930, där vi 
intog vår lunch i lätt regn.

I den lundartade skogen växer bland annat vippärt Lathyrus 
niger, vårärt L. vernus, myskmadra Galium odoratum, storrams 
Polygonatum multflorum, svart trolldruva Actaea spicata och skogs
svingel Drymochloa altissima. Närmare stranden kunde vi också 
beskåda banbjörnbär Rubus bifrons, på artens enda kända väst
svenska lokal (en lokal till finns i Skåne).

Resan genom den södra delen av Dalsland avslutades i Sjö
botten, ett naturreservat i södra delen av Kroppefjällsområdet. 
Det här var gruppens första möte med en växtlighet präglad av 
Dalformationens kalkrika och varierande berggrund. Här kunde 
vi till exempel notera uddbräken Polystichum aculeatum, strävlosta 
Bromus benekenii, sårläka Sanicula europaea, dvärghäxört Circaea 
alpina och skogsbräsma Cardamine flexuosa.

Uddbräken är en sällsynt ormbunke som är fridlyst och klas
sad som starkt hotad (EN). Arten är utpräglat kalkgynnad och 
har sin svenska huvudutbredning inom Dalformationen, där den 
är känd från 14 lokaler.

Centrala Dalsland
Resan genom de centrala delarna av landskapet inleddes i Norra 
Båsane, ett naturreservat som bildats i första hand på grund av 
sin rika mossflora. Området upptäcktes på 1910talet av amatör
botanisten och mosskännaren Sixten Bergström. Han studerade 
området i tjugo år och kunde notera cirka trehundra mossarter, 
vilket gör Norra Båsane till en av Sveriges artrikaste mosslokaler. 
I reservatet ingår också ett botaniskt intressant strandkärr vid 
Stutedalstjärnet i närheten. 

Vid ankomsten mötte Tomas Hallingbäck som ledde moss
exkursionen. Mosslokalen är trång och rymmer inte så många 
personer varför gruppen delades upp så att de som inte priori
terade mossorna i stället besökte Stutedalstjärnet där de bland 
annat kunde beskåda loppstarr Carex pulicaris, knagglestarr 
C. flava, kärrfibbla Crepis paludosa, klockljung Erica tetralix och 
tvåblad Listera ovata.

Nästa stopp var i naturreservatet Ranneberget, vars slutt
ningar och rasbranter innehåller en intressant flora präglad av 
Dalformationens kalkrika berggrund. Här växte uddbräken och 
taggbräken Polystichum lonchitis tillsammans (figur 1).

Lagom till lunch kom vi till ett soligt Håverud och besökte 
den närliggande Ramslöksdalen, där vi bland annat kunde se 

figur 4. En ensam ögonpyrola 
Moneses uniflora i den frodiga 
Björndalen.
foto: Staffan Kihl.
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den ovanliga klippoxeln Sorbus rupicola samt både rött oxbär 
och svartoxbär (Cotoneaster scandinavicus, C. niger). På en berg
vägg i närheten satt en helt nykläckt hona av metalltrollslända 
Somato chlora metallica och torkade sina vingar (figur 5). Alldeles 
intill på bergväggen satt dessutom resterna av puppskalet kvar. 
Efter promenaden åt vi lunch i en park där vi fick sällskap av en 
lind svärmare Mimas tiliae som snällt lät sig beskådas och fotogra
feras. 

Efter lunchen fortsatte vi till Ryr, ett naturreservat som bild
ats för att skydda de mest intressanta delarna av det som finns 
kvar av det ålderdomliga kulturlandskapet på Ryrhalvön. Den 
värdefullaste vegetationen finns på de solöppna kalktorrängarna 
och hällmarkerna vid stränderna. Här kan man till exempel se 
murruta Asplenium ruta-muraria, ormtunga Ophioglossum vulga-
tum, fjällhällebräken Woodsia alpina, trollsmultron Drymocallis 
rupestris och bergjohannesört Hypericum montanum.

Norra Dalsland
Den norra turen inleddes med ett besök vid Långetjärn på 
Brure fjället, där vi bland annat såg fjällhällebräken och kantlök 
(eller berglök som dalslänningarna säger) Allium lusitanicum.

Baljåsen är med sina 302 meter över havet Dalslands högsta 
punkt. Berggrunden är här granit men i dalgångarna finns lerskif
fer med frodig vegetation. Vi gjorde en vandring i en sådan dal
gång, Björndalen, med bland annat ögonpyrola Moneses uniflora 
(figur 4), granspira Pedicularis sylvatica, skogsklocka Campanula 
cervicaria (20 ex), strävlosta och dvärghäxört.

Lagom till lunch anlände vi till Bräcke ängar och lika lagom 
öppnade sig himlens slussar för en störtskur. Lämpligt nog 

figur 6. Brudsporre Gymna-
denia conopsea blommade 
vackert och rikligt på Bräcke 
ängar.
foto: Brita Svensson.

figur 5. En nykläckt hona av 
metalltrollslända Somatochlora 
metallica torkar sina vingar.
foto: Staffan Kihl.
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stannade bussen intill en maskinhall som länsstyrelsen använder 
och turligt nog hade en av guiderna nyckel dit. Vi kunde alltså äta 
lunch under tak bland allsköns maskiner och verktyg, hur som 
helst slapp vi att bli blöta.

Regnet upphörde dock snabbt och när vi hade ätit klart kunde 
vi ge oss ut på vår exkursion. Bräcke ängar är ett ålderdomligt 
kulturlandskap med lång hävd som har restaurerats sedan områ
det blev naturreservat 1975. Berggrunden är kalkrika skiffrar 
som skapar förutsättning för en rik ängsflora. Här hittade vi 
bland annat brudsporre Gymnadenia conopsea i massor (figur 6), 
fältgentiana Gentianella campestris (i knopp) och nästrot Neottia 
nidus-avis.

Bräcke ängar är säkerligen också en mycket fin fjärilslokal, 
men efter störtskuren var det tyvärr ytterst få fjärilar som var 
i farten. Vi kunde i alla fall se violettkantad guldvinge Lycaena 
hippothoe (figur 7), en rödlistad art som är typisk för traditionella, 
ogödslade ängsmarker.

Dagen avslutades med ett besök vid Hallebol i Tösse där 
de som så önskade kunde beundra en stor sydlig förekomst av 
krusbräken Cryptogramma crispa.

Dessutom fanns det för intresserade möjlighet att på avrese
dagen antingen besöka Svarvaretorpet nära Dals Rostock, 
Sveriges rikaste lokal för uddbräken, eller att besöka örtagården 
och apoteksmuseet i samhället.

Avrundning
På ett sätt var botanikdagarna 2013 som de alltid brukar vara 
– tre innehållsrika och stimulerande dagar i trevligt sällskap. 
Några saker från just de här dagarna kommer dock att stanna 
kvar länge i minnet. Att uppleva den unika koncentrationen 
inom ett begränsat område av botaniskt intressanta miljöer som 
Dalformationen skapat förutsättningar för, var något alldeles 
speciellt. Den satsning som gjorts på att bevara och restaurera 
gamla kulturskapade miljöer imponerade mycket och lockar till 
flera återbesök av lokaler som Ryr och Bräcke ängar.  

Kihl, S. 2013: Botanikdagarna 
i Dalsland. [Botany Days in 
Dalsland.] Svensk Bot. Tidskr. 107: 
292–296.
An account of the Swedish 
Botanical Society’s yearly Botany 
Days, which 2013 were held in the 
province of Dalsland, is given.

figur 7. Violettkantad guld
vinge Lycaena hippothoe på 
Bräcke ängar.
foto: Staffan Kihl.

Staffan Kihl är amatörbotanist med 
en bakgrund i ITbranschen. Staffan 
har i många år varit teknisk redaktör för 
Daphne, tidskrift för de botaniska för
eningarna i Stockholm och Uppsala.

Adress: Hällebergsvägen 53,  
141 41 Huddinge 
E-post: staffan.kihl@gmail.com
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figur 1. Buskvicker Vicia 
dumetorum. – Risinge, Mör
bylånga 23 augusti 2013.
foto: Thomas Gunnarsson.

figur 2. Den östliga sandsalla
ten Lactuca tatarica upptäcktes 
på Gotland 1928 och har 
därefter spritt sig längs hela 
öns kuster. Nu har den kommit 
också till Öland. – Kesnäsud
den, Högby 16 augusti 2013.
foto: Thomas Gunnarsson.

Nya fynd från Öland
ULLABRITT ANDERSSON 

I 
slutet av juli 2013 hittade Anette Åberg en rik lokal för busk
vicker Vicia dumetorum nordväst om Risinge i Mörbylånga 
socken (figur 1). Längs en buskridå och stenmur mellan två 
åkrar växte den ståtliga arten längs en sträcka av drygt femtio 

meter. Buskar och träd draperades till ett par meters höjd av den 
klängande örten. Fruktsättning och blomning var riklig. Lant
brukaren är vidtalad om fyndet så att den ”rara ärten” inte rensas 
bort av misstag. 

Buskvicker har endast en tidigare fynduppgift från Öland. 
Den hittades i Halltorps hage 1959 men försvann inom kort.  

Buskvicker är rödlistad i hotkategorin VU (sårbar) och före
kommer sällsynt från Skåne i söder till Gästrikland i norr. Den 
trivs i brynmiljöer men också i vägkanter och glesa lövskogar.

GOTLÄNNINGAR PÅ ÖLAND
Sedan fem år pågår en inventering av kärlväxtfloran på Öland 
(se bakpärmens insida). För ett par år sedan skickades en lista ut 
till inventerarna med arter som de uppmanades att spana extra 
mycket efter. Det var främst växter som finns på vår grannö 
Gotland men som ännu inte hittat till Öland som hamnade på 
denna lista. Bitterfibbla Picris hieracioides var en av arterna och 
den påträffades strax därefter av Anders Magnusson, Barbro Til
lander och Börje Wernersson vid Sandviks stenindustri, Persnäs 
socken.

En annan växt på listan var sandsallat Lactuca tatarica. I 
slutet av juli 2013 hittades sandsallaten på en strand på Ölands 
nord östra kust (figur 2). Det var Jan Andersson från Solna som 
rapporterade fyndet på Artportalen. Vid vårt besök på lokalen 
kunde vi konstatera att sandsallat växte på minst sjuttio kvadrat
meter av sandstranden norr om Kesnäsudden i Högby socken. 
Vem blir nästa gotlänning att hitta till vår ö?  

Andersson, U.B. 2013: Nya 
fynd från Öland. [Vicia dume
torum and Lactuca tatarica found 
on Öland, Sweden.] Svensk Bot. 
Tidskr. 107: 297.
New localities for Vicia dumeto-
rum and Lactuca tatarica on 
Öland are presented.

Ulla-Britt Andersson är läkare 
och entusiastisk amatörbotanist, 
med det öländska växt och 
svamplivet som huvudsakligt 
intresse.

Adress: Kummelvägen 12,  
386 92 Färjestaden 
E-post: ullabritt.oland@gmail.com
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Noppan i ögat
Sumpnoppa, sumpnoppa, tyst och timid
smutsgrå, dammig och arm 
du står i diket i noppig frid 
och brummande bilars larm  

Står där trygg i din sumpnoppsskrud 
i vägdamm och dieseldunst 
när lilja och ros lämnar överbud 
i kamp om flygfänas gunst  

Men noppan, smutsgrå, dammig och arm 
slipper pråla och fäkta 
ty suverän i sin noppiga charm 
hon tager sig själver till äkta    

Där står en dammig och smutsgrå tott 
i diket och har det torftigt och smått
Hennes rykte må vara klent 
men nog håller hon blodet rent

INGE MASLUND

Sump
noppan Gna-

phalium uliginosum är 
självfertil och anses ha en 

hög grad av självbefruktning. 
Vindpollinering förekommer 
också och kan leda till kors

befruktning, men rim och 
reson sammanfaller inte 

alltid till 100 % hos 
Eratos tjänare.
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läsvärt
Botaniska bilder till 
allmänheten
I Carl Lindmans Bilder ur Nordens flora 

(1901–1905) kunde man med hjälp av ny 

teknik för första gången massproducera 

botaniska färgbilder till ett överkom

ligt pris. Lindmans flora, som utkom i 

många upplagor, har format vår bild av 

hur botaniska illustrationer ska se ut.

BENGT JONSELL

I vårt land har botaniska planschverk aldrig 
haft en särskilt framträdande plats. Den gran
diosa ansatsen,  Rudbecks d.ä. Campus elysii, 
gick om intet i den förödande branden i Upp
sala 1702. Linnés  verk saknar illustrationer 
eller har ett begränsat antal kopparstick 
inhäftade baktill, såsom i Flora lapponica och i  
Hortus cliffortianus, Linnés enda ”praktverk”. 

Ett sekel efter Rudbeck påbörjas nästa 
planschverk, Svensk botanik, de första sex ban
den  utgivna av Johan Wilhelm Palmstruch till 
och med 1809, därefter fortsatt av bland andra 
Olof Swartz och Göran Wahlenberg fram till 
elfte bandet år 1840 följt av ett register 1843. 
Också nu förintade en brand det lager som 
fanns, varefter projektet avstannade.  

Ännu ett sekel senare blev det dags för 
nästa planschverk, Carl Lindmans Bilder ur 
Nordens flora, som avsåg att illustrera ett rikt 
urval av svenska växter med Palmstruchs 
Svensk botanik som bas. Tanken var alltså att 
utnyttja originalen till Svensk botanik, att 
publicera dem med hjälp av modern teknik, 

komplettera med morfologiska detaljer samt 
utarbeta nya texter i populärvetenskaplig form.

Helt nyligen har Gunilla Törnvall vid Inst. 
för kulturvetenskaper i Lund disputerat på en 
avhandling kallad Botaniska bilder till allmän-
heten. Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder 
ur Nordens flora, som behandlar tillkomsten 
och publiceringen av Lindmans verk. Ämnet 
kan i förstone tyckas ganska begränsat, men 
redan en första bläddring i den vackra boken 
ger ett annat intryck. Törnvall har funnit en 
mängd aspekter väl värda att belysa, alltifrån 
illustrationernas historik till florans mot
tagning i det tidiga 1900talets Sverige och 
övriga Norden. Avhandlingstiteln antyder ju 
att floran sätts in i ett sociologiskt samman
hang och det är långt ifrån det enda. 

Avhandlingen är uppdelad i tre huvud
avsnitt kallade ”Botanikens bilder”, ”Utgiv
ningen av Bilder ur Nordens flora” samt ”Bil
derna i Nordens flora”. I det första avsnittet 
jämför hon en rad äldre större planschverk 
och belyser hur de nyttjats och delvis uppen

Botaniska bilder till allmänheten.  
Om utgivningen av Carl Lindmans  
Bilder ur Nordens flora
Gunilla Törnvall 2013.  
Atlantis.  
ISBN 9789173536097,  
484 sidor.  
Pris ca 250 kr.
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barligen legat till grund för planscher i Svensk 
botanik. Här visas med exempel  planscher 
från 1700talsverk som Flora Danica, Sowerby 
& Smith English Botany, Woodville Medical 
Botany och Plenck Icones Plantarum Medicina-
lium hur förebilder hämtats till Svensk bota-
nik och därmed kan spåras också i Bilder ur 
Nordens flora.

I det andra huvudavsnittet står verket 
självt i fokus och de egentliga initiativtagarna, 
bokhandlarna och snart nog de framgångsrika 
förläggarna Per Karl Wahlström och Wil
helm Widstrand presenteras och framför allt 
naturligtvis Lindman själv utförligt, inte minst 
hans konstnärliga läggning och pedagogiska 
intresse i folkbildningens tjänst, förutsätt
ningar för hans engagemang i planschverket, 
vilket inte av alla erkändes meriterande i 
akademiska sammanhang. 

Lindman var när projektet startade lektor 
på Norra Latin i Stockholm, ”landets främsta 
läroverk” enligt författaren, och sökte profes
surer; han fick den botaniska vid Riksmuseet 
1905. Hans läggning skilde sig nog från profes
sorskollegorna i ämnet, mer intresserad som 
han var av iakttagelse och funktion, mindre 
av insamling och klassifikation. Texterna var 
helt och hållet Lindmans ansvar och Törnvall 
framhåller som ett utmärkt exempel den om 
harsyran, ett levande stycke biologi. 

Även om Lindman var en skicklig konstnär 
räckte hans tid mest till att avbilda de detaljer 
som krävde speciell botanisk kompetens, men 
Törnvall visar med åtskilliga exempel hur han 
sorgfälligt granskade och ofta reviderade eller 
stundom förkastade de Palmstruchska bil
derna. Han stod med sin betydande auktoritet 
som vetenskaplig garant för verket i alla dess 
delar. 

För det konstnärliga arbetet i övrigt 
engagerade förlaget illustratörerna Axel och 
Thérèse Ekblom, sedan länge verksamma 
vid Riksmuseet och Bergianska trädgården. 
Särskilt Thérèse som överlevde sin man i 25 
år har länge spelat en undanskymd roll men 
lyfts fram av Törnvall. Författaren är expert på 

tryckförfaranden av illustrationer och vi får i 
detalj följa framställningen av förlagor, litogra
fiska stenar och plåtar med mera som till
hörde den tidens främsta teknik på området.

I detta avsnitt utreds också det något 
komplicerade sammanhanget mellan de olika 
upplagorna och receptionen av dem. Den 
första blev med måttlig försening klar 1905 
och mottogs mycket väl att döma av de tid
ningsrecensioner som Törnvall kunnat studera 
i förlagets arkiv. 

Det förefaller som om praktiskt taget varje 
landsortstidning, och givetvis de stora dra
karna, har anmält floran; den kallas ett ”fos
terländskt storverk” och Mönsterås tidning 
skrev ”det blir vår i hjärtat, då man öppnar 
häftet, … anblicken av vitsippan och backsip
pan /möter/ livslevande som de i vårens tid 
te sig i skog och backar”. Floran utgavs alltså 
häftesvis för att möjliggöra subskription och 
bli ekonomiskt överkomlig. Också botanis
terna av facket var mycket positiva men hade 
givetvis detaljanmärkningar att anföra. 

Succén ledde till utgåvan av en ny upplaga 
påbörjad 1917 och med 166 nya planscher i 
ett supplement och avslutad 1926, två år före 
Lindmans död. Därefter har förlaget utgivit 
planscherna med reviderad text av Magnus 
Fries och sedan i nytryckningar ända fram till 
1994.

Verket betecknas ju som ”Nordens flora” 
och bland de totalt 663 planscherna i den 
senare upplagan, framför allt i supplement
delen, ingår flera enbart norska arter, bland 
dem några ytterligt sällsynta som altaifibbla 
och alpaster.

I det tredje huvudavsnittet skärskådas 
själva bilderna ur flera aspekter. Detta får nog 
sägas vara av mer allmänt intresse än de före
gående eftersom det belyser en rad problem 
och konventioner vid växtavbildningar, som 
man även som flitig brukare av sådana sällan 
eller aldrig reflekterar över. Det gäller sådana 
element som ljus och skuggor, glansdagrar, 
förskjutningar av proportioner, sammanfö
rande av skilda stadier och åtskilligt annat. 
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Särskilt intresse ägnar Törnvall det mest 
komplicerade och samtidigt kanske mest 
väsentliga i ett verk av detta slag: färgåter
givningen. Den genomgick under 1800talet 
en dramatisk utveckling, från handkolo
rering som hos Palmstruch, till den nog så 
komplicerade proceduren med litografiska 
stenar och plåtar som i Lindmans verk. 

Som belysande exempel följer hon här 
avbildningar av orkidén krutbrännare, från 
förlagor till Svensk Botanik till upplagorna 
av Lindmans flora och vidare ända fram till 
Krok & Almquists 28:de upplaga på 2000
talet. Analyser av detta slag – det finns fler, 
exempelvis av bilderna av bok och (vatten)
stäkra – blir ögonöppnare för betraktaren 
av botaniska illustrationer. Särskilt den 
ingående analysen av stäkrans bilder i båda 
upplagorna, där hon går tillbaka inte bara 
till Svensk Botanik utan också till de ovan 
nämnda Medical Botany och English Botany, 
är i sitt ganska komplicerade förlopp intres
sant att följa. 

Trots allt representerar inte Lindmans 
verk höjden av vad litografin kunde åstad
komma av färgåtergivning. Det var som 
Törnvall påpekar inte möjligt av främst 

ekonomiska skäl, boken skulle bli alldeles 
för dyr. Exempel av högsta kvalitet fanns på 
nära håll, till exempel i Wittrocks uppsatser 
om Viola och Linnaea i Acta Horti Bergiani, i 
vilka Axel och Thérèse Ekbloms blomteck
ningar är minutiöst återgivna i sina färg
nyanser.

Boken är skriven på ett sakligt men 
friskt och levande språk utan särskilt 
tyngande terminologi. Några små missar 
i till exempel botanisk morfologi stör nog 
inte många. En feltolkning måste jag dock 
påpeka. En blyertsskrift på en skiss har 
lästs som ”geran hispidum” och uttolkas 
Geranium hispidum; bilderna på sid 273 visar 
klart att det är fråga om Geum hispidum, 
sträv nejlikrot, en sällsynthet i stort sett 
inskränkt till Småland, vilken aldrig kom 
med i floran.

Intressant och nöjsamt har det varit att 
läsa denna bok, som ger en så rik och vacker 
framställning av den botaniska illustra
tionskonsten. En lämpligare blomstergåva 
av bestående värde har jag svårt att tänka 
mig – det skulle då vara Lindman själv (eller 
Palmstruch) men de är inte alldeles lätta att 
få tag i.  

Nordic Lichen Flora, volym 5
Femte volymen av 
Nordic Lichen Flora 
finns nu att beställa 
från SBF:s kansli. 
Pris 275 kr.

Boken behandlar 
familjen Cladonia
ceae. Förutom det 
stora släktet Cladonia 
(bägar lavar, renlavar) 
innehåller den även 
Pilophorus (kolv lavar) 
och Pycno thelia 
(papilllav). 

I likhet med övriga volymer finns nycklar 
till arterna, utbrednings kartor och färgbilder. 

Dessutom medföjer en CD där alla bilder kan 
studeras i större format.

Den nya volymen är alltså den femte i serien, 
där den första behandlar knappnålslavarna i vid 
bemärkelse, volym 2 tar upp familjen Physcia
ceae medan volym 3 (nu i nytryck) presenterar 
alla lavsläkten med cyanobakterier som foto
biont. Volym 4 behandlar familjen Parmeliaceae.

Nästa volym – om familjen Verrucariaceae – 
beräknas komma ut inom två år.

Nordic Lichen Flora är avsedd att bli en 
komplett flora över alla kända lavarter i Norden. 
Huvudansvarig är Nordic Lichen Society. 

Priset för volymerna varierar mellan 165 och 
275 kr. Beställ dem från SBF:s kansli (sbf@
sbf.c.se, 018471 28 91).
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S
ven Snogerup, som föddes i 
Osbytrakten i Skåne 1929, har avlidit 
i en ålder av 84 år. Han kom främst 
att ägna sitt liv åt den systematiska 

botaniken. Sven kom till Lund i början av 
femtiotalet och avlade en fil.mag. 1955 där 
trebetygsarbetet över flora och vegetation i 
Loshults socken kom att bli början på hans 
fortsatta karriär. 

Henning Weimarck, som då var professor 
i systematisk botanik, brukade ge socken
inventeringar i uppgift åt intresserade 
studenter, vilket ansågs lärorikt och utveck
lande. Weimarck uppmärksammade den 
flitige unge studenten och erbjöd honom 
amanuenstjänst på institutionen. 

Sven inledde snart studierna för en licen
tiatexamen om kromosomtalsförhållanden 
inom släktet tåg Juncus som blev färdig 1961, 
ett släkte han skulle återkomma till genom 
hela sin karriär. Lockande blev det därefter 
att ansluta till den forskargrupp som inrik
tade sig på evolutionen hos små växtpopula
tioner i den grekiska övärlden. Sven specia
liserade sig på släktet kårlar Erysimum, som 
framlades som en avhandling publicerad i 
Opera Botanica 1967.  

 Anställningsförhållandena inom den aka
demiska världen var då ganska osäkra, men 
ett vikariat som 1:e intendent vid botaniska 
museet mellan 1961 och 1966 gjorde det möj

ligt för honom att få färdig sin avhandling 
och att skaffa sig erfarenheter för framtida 
museiverksamhet. 

Nu med en växande familj att försörja, 
lyckades Sven genom målmedvetet arbete 
bli kvar inom forskningen på olika vikariat 
och tidsbegränsade förordnanden, till slut 
på en särskild forskartjänst vid Naturveten
skapliga forskningsrådet. Denna tjänst hade 
han – i hård konkurrens – fått för att studera 
evolutionen inom kålsläktet Brassica. Arbe
tet resulterade i ett antal publikationer, flera 
i samarbete med Roland von Bothmer och 
Mats Gustafsson.

När 1:e intendenttjänsten vid botaniska 
museet utlystes som en professur 1981, för 
att göra den mer attraktiv för forskare, var 
Sven den överlägset mest meriterade sökan
den. Förhållandena vid museet på den tiden 
var inte särskilt lysande, präglade av dåligt 
utrymme för samlingarna, återkommande 
angrepp av skadeinsekter, underbemanning 
och ett minimalt driftsanslag. Efter några år 
lyckades Sven till sist få fram nya magasins
lokaler för en del av samlingarna, men detta 
var absolut ingen bra lösning. 

Sven blev chef för de botaniska samling
arna under en period då det var svårt att få 
gehör för stora och genomgripande för
ändringar och hans återkommande krav på 
höjda driftsanslag blev resultatlösa. De stora 

En av Sveriges ledande botanister har gått ur 

tiden. Sven Snogerup (1929–2013), hedersmed

lem i Svenska Botaniska Föreningen sedan 1999,  

porträtteras här av Ingvar Kärnefelt. 

Sven Snogerup – ett 
liv med botaniken
INGVAR KÄRNEFELT
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och positiva förändringarna skulle komma 
först senare. 

Men Sven fick tid med så mycket annat. 
Han deltog i flera stora flora och inven
teringsprojekt, som Flora of Turkey, Flora 
Hellenica och Flora Nordica, där han bearbe
tade många olika släkten och artgrupper, till 
exempel harörter Bupleurum, dunörter Epi-
lobium, tåg Juncus och skräppor Rumex. Sven 
deltog aktivt i olika inventeringsprojekt i 
den egeiska övärlden, och samlade alltid 
flitigt material till samlingarna i Lund. Han 
utvecklade också ett mycket gott samarbete 
med amatörbotanister genom sin roll som 
mångårig ordförande för Lunds Botaniska 
Förening. 

Sven pensionerades från sin tjänst vid 
museet 1994. Han flyttade ut från sitt tjäns
terum och ner i det gamla museiassistent
rummet, som han senare skulle dela med sin 
hustru Britt. Här var han lika verksam och 
flitig som tidigare tills han blev allvarligt 
sjuk 2011. 

Britt var ofta medförfattare under senare 
år, och de reste ofta tillsammans på fält
arbete, utomlands eller hemma. Ibland gällde 
det kombinationsresor med orientering och 
botaniska exkursioner. Orientering hade 
blivit en stor passion för hela familjen Sno
gerup. Man kunde inte förlora arbets dagar 
genom slöande, tyckte Sven. Botaniken, 
arbetet och resultaten kom alltid främst. 

Tillsammans med Hans Runemark och 
Bertil Nordenstam skrev Sven 1960 det 
första arbetet i den långa serien Studies in 
the Aegean Flora. Fyrtiofem år senare gav 
han tillsammans med Britt ut ett spän
nande arbete om förändringar i floran över 
en trettioårsperiod på några av de egeiska 
småöarna. 

Inför jubileet av Linnés skånska resa 
1749 skrev Sven två trevliga böcker tillsam
mans med Matz Jörgensen: I Linnes hjulspår 
runt Skåne och Från Skånska Resa till Skånes 
Flora. Dessa arbeten blev både en succé och 
utgjorde en stor kulturgärning. En fullstän

dig publikationsförteckning kommer att 
läggas ut på www.biomus.lu.se.

Utöver en omfattande vetenskaplig 
verksamhet var Sven sedan länge ledamot 
i Kungliga Fysiografiska Sällskapet samt 
hedersmedlem i Lunds Botaniska Förening 
och Svenska Botaniska Föreningen.

De stora och genomgripande förändring
arna inom biologin och museerna i Lund drab
bade Sven först efter hans pensionering. Först 
kom expansionen av institutionen till Gula 
Huset längst ner i Botaniska trädgården och 
samtidig utrymning av bibliotek och utökning 
med moderna herbariemagasin på museet. 

Sedan följde den stora omorganisationen 
av biologin där två stora institutioner bild
ades. Samtidigt tillkom Biologiska museerna 
som en gemensam enhet för både de bota
niska och zoologiska samlingarna. Sven blev 
aldrig bekväm inom denna organisation.

Perioden 2002–2010 blev lysande i 
museernas historia, en period med omfat
tande externa anslag då man kunde tillsätta 
ett stort antal intendenter och assistenter, 
ett scenario som hade varit helt osannolikt 
något decennium tidigare. Samtidigt pågick 
planer på att flytta samlingarna till moderna 
och ändamålsenliga magasin vid Arkivcen
trum Syd och i början av 2012 kunde det 
enorma flyttprojektet inledas. 

Sven fick tyvärr inte uppleva hur hans 
stora samlingar nu ligger väl bevarade i nya 
kompaktmagasin i klimatreglerade lokaler, 
allt dessutom tillgängligt i databaser.

Vi som lärt känna Sven kommer att sakna 
hans stora kunskaper om arter, både hemma 
i Skåne, i Norden och kring Medelhavet. 
Kring lunchbordet kommer vi att sakna 
hans speciella humor. Han följde med sin tid 
och om någon politiker gjort bort sig kunde 
han gärna fälla en syrlig kommentar.

Det sista kapitlet i Svens historia som 
botaniker är skrivet. Sammanlagt blev det 
126 arbeten, från det första om floran i Los
hult 1956 till det som fick avsluta: om floran 
på Pepparholm 2012.  



304 Svensk Botanisk Tidskrift 107:5 (2013)

Fö
re

ni
ng

ss
id

or
 

S
ve

n
sk

a
 B

o
ta

n
is

ka
 F

ö
re

n
in

g
e
n Nationalpark eller  

kalkbrott?
Ska det bli ett jättelikt dagbrott i det unika 
natur området i Bunge på norra Gotland? 
Eller ska Naturvårdsverkets planer på en 
nationalpark kunna förverkligas? SBF:s 
styrelse kommenterar här Högsta domsto-
lens senaste beslut.

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGENS STYRELSE 

Högsta domstolen beslutade den 18 juni 
2013 att upphäva Nordkalks tillstånd att 
öppna ett nytt 170 hektar stort kalkbrott i 
Bunge och att återförvisa ärendet till mark 
och miljödomstolen, som får avgöra om 
ansökan uppfyller lagstadgade krav i Art och 
habitatdirektivet och miljöbalken. SBF:s 
styrelse välkomnar Högsta domstolens beslut 
även om vi anser att domstolen borde avgjort 
ärendet slutgiltigt och inte på nytt återförvisat 
det för fortsatt prövning. 

Helt avgörande är att ”Högsta domstolen 
förklarar att Miljööverdomstolens dom 2009 
om tillåtlighet inte får hindra en tillståndspröv
ning som uppfyller kraven i EU:s direktiv om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda växter 
och djur”. Högsta domstolens beslut kriti
serar därmed Mark och miljööverdomstolen 
och bristerna i prövningen av hur täktverk
samheten påverkar intilliggande Natura 
2000områden. 

Det planerade kalkbrottet i Bunge är ett 
unikt ärende i svensk naturvård och miljörätt. 
Aldrig förr har två miljödomstolar på samma 
ansökningshandlingar vid vardera två tillfällen 
kommit till helt motsatta resultat. 

Högsta domstolen har nu för första gången 
sedan miljöbalken infördes 1999 avgjort hur 
lagstiftningen ska tillämpas för att tillgodose 
miljökraven i Natura 2000 och EU:s Direktiv 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda växter 
och djur, som Sverige åtagit sig genomföra. 
Högsta domstolen beslutade alltså att undan
röja Mark och miljööverdomstolens dom som 
gav Nordkalk rätt att öppna ett nytt kalkbrott 
genom – som det kallats – ”decenniets mest 
orimliga och felaktiga tillämpning av miljöbal
ken” och återförvisade ärendet för ny prövning 
i mark och miljödomstolen – efter åtta år. 

Beslutet är prejudicerande och vägledande 
för skyddet av landets drygt 3500 Natura 
2000områden. Domen är viktig och får stor 
betydelse, eftersom domstolarna trots att lagen 
varit verksam i snart femton år, inte alltid tilläm
pat den på ett rättssäkert sätt.

Högsta domstolens dom kan inte ha varit 
någon överraskning för dem som är insatta i 
lagstiftningen och hur den ska tillämpas. Den 
felaktiga lagtillämpningen har varit grunden för 
att SBF överklagat tidigare domar som lämnat 
Nordkalk rätt att exploatera ett av Sveriges 
mest värdefulla naturområden, som dessutom i 
Sveriges nationalparksplan föreslås bli skyddat 
som nationalpark. 

Läs mer om detta ärende i SBT 2012, nr 2 
och nr 5.

foto: Jörgen Petersson.


