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Stjälkröksvampar i SverigeOrkidéer på Cypern

Sibir-elm

Kattfot
Kattfoten Antennaria dioica är 
en av våra mest folkkära blom-
mor. Dess näpna, oftast rosa 
blomkorgar och på undersidan 
vitt filthåriga bladrosetter 
livar sinnet när man möter den 
under promenaden.

Kattfoten är tvåbyggare, 
dioik, och har alltså separata 
hon- och hanplantor. Exempla-
ret på bilden är en honplanta.

Kattfoten är på sina håll 
ännu ganska vanlig på magra 
torrbackar, vägkanter och fjäll-

hedar, men har minskat mycket 
i södra Sverige allteftersom 
gamla betesmarker växer igen 
och kvävebelastningen ökar.
foto: Ingemar Jonasson. – Bohus
län, Tjörn, väster om Björns
huvudet, 30 maj 2010.



52  Monti Sibillini i centrala Ita
lien hyser många färgstarka 
blomster. Denna balkan

gentiana Gentiana dinarica är en av dem. 
Gun Ingmansson skriver om SBF:s resa.

38 Romeo och Julia är en nära 
släkting i Medelhavsområdet 
till vår Adam och Eva. Barbro 

Risberg fann den när hon närstuderade 
orkidéerna på Cypern under en mars
vecka.

24 Göran Mattiasson har följt 
den sällsynta buskvickerns 
Vicia dumetorum öden och 

äventyr i Skåne under femtio års tid. 
Busk vickern kämpar för att hålla sig kvar.

16 Små rökbollar 
på skaft. Så kan 
man karaktärisera 

stjälkröksvamparna.
På bilden ser vi några äldre 

fruktkroppar av arten fransig 
stjälkröksvamp Tulostoma 
fimbriatum. Den kännetecknas 
av att området kring por
mynningen är platt och att 
själva mynningen är oregel
bundet uppfransad. Arten hit
tas sällsynt på kustnära sandig 
mark i södra Sverige.

4 Med hjälp av mycket hängivet arbete och 
en del EUpengar har en vacker och artrik 
betesmark på nordvästra Tjörn åtminstone 

tillfälligt räddats för framtiden. Ingemar Jonas
son har varit en av eldsjälarna.
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foto: Ingemar Jonasson

våra regionala föreningar
Vår förening bildades 2008. En stark inspi
rationskälla var boken En botanisk vandring i 
Arjeplogsfjällen av Elisabet Arvidson & Börje 
Törnberg. Pite lappmark ansågs då som Sve
riges sämst inventerade floraprovins, något vi 
sedan dess har gjort vårt bästa att råda bot på. 

Vårt område består av de två kommunerna 
Arjeplog och Arvidsjaur, totalt 919 invente
ringsrutor à 5 × 5 km, varav en stor del är väg
lösa och svåråtkomliga. 

Föreningen har cirka 120 medlemmar varav 
många från övriga delar av landet. Vi anord
nar varje år flera exkursioner, till exempel en 
nornetur och ett par turer på De Vilda Blom
mornas Dag. 

Vi har genomfört två helgkurser i botanik för 
nybörjare och våra föreningsträffar innehåller 
alltid ett föredrag om floran. Vi märker efter
hand ett ökat intresse för våra vilda växter.

Symbolarter 
I vårt område har 
vi några intres
santa utbred
ningsgränser, 
bland annat 
nordgräns för 
jämtlandsmaskros 
och sydgräns för 
lappblågull (bilden 
till vänster). En 
mycket sällsynt 
fjällväxt är raggd
raba som på Årjep 

Saulo hittades som ny för Norden av Olof 
Rune 1952. I högfjällen växer också flera andra 
exklusiva arter som lappvallmo, alpstenbräken 
och blockdraba.

En annan raritet är mångfingerört som som 
upptäcktes som ny nordisk art 1892 på ön 
Paktesuolo i sjön Tjeggelvas. En raritet med 
många förekomster är stickelfrö. En än så 
länge sällsynt men snabbt invandrande art är 
den annars i Sverige så vanliga käringtanden.

Inventeringar
Redan 2007 organiserade vi vårt första invente
ringsläger, något vi sedan har fortsatt med i alla 
år. Från 2011 har vi också anordnat fjälläger. 

Föreningen Pite lappmarks flora

Kontaktinformation
Ordförande  Ulf Zethraeus, Altersbruk 
(alliszet@gmail.com)
Botanikansvarig  Mats Nettelbladt, Arjeplog 
(mndt@online.no)
Kassör  Charlotte Nordgren, Arjeplog 
(thure.jo@telia.com)

Medlemskap  Årsavgift, inklusive Fjällrutan, 100 kr, 
familj 125 kr. Bankgiro: 2498285.

Vår medlemstidning Fjällrutan, 
startades 2010 och kommer ut 
en gång om året. Vi har även 
en nystartad Facebookgrupp 
som bär föreningens namn.

Torkning av gråpapper 
under en inventerings
exkursion till Áhkáris
området i juli 2013.
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2016 års läger (se sid. 63), det tionde året, 
blir sannolikt det sista. I och med det kommer 
omkring 350 rutor att vara inventerade. 

Floraväkteri
Efter en försiktig start ökar nu floraväktarverk
samheten för varje år. Arter som vi speciellt 
inriktar oss på är stickelfrö, guckusko, norna, 
klådris och fyra låsbräkenarter.   
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omslagsbild  Vit 
stjälk röksvamp Tulos-
toma niveum är en 
av sex svenska arter 
av stjälkröksvampar. 
Samtliga är rödlistade 
och mer eller mindre 
sällsynta. 

 Stjälkröksvamparna 
föredrar kalkrika under-
lag och varma växtplat-
ser, i regel nära kusten.

Ulla-Britt Andersson 
och Thomas Gun-
narsson presenterar 
stjälkröksvamparna i ord 
och bild på sid. 16.
foto: Thomas Gunnarsson, 
21 december 2015.
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Botaniska gränssnitt

  ledare

Växternas växelverkan 
med andra organismer 
är temat för årets fören-
ingskonferens i Uppsala 
5–6 mars. 

Det ska bli intressant 
att ta del av kunskap 
där vi får tänja lite på 
botanikens gränser och få ett lite vidare per-
spektiv. Ni som har anmält er kommer att 
få ta del av vetenskapliga rön om rödblärans 
sotsvampar, lavätande snäckor, det intres-
santa samspelet mellan alkonblåvinge och 
klockgentiana och mycket mer (information 
finns på www.svenskbotanik.se). 

Jag läste britten Dave Goulsons utmärkta 
bok om humlor under fjolåret och där finns 
det mycket intressant information om just 
det här gränssnittet. Boken heter Galen i 
humlor på svenska men har en mera poetisk 
originaltitel, A sting in the tale. Boken är 
populärvetenskaplig och Goulson har delvis 
utformat den som en biografi om sitt liv 
som humleforskare. 

Under vintern har jag även fördjupat 
mig i två andra intressanta böcker med ett 
stort inslag av botanisk kunskap. Den ena 
är Karin Bojs bok Min europeiska familj som 
har tonvikten på människans genetik och 
släktskap men den handlar också mycket 
om jordbrukets introduktion i Europa. Vår 
spännande historia är intimt förknippat 
med vilda växter som ”domesticerats”. Karin 
Bojs bok är ett riktigt populärvetenskapligt 
mästerverk och blev också belönad med 
2015 års Augustpris. 

Då var allt levande och lustigt är titeln 
på blomsterkännaren Kerstin Ekmans 

senaste bok och är en ömsint och filoso-
fisk levnadsteckning över Clas Bjerkander. 
Han studerade en kort period hos Linné i 
Uppsala och var därefter under senare delen 
av 1700-talet verksam som präst och natur-
utforskare i Västergötland.          

I slutet av förra året kunde vi glädjas åt 
att gammal botanisk kunskap hjälpt mänsk-
ligheten ännu en gång. Ena halvan av Nobel-
priset i medicin tilldelades Tu Youyou som 
är chefsprofessor vid Kinas akademi för 
traditionell inhemsk medicin. 

Hon fick priset för att hon upptäckt ett 
ämne som kallas artemisinin, ett läkemedel 
som hjälpt många människor som lider av 
malaria. Enligt priskommittén är vinsterna 
av hennes upptäckter omätbart stora då 
malaria skördar hundratusentals liv varje år i 
tropiska länder. 

Hennes mångåriga forskning för att hitta 
botemedel mot malaria ledde henne så små-
ningom in på gamla örtmedicinrecept. Ett 
ämne som utvanns från sommarmalört Arte-
misia annua visade sig vara effektivt för att ta 
död på malariaparasiten.        

Ni som kommer med på årsmötet 5 mars 
får vara med och besluta om en uppdatering 
av föreningens stadgar och det är bra om 
ni kan läsa på i förväg. Det finns förslag på 
uppdaterade stadgar på vår hemsida (www.
svenskbotanik.se). 

Det föreslås inga stora förändringar utan 
mer en anpassning till en verksamhet som 
förändrats det senaste decenniet. Vi har 
numera två tidskrifter, fler projekt och fler 
anställda jämfört med för tio år sedan. 

stefan grundström
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Artrika strandängar på 
Tjörn räddade från  
igenväxning
Text och foto: INGEMAR JONASSON

P
å nordvästra Tjörn, invid Stigfjorden, och väster om den 
karaktärsfulla havsklippan Björnshuvudet, ligger en rad 
strandängar. De består av naturbetesmark och har sedan 
mycket lång tid tillbaka betats. På laga skifteskartor från 

mitten av 1800-talet anges de som utmarksbete. Den betade 
markens storlek är ungefär 3,5 hektar och utgörs av havsnära 
delar av fastigheterna Halsbäck 2:6 och 2:8, enligt den ekono-
miska kartan.

Om man vill ta sig till platsen parkerar man lämpligen vid 
Halsbäck hamn med stämningsfull bebyggelse från 1700-talets 
trankokeriperiod. Man tar sig sedan vidare till strandängarna, 
eller sjöhagarna, som den här typen av hagmark ofta benämns 
i Bohuslän, med hjälp av huvudvägen, en mindre körväg och 
så småningom upptrampade stigar utefter Stigfjorden, enligt 
nedan stående karta (figur 1). 

Ingemar Jonasson tar 

oss med till några 

vackra strandnära 

naturbetesmarker på 

Tjörn i Bohuslän, som 

han och hans vän-

ner har räddat från 

igen växning med hårt 

arbete och mycken 

entusiasm.

figur 1. Den restaurerade 
betesmarken ligger inom det 
rödmarkerade området på 
nordvästra Tjörn. © Lant
mäteriet.
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Vandringen går genom omväxlande småbrukarmarker och 
är floramässigt intressant. Ungefär 250 meter sydsydväst om 
Lilla Alviken passerar man till exempel en av Bohusläns finaste 
fuktängar med bland annat kärrknipprot Epipactis palustris och 
honungsblomster Herminium monorchis.

Betesmarkerna vid Björnshuvudet är typiskt bohuslänska med 
en mosaik av bergkullar och mellanliggande ängsmarker (figur 2). 
Terrängen är kuperad och innehåller många olika biotoper: flera 
slags havsstränder, gräsmarker, också av olika slag, från torra till 
fuktiga, berg och hällmarker och även några våtmarker. 

Alla gräsmarker innehåller skalgrus i högre eller mindre grad. 
De som ligger närmast väster om Björnshuvudet består i sin hel-
het av en stor skalgrusbank.

figur 2. Ett avsnitt av en av 
ängsmarkerna med blommande 
gullris Solidago virgaurea. I 
bakgrunden Kälkerön med 
röda granitberg. Till vänster en 
udde bestående av grå gnejs. 
Där ser man också en del av 
skalgrustäkten. – 28 augusti 
2015.
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figur 3. Vy mot Stigfjorden och Kälkerön 19 juni 2005. Gul fetknopp Sedum acre och käringtand Lotus corni-
culatis lyser i kanten av den gamla skalgrustäkten och bakom dem vajar luddhavre Avenula pubescens och 
ängshavre A. pratensis.
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Hela området har enastående kvaliteter, både landskaps- och 
floramässigt. Under mina otaliga besök på platsen har jag ofta 
funderat på vilket som överväger. Kanske är det den landskaps-
mässiga aspekten. Gräsmarkerna sluttar i mjukt rundade kullar 
ner mot en halvcirkelformad strand med vit skalsand. I öster 
tornar det skulpturala Björnshuvudet upp sig,

Rakt fram i fjorden ligger Kälkerön, granitröd och hög och 
nordväst därom och längre bort skymtar Orustlandet med blåare 
gnejsberg. Ingenstans ser man någon bebyggelse.

En stor del av skalgrusbanken blev bortgrävd vid den skalbryt-
ning som förekom under första halvan av 1900-talet och som har 
efterlämnat en urgröpning av ganska ansenligt mått. Gropens 
sidor och botten är numera igenvuxna med gräs och örter och 
man störs inte av ingreppet (figur 3). 

Skalgruset harpades till olika storlek i en liten ”fabrik” på plat-
sen och skeppades med hjälp av småjakter till köpare. Mycket 
användes till hönsfoder men också till vägbyggen. Flera gånger 
har jag på småvägar stött på vägavsnitt med rikare flora i en för 
övrigt florafattig omgivning. Ibland har det då visat sig att mark-
lagret består av ditfraktat skalgrus. 

Platsen har också på flera andra sätt ett kulturhistoriskt 
intresse. Klippan Björnshuvudet anses vara en fornborg och lär 
ha spår av befästningar i form av olika stenmurar. Folktraditio-
nen berättar att det har funnits en galge på klippans västsida och 
att man länge kunde se en stor järnkrampa tillhörande galgens 
ställning i berget.

Vid den lilla sandstranden väster om klippan finns tre sten-
grunder efter ganska stora hus. Enligt folktraditionen låg här 
”den sjunkna staden Mittsburg” (figur 4). Grävningar har gjorts 
vid grunderna och man har hittat djurben, spår av eldstäder och 
skärvor av glaserad och ornamenterad keramik från 1500- eller 
1600-talet. Ett hanseatiskt mynt har också hittats och vid skal-
täkten ett norskt silvermynt, en skilling, präglad 1525.

Floran
Det har noterats 304 arter av kärlväxter från strandängarna. 
Detta kan jämföras med 239 från Kuballe halvö och 233 från 
Morik strandängar, två andra naturbetesmarker på Tjörn som 
är likartade den vid Björnshuvudet till typ, storlek, belägenhet 
och hävd. Den huvudsakliga skillnaden är att dessa två inte har 
skalgrus i marken. 

Förekomsten av skalgrus vid Björnshuvudet märks tydligt på 
florans sammansättning. Månlåsbräken Botrychium lunaria, spå-
tistel Carlina vulgaris och vildlin Linum catharticum förekommer 
till exempel, den senare i stor mängd.
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På stränderna växer bland annat marviol Cakile maritima, 
vårklynne Valerianella locusta, strandkål Crambe maritima, strand-
vallmo Glaucium flavum, strandbeta Beta vulgaris subsp. maritima 
och strandloka Ligusticum scothicum. 

Några foton från maj 1964 visar mycket tätt betade hagar med 
stora populationer av gullviva Primula veris. Under igenväxnings-
åren minskade blomningen av denna växt kraftigt, men i vår, 
efter busk- och trädröjning, blommade arten åter ymnigt (figur 
5). Många av dessa plantor hade överlevt beskuggningsperioden 
genom att enbart utveckla bladrosetter. Arten får fortfarande 
betecknas som en av områdets karaktärsväxter.

figur 4. Övre bilden Strand-
ängarna strax väster om klippan 
Björshuvudet början av maj 
1964. Stenraderna i  förgrun-
den är delar av grunderna till 
byggnader från ”Den sjunkna 
staden Mittsburg”.

Nedre bilden Samma vy 
4 oktober 2013. Notera den 
påtagliga igenväxningen.



En annan karaktärsväxt är ögontröst, både vanlig ögontröst 
Euphrasia stricta var. brevipila och hybridögontröst E. nemorosa × 
stricta. Både luddhavre Avenula pubescens och ängshavre A. pra-
tensis är vanliga gräs. Det senare har här sin enda kända lokal på 
Tjörn.

Sjöhagarna har åtskilliga mer eller mindre ovanliga växter, en 
del rödlistade, här följer några av dem:

STRANDVALLMO
En parant, exklusiv art, enbart förekommande i Bohuslän i 
landet. Den håller långsamt på att bli allt ovanligare och är ofta 
obeständig på sina lokaler. Här är den emellertid årsviss och 

figur 5. Gullvivor Primula veris 
– som kallas majnycklar på 
bohuslänska – blommar åter 
på de nyligen röjda markerna. – 
31 maj 2015.
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blommade i fjol med 20 exemplar. Den är klart gynnad av mark-
störning, till exempel i form av tramp från betande djur eller 
strandpåverkan från vågor. 

De flesta växer i öppen skalsand på stranden av den största av 
områdets fyra vikar (figur 6). Några exemplar, även i år, brukar 
också finnas på kanterna av den tidigare skaltäkten. Fröna har 
lång grobarhet. Ibland kommer det upp nya exemplar där vi röjt 
bort buskar med rötterna, så att ny jord kommit i dagen.

KUSTGENTIANA OCH SUMPGENTIANA
Båda kustgentiana Gentianella campestris subsp. baltica (figur 7) 
och sumpgentiana G. uliginosa förekommer, vissa år i stort antal, 
ibland med flera tusen exemplar. Tillsammans med en lokal på 
Sotenäset är detta Bohusläns rikaste lokal för kustgentiana. 

Både kustgentiana och sumpgentiana varierar starkt i antal 
olika år. I fjol räknades 2600 exemplar av kustgentiana in (figur 
11) och det uppskattades att sumpgentiana förekom i ungefär 
lika många exemplar. Året dessförinnan sågs bara några få individ 
av båda arterna. 

Arterna växer på olika ställen på lokalen. Kustgentiana 
nordväst om täkten och sumpgentiana sydöst om densamma. De 
växer ingenstans tillsammans och har aldrig hittats utanför dessa 
områden. Bland kustgentianorna förekommer både små och 
stora exemplar, upp till 15 cm. Sumpgentianorna är nästan alltid 
små, omkring 5 cm. 

figur 6. Strandvallmo Glau-
cium flavum och rölleka Achil-
lea millefolium. – 28 augusti 
2015.
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figur 7. A) Kustgentiana Gentianella campestris subsp. baltica 28 augusti 2015. B) Trift Armeria maritima 25 
maj 2009. C) Fjällnejlika Viscaria alpina 23 maj 2011. D) Sandviol Viola rupestris 5 maj 2010.

A B

DC
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SANDVIOL
Sandviolen Viola rupestris är ovanlig i Bohuslän men förekommer 
på 16 lokaler i norra delen av landskapet. Det här är en av två 
kända lokaler i söder. Även sandviol växlar i antal mellan olika år. 
Som mest brukar det blomma åtskilliga hundra exemplar av arten.

FJÄLLNEJLIKA
Fjällnejlika Viscaria alpina växer på hällmark, i sprickor, och på en 
mindre, stenig markväg i södra delen av området. Växlar starkt i 
antal mellan olika år och är inte årsviss.

GRANSPIRA
Granspira Pedicularis sylvatica minskar i landskapet. Här före-
kommer den på flera olika ställen. Även granspiran är störnings-
gynnad och varierar i antal mellan åren.

STRANDKÄMPAR
Strandkämpar Plantago coronopus har sin nordgräns i Europa 
vid Stigfjorden. Här förekommer den emellertid på rätt många 
lokaler. Den växer nära stranden, ofta i stort antal, i öppen grund 
jord, i allmänhet invid hällmark.

DVÄRGMASKROS
Området hyser flera maskrosarter, bland annat båda arterna av 
de trevliga och karakteristiska dvärgmaskrosorna Taraxacum 
sect. Obliqua (figur 8). Detta är enda kända lokalen på Tjörn där 
båda dessa hittas tillsammans.

figur 8. Dvärgmaskros Taraxa-
cum obliquum från strand-
ängarna 28 maj 2010. Typisk 
är den orangeröda färgen på 
kantblommornas undersida.
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Strandängarna räddas
Som de tidigare nämnda fotona från 1964 visar, var strandäng-
arna mycket hårt betade, vid denna tid troligen av nötdjur. I 
början av mjölkkor, senare av ungdjur. Den nära halvtimmes-
långa vandringen till hagarna från Halsbäcks by går bitvis över 
besvärliga, delvis hala klippor och gjordes två gånger om dagen 
vid mjölkning. På hemvägen hade kvinnorna – som det var fråga 
om – dessutom två fulla mjölkspänner att bära.

Under 1970- och 1980-talen minskade betet och hagarna 
började växa igen. Hösten 1993 var vi några entusiaster som med 
markägarens tillstånd började röja buskar med såg och spade. 
Spadarna använde vi för att få med så mycket som möjligt av 
rotsystemen. Det gick ganska bra i den porösa skalgrusjorden. 
Detta höll vi på med i drygt tio år. 

Vid ett par tillfällen deltog högstadieklasser i röjningarna. 
Arbetslusten var till att börja med inte imponerande, men blev 
betydligt bättre sedan vi infört prispengar, hundra kronor för 
störst hög buskar, hundra för busken med störst rotsystem …

Under 2000-talets första decennium minskade betet ytter-
ligare. Hagarna betades nu av två, ibland bara en häst. Så små-
ningom upphörde betet helt. Omkring 2010 tog floraväktare på 
Tjörn kontakt med länsstyrelsen för att redovisa det rådande 
läget och eventuellt få hjälp med fortsatt hävd. Svaret blev ned-
slående, pengar fattades.

Nu följde några deprimerande år helt utan bete, med ett 
tjockt förnalager av torrt gräs som resultat (figur 9). Med ekono-
miskt bidrag från länsstyrelsen slog dock Tjörns naturskyddsför-
ening avsnittet med kustgentiana med en handdriven slåtterbalk 
dessa år, och det slagna bortforslades.

figur 9. Markerna är täckta 
av ett tjockt lager av torrt gräs 
efter ohävd. – 26 februari 
2012.
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Hjälpen kom från ”Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling” via Jordbruksverket. En ansökan om restau-
rering av ängsmarkerna gjordes 2013 och efter inspektion på 
platsen beviljades bidrag för stängsling, röjningar av buskar och 
träd och inhyrning av betesdjur. 

Anslaget beviljades mot att Tjörns naturskyddsförening 
gjorde eget arbete, främst i form av röjningar, motsvarande tio 
procent av det beviljade anslaget. Det här innebar det största 
åtagande någonsin som öns naturskyddsförening gjort. Fören-
ingens medlemmar har dock hittills ställt upp på arbetet. Vid 
de röjningstillfällena som skett har upp till trettio medlemmar 
deltagit (figur 10).

En stor del av restaureringsarbetena utförs av företaget ”Lyr-
öns entreprenad” på ön med samma namn på södra Orust mitt 
emot Björnshuvudet. Företagets verksamhet omfattar, enligt 
hemsidan bland annat ”Naturvård – Småbalar – Får – Häst – 
Häst & vagn”. 

På strandängarna har företaget, tillsammans med ett annat 
arbetslag, gjort ett gott arbete. Hagarna har röjts och under 2014 
och 2015 har två stora, lugna nordsvenska hästar betat där med 
utomordentligt resultat. 

Hästar är nog ett bra val av betesdjur för Björnshuvud-
området. Deras tramp skapar de markblottor som många av 
hagarnas växter vill ha, och kustgentianorna undviks som betes-
växter på grund av sin för hästar oangenäma smak. Däremot har 
jag sett nötdjur beta av arten.

Med hjälp av projektbidrag från Svenska naturskyddsfören-
ingen byggdes också trappor och spänger förbi några besvärliga 

figur 10. Vi röjer sly på ett 
avsnitt av ängarna. – 28 
december 2013.
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avsnitt av vägen till strandängarna. Markägaren var hela tiden 
positiv till det samlade projektet.

Slutreflexioner
Information från myndigheter borde gå ut till naturskydds-
föreningar och andra gräsrötter om vilka möjligheter till natur-
vård som finns och vilka vägar man ska gå. Företag som ”Lyröns 
entreprenad” skulle finnas ett eller två i varje kommun i landet. 
De sällskapshästar som finns – på Tjörn bortåt tusen – borde på 
något sätt kunna utnyttjas till hagmarksbete bättre än vad som 
nu sker. Nästan undantagslöst betar sådana hästar enbart nere på 
gammal åkerjord.

De snabbt försvinnande hagarna av äldre typ är några av vårt 
lands främsta fornminnen.  

figur 11. Floraväktare räknar 
kustgentianor med hjälp av 
spända snören. 2600 st! 

Från vänster: Lasse 
Johnsson, Inger Olausson, 
Evastina Blomberg, hunden 
Kickan och Anita Allendes.                                                  
– 28 augusti 2015.

Jonasson, I. 2016: Artrika 
strandängar på Tjörn räddade 
från igenväxning. [Species-rich 
seashore pastures saved from 
overgrowing.] Svensk Bot. 
Tidskr. 110: 4–15.
A apecies-rich seashore pasture 
in Bohuslän, SW Sweden, has 
been saved from overgrowing. 
Instrumental has been funding 
from the European Agricultural 
Fund for Rural Development.

Ingemar Jonasson är är en 
numera pensionerad grundskol-
lärare som ägnar en stor del av 
sin tid åt Bohusläns växter. Som 
omväxling studerar Ingemar 
lökväxter på mer exotiska bredd-
grader.

Adress: Berglärkan 55,  
426 69 Västra Frölunda 
E-post: ingemar@berglarkan.se
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En intressant grupp svampar som liksom jordstjärnorna 

kan ses under en stor del av året är stjälkröksvamparna. 

Ulla-Britt Andersson och Thomas Gunnarsson har sett 

dem alla.

Stjälkröksvampar  
i Sverige
Text: ULLABRITT ANDERSSON, foto: THOMAS GUNNARSSON

S
tjälkröksvamparna Tulostoma tillhör familjen Agari-
caceae dit även släkten som exempelvis champinjoner 
Agaricus, fjällskivlingar Lepiota och por-röksvampar 
Lycoperdon räknas. 

Samtliga idag kända arter i Sverige, sex till antalet, är röd-
listade och mer eller mindre sällsynta. Flera av dem har sin 
huvudutbredning i Europas stäppområden med de svenska 
lokalerna som nordliga utposter. Stjälkröksvamparna föredrar 
kalkrika underlag och varma växtplatser varför de flesta hittas 
längs våra kuster och på kalköarna Öland och Gotland. 

figur 1. Många tusen frukt-
kroppar av stjälkröksvamp 
Tulostoma brumale hittades 
i den stora gropen väster om 
Algutsrum kyrka, Algutsrum 
socken, 29 november 2014.
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Stjälkröksvampar kännetecknas av en mer eller mindre 
rund rökboll som sitter högst upp på en smal stjälk. I toppen 
av rökbollen sitter en mynningspor. Sporerna utvecklas inne i 
rökbollen och trycks ut genom poren. Detta sker när rökbollen 
deformeras av exempelvis fallande regndroppar, vindstötar eller 
djurens tramp. Tack vare sin uppbyggnad av elastiska kapillitie-
trådar återtar snart rökbollen sin tidigare form. Fruktkrop-
parna utvecklas på senhösten men kan under milda vintrar även 
komma upp i december–januari månad. Svampen står ofta kvar 
och kan hittas under en stor del av året. 

För närvarande pågår spännande forskning som inom en snar 
framtid kommer att öka vår kunskap om släktet. Nya arter kom-
mer att beskrivas från Norden; fortsättning följer …

Stjälkröksvamp Tulostoma brumale 
NT (NÄRA HOTAD)
Stjälkröksvamp har en ljus rökboll som mäter 5–10 mm. Färgen 
på rökbollen är gulvit (lik sämskskinn) men blir med tiden nästan 
vit. Mynningsporen är tublikt utdragen och området runt poren 
är något mörkare än resten av rökbollen, det liknar en brun ring. 
Det mörkare partiet syns även på äldre exemplar. Stjälken är 
smal, 2–5 cm hög, gulvit (träfärgad) och nästan slät. 

Stjälkröksvamp växer i kalkhaltig sand eller i mosskuddar som 
ligger direkt på kalkstenen. Växtplatserna är varma, soliga, väl-
dränerade och har ofta någon slags hävd. Man finner den i tuvor 
av takmossa Syntrichia ruralis, sandskruvmossa S. ruraliformis 
eller ibland plyschmossa Ditrichum flexicaule. Betade sandgräs-
hedar, sandstäpp, sanddyner som hålls öppna av badgästernas 
tramp, vägkanter som slås och gamla extensiva sandtäkter är 
ställen där stjälkröksvamp kan växa. Grävande kaniner i sandiga 
marker kan gynna svampen. Även mosskuddar på stenmurar och 
på alvarmarkens kalkhällar kan hysa stjälkröksvamp. Mossklädda 
block av urkalk i omgivande skogsmark är mer sällsynta miljöer. 

En del lokaler kan vara mycket individrika. I botten av ett 
stort gammalt sandtag vid Algutsrum kyrka på Öland växer 
många tusen fruktkroppar av stjälkröksvamp. Marken hålls 
öppen, bland annat genom de många marknadsbesökare som två 
gånger per år parkerar sina bilar i gropen. 

Som många andra rödlistade arter hotas stjälkröksvamp av 
upphörd hävd eller tillförsel av näringsämnen som leder till igen-
växning. På någon enstaka lokal kan alltför hård hävd med tramp 
av betesdjuren utgöra en negativ faktor. 

I Sverige växer stjälkröksvamp relativt spridd på Öland, 
Gotland samt i östra Skåne. För övrigt finns den i södra Halland, 
norra Bohuslän och med enstaka fynd från Blekinge, Närke, 
Östergötland, Södermanland, Västmanland och Uppland. 
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figur 2. Stjälkröksvamp Tulo-
stoma brumale. Lägg märke 
till den ljusa rökbollen med 
tublikt utdragen mynningspor 
och mörkare ring runtom. 
Stjälken är ganska slät och ljust 
trä färgad. – Gårdby sandfält, 
Gårdby socken, 21 december 
2011. 

figur 3. Utbredningen av 
stjälkröksvamp Tulo stoma 
brumale i Sverige. Fynd från 
Artportalen 1990–2016 (gäller 
samtliga kartor).
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Grå stjälkröksvamp Tulostoma kotlabae 
EN (STARKT HOTAD)
Grå stjälkröksvamp är mycket lik stjälkröksvamp, både storleks-
mässigt och vad gäller utseendet i övrigt. Men rökbollen är något 
ljusare (gråvit) och saknar mörkt parti runt den tublikt utdragna 
mynningsporen. Stjälken är gråvit–vit och nästan slät. 

Grå stjälkröksvamp växer i kalkhaltig sand, ibland tillsam-
mans med stjälkröksvamp. Växtplatserna kan betecknas som 
sandstäpp, gamla sandtag eller glesa sandgräshedar. På Gotland 
är den även funnen i tallskog på sanddyner. De flesta växtplatser 
ligger påtagligt nära havet. 

Grå stjälkröksvamp hotas av igenväxning om hävden uteblir 
eller om lokalen omförs till skogsplantering. Sandstäpp i dege-
nerationsfas där kalkinnehållet i sanden minskar och pH-värdet 
sjunker missgynnar svampen och gör att den snabbt försvinner. 

Grå stjälkröksvamp är mycket sällsynt i Sverige och endast 
funnen i norra Bohuslän, södra Halland, östra Skåne samt på 
Öland och Gotland. 
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figur 4. Grå stjälkröksvamp 
Tulo stoma kotlabae. Lägg 
märke till den ljusa, gråvita 
rökbollen som saknar mör-
kare ring runt mynningsporen. 
Stjälken är slät och även den 
ljust gråvit. – Sandstrand strax 
söder Byxelkrok, Böda socken, 
17 juni 2012 (båda fotona).

figur 5. Utbredningen av grå 
stjälkröksvamp Tulo stoma 
kotlabae i Sverige.
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Mörk stjälkröksvamp Tulostoma melanocyclum
EN (STARKT HOTAD)
Mörk stjälkröksvamp är även den mycket lik stjälkröksvamp 
men som namnet antyder mörkare till färgen. Rökbollen är 
gråvit och den tublikt utdragna mynningsporen är omgiven av 
en mörkbrun eller nästan svart ring. Gamla fruktkroppar ljusnar 
med tiden men det mörka partiet runt poren brukar kvarstå. 
Stjälken är mörkbrun och något trådig. 

Mörk stjälkröksvamp är mycket sällsynt i Sverige. Den växer 
i sandstäpp och gamla sandtag. Några av lokalerna betas men en 
påfallande stor andel av dem är belägna längs cykel- och gång-
stigar och hålls öppna genom trafikanternas slitage. På Artpor-
talen finns endast aktuella fynd från östra Skånes sandstäpps-
område och östra Öland. Den är tidigare (1924) funnen på 
Gotland. På Öland ligger samtliga kända lokaler längs den östra 
Ancylusvallen, en strandvall efter Ancylussjön som bildades cirka 
8700 f.Kr.

Eftersom mörk stjälkröksvamp är känd från så få växtplatser 
är det extra allvarligt om någon av dem förstörs genom exem-
pelvis exploatering. Igenväxning eller urlakning av den kalkrika 
sanden kan också hota svampens existens.
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figur 6. Mörk stjälkröksvamp 
Tulo stoma melanocyclum. 
Lägg märke till mörk, nästan 
svart ring runt mynningsporen 
och mörk stjälk. 

Vänster  Störlinge kvarn-
rad, Gärdslösa s:n, liten 
sandstäppsrest längs östra 
Ancylusvallen, 13 nov. 2005. 

Ovan  Strax söder om 
Gårdby, Sandby s:n, gammalt 
sandtag i betesmark längs östra 
Ancylusvallen, 3 nov. 2014.

figur 7. Utbredningen av mörk 
stjälkröksvamp Tulo stoma 
melanocyclum i Sverige.
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Fjällig stjälkröksvamp Tulostoma cf. squamosum 
EN (STARKT HOTAD)
Fjällig stjälkröksvamp är lik en storvuxen och kraftig stjälkrök-
svamp. Rökbollen är mörkare och går i varmt rödbruna toner. 
Stjälken är 4–6 cm hög och rökbollen kan mäta 1,5 cm. De mörk-
bruna fjällen på stjälken brukar vara väl synliga. Med lite fantasi 
kan man tycka att stjälken med sina fjäll liknar en miniatyr-
variant av skaftet hos ormbunken träjon Dryopteris filix-mas. 

Nyare studier har visat att den stjälkröksvamp som benämns 
T. squamosum och är funnen i södra och mellersta Europa inte 
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figur 8. Fjällig stjälkröksvamp 
Tulo stoma cf. squamosum. 
Lägg märke till de varmt 
rödbruna färgerna och den 
fjälliga stjälken som också 
går i rödbrunt. Fruktkrop-
pen är jämförelsevis stor och 
kraftig. – Strax söder Dörby, N. 
Möckleby socken, på gammal 
banvall i kanten av beteshage 
14 december 2015 (båda 
fotona).

figur 9. Utbredningen av fjällig 
stjälkröksvamp Tulo stoma cf. 
squamosum i Sverige.



är samma art som finns i Sverige. Denna i Sverige nyupptäckta 
Tulostoma återstår att beskriva. 

Fjällig stjälkröksvamp växer liksom sina släktingar på kalk-
rik sand men är även funnen i mosskuddar på kalkstenshällar. 
Betade kalkrika torrängar med inslag av enbuskar, gamla sand-
tag, en före detta banvall och igenväxande karstalvar är angivna 
som växtplatser. På Artportalen finns endast aktuella fynd från 
Öland men den ska även ha rapporterats från Gotland och Öst-
ergötland.

Vit stjälkröksvamp Tulostoma niveum 
NT (NÄRA HOTAD)
Vit stjälkröksvamp är en liten, nästan helvit röksvamp. Foten 
är smal, vit- eller träfärgad och maximalt 2 cm hög. Rökbollen 
är också vit och mäter 3–7 mm. Mynningsporen är mer koniskt, 
inte tublikt, utdragen vilket gör att rökbollen liknar en liten lök. 
Området runt poren har samma ljusa färg som resten av rök-
bollen. 

Vit stjälkröksvamp växer i mosskuddar belägna på kalk-
stensklippor eller kalkstensmurar. Oftast består blocken av 
urkalk men även sedimentär kalksten (karstalvar) kan hysa arten. 
Kruskalkmossa Tortella tortuosa eller plyschmossa Ditrichum 
flexi caule bygger upp de mosskuddar där svampen växer. Växt-
platserna för vit stjälkröksvamp kan betecknas som varma, skyd-
dade och ofta är de omgivna av skog- eller buskmark. 

Frukt kropparna är mindre robusta än hos de övriga stjälkrök-
svamparna. De syns därför endast en kortare period under 
hösten (september till november). 
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figur 10. Utbredningen av 
vit stjälkröksvamp Tulo stoma 
niveum i Sverige.

figur 11. Vit stjälkröksvamp 
Tulo stoma niveum. Lägg 
märke till den ljusa, lökformade 
rökbollen med koniskt utdra-
gen mynningspor, ljus stjälk 
samt liten fruktkropp. Jämför 
storleken med den omgivande 
mossan, i detta fall grovfläta 
Hypnum cupressiforme var. 
lacunosum. – Karstalvar med 
enbuskar strax söder om vägen 
till Borgahage, Räpplinge 
socken, 21 december 2015.
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Ett åtgärdsprogram har tagits fram för arten som gällde mel-
lan åren 2005 och 2008. Vit stjälkröksvamp har sin huvudutbred-
ning i Norden (Finland, Sverige och Norge med utpost lokaler 
i Skottland). Det beräknas att cirka 80 procent av världs popu-
lationen finns inom Sveriges gränser. Vit stjälkröksvamp före-
kommer i Västergötland, bland annat med flera lokaler runt 
Kinnekulle där den främst växer på mossklädda kalkstensmurar. 
Den är även påträffad på block av urkalk eller kalkskiffer i Dals-
land, Närke och Västmanland. På ostkusten är den funnen på öar 
med urkalk längs kuststräckan utmed Östergötland, Söderman-
land och upp till Uppland. Den är sällsynt på Gotland (en lokal) 
och funnen inom sex karstområden på mellersta Öland. 

Hot utgörs av ett alltför hårt betestryck eller annat slitage av 
kalkstenshällar då det känsliga mosstäcket skadas vilket gör att 
livsmiljön för svampen försvinner.

Fransig stjälkröksvamp Tulostoma fimbriatum 
EN (STARKT HOTAD)
Fransig stjälkröksvamp är en ganska stor och kraftig art. Den har 
ett mynningsområde på rökbollen som är plant, aldrig tublikt 
utdraget. Pormynningen är oregelbundet formad (fransad). 
Detta skiljer den från de övriga stjälkröksvampar som beskrivs 
i denna artikel. Rökbollen mäter upp till 1,5 cm och är gråvit. 
Stjälken är brun och något fjällig. 

Fransig stjälkröksvamp växer på sandiga marker men förefaller 
klara även mer kalkfattig sand. Betade sandgräshedar, sandstäpp 
och sanddyner är ofta växtplatser. Ibland kan den hittas i grusiga 
vägkanter, glesa tallskogar på sanddyner och i trädesåkrar. Säll-

!!

!

!!!!

!!!!

!

!

!

!!!!!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!

!
!

!

!

!!

!

!!

! !

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!!

!
!

!!

!

!

!
!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!

!

!!

!!
!

!!

!

!!

!

figur 13. Fransig stjälkrök-
svamp Tulo stoma fimbriatum. 
Lägg märke till mynnings-
området som är plant, inte 
tublikt utdraget, och mynningen 
som är fransad.

Ovan  Strax norr Böda hotell, 
Böda socken, i ohävdad sandig 
torräng, 15 april 2011.

Höger  Strax nordost om 
Fridhem, Köping socken, i 
ljunghed med borsttåtel, 13 
november 2005.

figur 12. Utbredningen av fran-
sig stjälkröksvamp Tulo stoma 
fimbriatum i Sverige.
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synt växer den på mer kalkfattig mark, exempelvis i en ljunghed 
på mellersta Öland tillsammans med borsttåtel Corynephorus 
canescens. Fransig stjälkröksvamp är funnen i norra Bohuslän, 
södra Halland, östra och sydöstra Skåne, västra Blekinge samt på 
Öland och Gotland. 

Liksom övriga stjälkröksvampar hotas den av minskad hävd 
vilket leder till igenväxning.

Ge dig ut och leta stjälkröksvampar om du har lämpliga loka-
ler i din närhet. Är du osäker på ditt fynd går det ofta att art-
bestämma exemplaren – om de inte är alltför slitna – på ett bra 
foto. Det är viktigt att få med utseendet av mynningsområdet 
och stjälken på fotot. Belägg till en mykologiskt kunnig person 
är förstås också önskvärt. Särskilt gäller det om du finner nya 
lokaler för någon av arterna.  

Bestämningsnyckel för svenska arter av Tulostoma
1 Mynningsporen oregelbundet fransad och platt  ..........................................................  T. fimbriatum
– Mynningsporen regelbunden och utdragen som en kon eller tub  ...........................  2.

2 Mynningsporen omgiven av en mörkare ring och/eller rökboll rödbrun  .................  3.
– Mynningsporen utan mörk ring, rökboll vit–gråvit  .......................................................  5.

3 Stjälk ljusbrun (träfärgad)  ..................................................................................................  T. brumale
– Stjälk mörkbrun–rödbrun  ..................................................................................................  4.

4 Mynningsporen omgiven av en mörkbrun–svart ring, rökboll gråvit,  
stjälk mörkbrun och nästan slät  ......................................................................................  T. melanocyclum

– Mynningsporen omgiven av en gråaktig ring, rökboll rödbrun,  
stjälk rödbrun och fjällig  ....................................................................................................  T. cf. squamosum

5 Rökboll rund med tublikt utskjutande mynningspor, normalstor art  
fruktkropp >2 cm hög ........................................................................................................  T. kotlabae

– Rökboll lökformad med mynningspor som en kon, liten art  
fruktkropp <2 cm hög  .......................................................................................................  T. niveum
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Buskvicker – förekomst 
i Skåne under femtio år
Text och foto: GÖRAN MATTIASSON

B
uskvicker Vicia dumetorum är en av landets största 
vicker arter med upp till 1–2 meter långa, klättrande 
stjälkar. Arten är krävande, sällsynt och tillhör landets 
rödlistade arter. Den växer huvudsakligen på frisk mark 

i kalkgynnade trakter i södra Sverige. Buskvickern har i Skåne 
ungefär hälften av landets vildväxande förekomster.

Ännu för tjugofem år sedan fanns betydande brister i kunska-
pen om buskvicker i Sverige och i en artikel i SBT (Gustafsson 
1982) redovisas för första gången artens status mera ingående 
efter en landsomfattande undersökning 1981. Samtidigt konsta-
terades att det återstår flera frågor att utreda om artens frukt-
sättning, spridning och uppträdande i landet. 

Buskvicker är en raritet vars växtplatser många vill besöka. 
Undersökningarna 1981 resulterade i att artens långsiktiga över-
levnad ansågs osäker. Buskvicker bedöms nu som Sårbar (VU) i 
Sveriges rödlista (ArtDatabanken 2015).

Sverige ligger i norra utkanten av buskvickerns utbrednings-
område, som omfattar främst sydöstra och mellersta Europa till 
Italien i söder. I öster sträcker sig förekomsten till Ukraina och i 
väster till Tyskland och Schweiz. I Norden förekommer busk-
vicker sällsynt också i Danmark.

figur 1. Buskvicker är en av 
våra största vickerarter och 
kan bilda ett par meter långa, 
klättrande stjälkar. – Röddinge,  
11 augusti 2010.
Vicia dumetorum at Röddinge in 
southern Skåne.

Buskvicker är en säll-

synt ärtväxt som hittas 

på näringsrik mulljord 

i lövskogar, snår och 

längs vägrenar. Göran 

Mattiasson har följt 

buskvickern på dess 

skånska lokaler i femtio 

års tid.



Mattiasson: Buskvicker 25

Buskvicker i Sverige
Buskvicker har både naturliga växtplatser och sådana där arten 
blivit inplanterad eller insådd. Genom odling och fröspridning 
har nya lokaler etablerats.

Buskvicker förekommer 2015 naturligt vildväxande i Sverige 
i Skåne, Småland, Västergötland, Östergötland, Södermanland 
och Närke samt på Öland. Mälaren kan betraktas som nordgräns 
för artens naturliga utbredning. De nordligare fynden, särskilt 
i Uppsalatrakten, är med något undantag spridda eller kvar-
stående fynd från odling. Förekomsten i Vittsjö i norra Skåne 
liksom i Lund, Helsingborg (Fredriksdal) och Landskrona (Säby-
holm) i västra Skåne är resultat av medveten inplantering och 
behandlas inte närmare i denna artikel. Arten finns inte längre 
kvar på växtplatserna i Helsingborg och Lund. 

År 2011 rapporterade Floraväktarna i Östergötland att Sveri-
ges största bestånd av buskvicker med sextontusen blommande 
skott finns norr om Norrköping.

Starkt fäste i Skåne
Buskvicker har sitt starkaste fäste i Skåne. Under den senaste 
femtioårsperioden är arten känd från ett femtontal platser i kul-
turpräglade miljöer. Antalet aktuella växtplatser med buskvicker 
har varit i det närmaste konstant allt sedan början av 1800-talet 
(Tyler m.fl. 2007). Under femtioårsperioden har sex nya lokaler 
tillkommit samtidigt som sju försvunnit.

Den första mer systematiskt genomförda inventeringen av 
buskvicker i Skåne skedde inom ramen för Projekt Linné (Nils-
son & Gustafsson 1985) som startade under 1970-talet (Rickman, 
skriftliga rapporter). 

Jag har besökt samtliga kända växtplatser med buskvicker 
sedan 1960-talets början och även en del äldre lokaler. Jag 
genomför numera landskapsomfattande kartläggningar vart 
femte år, senast 2015, för att bedöma artens status och följa 
utvecklingen på de olika växtplatserna i landskapet.

Undersökningsresultaten och sammanställningen av data 
visar att buskvicker är en art
• som är långlivad, när den etablerat sig och trivs på platsen,
• som inom korta avstånd lätt flyttar från en plats till en annan,
• men som har svårt att sprida sig till nya lokaler och därför är 

och förblir en stor raritet,
• vars växtplatser i Skåne främst finns utefter grusiga vägkanter, 
• vars blomning, fruktsättning och fröbildning varierar starkt 

mellan åren,
• som är på tydlig tillbakagång på de flesta av sina kända växt-

platser i landskapet,
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figur 2. Fynd av buskvicker 
efter 1994. Modifierad efter 
ArtDatabanken.
Swedish finds of Vicia dumeto-
rum since 1994.
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• som 2015 uppvisar det lägsta individantalet i Skåne under de 
25 senaste åren , och

• som även i framtiden bör följas regelbundet.

Det första kända fyndet av buskvicker i Sverige gjordes på två 
skånska gods, Övedskloster (lokal 10, se tabell 1 och figur 4) och 
Krageholm (16) och publicerades 1744. Vid Frualid på Öveds-
klosters marker finns arten ännu kvar 2015.

EXEMPLET FRUALID
Under inventeringen av Skånes flora 1964 upptäcktes totalt tre 
fåblommiga plantor av buskvicker i kanten av skogen vid Frualid. 
Tjugo år senare var antalet fortfarande av samma storleksord-
ning, vilket var regel så länge skogen skuggade växtplatsen. 
Skogsavverkningar resulterade i att ljusinstrålningen ökade kraf-
tigt liksom antalet skott hos den ljuskrävande ärtväxten. 

År 1990 uppgick antalet skott till 250 mellan skogsbrynet 
och vägkanten och året därpå till 300, de flesta med meterlånga 
skott, samtidigt som smärre ruggar av hoptrasslade skott bildats. 
Under en tioårsperiod i slutet av 1990-talet var växtplatsen 
uppenbart som mest gynnsam för buskvicker. 

Nya träd planterades, växte upp och skuggade markvegeta-
tionen allt mera. Vickern drevs bort från mark med uppväxande 
skog mot vägkanten samtidigt som antalet plantor och skott 
minskade i antal. Vid besöket i juli 2015, när buskvickern normalt 
blommar som bäst, kunde jag inte hitta en enda planta, vilket 
fick mig att göra ett nytt besök drygt en månad senare för att 
verkligen få klarlagt om buskvicker försvunnit från platsen. 

figur 3. Rugge av buskvicker 
med riklig blomning från Enslig-
heten. – 6 juli 2015.
Under favourable conditions, 
Vicia dumetorum can form dense 
tangles of intertwined shoots.
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Besöket i september visade att så inte var fallet. Totalt fanns 
fortfarande fem sent utvecklade, meterlånga, vegetativa skott/
plantor kvar i Frualidsområdet men ett hundratal meter från 
de platser, där arten varit vanligast under hela 1990-talet och 
förekomsten rikligast. Nu är populationsstorleken av samma 
storleksordning som för femtio år sedan – efter en tidsrymd 
motsvarande en halv lövskogsgeneration.

En kamp om ljuset
Buskvicker är en ljuskrävande växt som kan bilda täta och 
blomrika ruggar under gynnsamma förhållanden. Platser med 
tusentals skott kan uppvisa sådana ruggar. Kristinelund (11) har 
genomgående haft mycket stora förekomster av buskvicker och 

tabell 1. Antal skott av buskvicker på dess skånska lokaler 1978–2015.
Number of shoots of Vicia dumetorum at its localities in Skåne between 1978 and 2015.

Antal skott

Lokal 1978 1984/85 1990/91 2000 2003 2005 2010 2015

  1. Torsbo  25 200 35 >2000 >2000 >500 250 1
  2. Hjortholmshuset 100 100 500 150 100 25 20 60
  3. Gabelljung 100 100 2000 2000 3000 >5000 >5000 1000
  4. Havgård 200 10 75 85 55 30 40 20
  5. Ensligheten 1    –    – 120 50 15 25 25 150
  6. Ensligheten 2    + 100 1000 >3000 2500 2000 300 2000
  7. Nyvångshus 1000 1000 1000 100 150 100 120 5
  8. Röddinge 1 0 100 30 >2000 100 100 60 3
  9. Röddinge 2 
      dellokal 1 10 10 10 0 0 30 50 6
      dellokal 2 0 0 25 5 2 1 27 0
10. Frualid 3 3 300 200 90 140 25 5
11. Kristinelund   rikligt >1500 >3000 >10000 >5000 3000 2000 800
12. Frisbjer 2000 2000 60 40 3
13. Fågelsång 250 25 40 40 20
14. Hunneröd 25
15. Lyckås 0 100 150 150 0 0
16. Krageholm    + 500 4 0
17. Sandåkra 1 0 0
18. Vombsjön 0 0
19. Årröd 0 0
20. Gyllebosjön 0 0 0
21. N. Lindholmen 0 0 0
Lokal 1–11 är identiska med lokalerna hos Gustafsson (1992). Lokal 12–13 och 15–21 från Skånes Floras arkiv. 
Lokal 12 upptäckt 1989, lokal 13 1993, lokal 14 2015, lokal 15 1994, lokal 16 2001, lokal 17 2005. Uppgifts-
insamlare: Helge Rickman 1978, Lena Gustafsson 1990/91, Göran Mattiasson 1984/85, 2000–2015.
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bedömdes år 2000 ha landets största bestånd med över tiotusen 
skott. De stora bestånden i Röddinge och Frisbjer (8 resp. 12) har 
haft kort livslängd, när de tvingats konkurrera med högvuxna 
arter som brännässlor Urtica dioica, snärjmåra Galium aparine och 
uppväxande trädskikt. 

I Torsbo (1) konkurrerade buskvicker med nässlor, snärjmåra 
och kirskål Aegopodium podagraria under hela 1980- och 1990-
talet. Redan 1982 var bedömningen att arten riskerade försvinna 
och det blev också resultatet omkring år 2000. Men samtidigt 
som arten lämnade sin gamla växtplats i Torsbo flyttade den över 
till andra sidan vägen, expanderade kraftigt och omfattade vid 
besöken både år 2000 och 2003 mer än tvåtusen skott. En över-
raskande utveckling! 

Men även på den nya växtplatsen fanns konkurrenterna och 
utvecklingen vände bland nässlor, hallon Rubus idaeus och andra 

figur 4. Buskvicker i Skåne 
2015. Ju mörkare grön prick 
desto fler exemplar. Röd prick 
anger att ingen buskvicker 
hittades. Lokalernas numrering 
följer tabell 1.
The distribution of Vicia dumeto-
rum in Skåne in 2015. See also 
Table 1 on the previous page.



högvuxna och näringskrävande arter. Vid årets sommarbesök 
hittade jag ingen planta, vilket resulterade i ett nytt besök en 
månad senare – liksom i Frualid – då ett välutvecklat exemplar 
trots allt upptäcktes (figur 6).

Skillnaderna mellan plantor som växer i ljus (figur 3) respek-
tive skugga (figur 1, 5) är påtagliga. Många, för att inte säga de 
flesta, skott blommar inte alls eller bara med enstaka blomklasar 
i skuggiga lägen. I vägkanten vid Nyvångshus (7), där ett tusental 
plantor blommade under lång tid, fanns i år totalt fem vegetativa 
exemplar. Vid besöket i juli 2015 hittade jag enbart ett skott, 
som var drygt en decimeter. Vid vägkanten söder om Hunneröd 
(14) fanns också enbart vegetativa exemplar liksom vissa år vid 
Havgård (4).

Vid Havgård har buskvicker funnits på flera platser, vanligtvis 
i ett fåtal utom under 1970-talet, då arten kunde expandera inom 
ett område där träd avverkats. Buskvicker har nu försvunnit 
från platsen och ytterligare ett område. Trots att vickern flyttat 
runt och försvunnit finns den fortfarande kvar i skuggan utmed 
skogsbilvägen genom ädellövskog och granplantering (figur 5).

Fröproduktion och spridning
Buskvicker som växer alltför skuggigt blommar inte, vilket 
resulterar i utebliven fröproduktion och föryngring. Att sådana 
bestånd försvinner med tiden är naturligt, vilket inträffat i både 
Lyckås (15) och Krageholm (16), när uppväxande bokskog slutit 
sina krontak och skogen blivit så tät att ljusinstrålningen blivit 
otillräcklig.

Även om blomningen och fröproduktionen är riklig finns 
inga garantier för att nya plantor utvecklas. Uppenbarligen krävs 
mycket speciella förhållanden av ännu okänt slag för att frön 
ska gro. Om så inte vore fallet skulle buskvicker vara betydligt 
vanligare med ett avsevärt större utbredningsområde. Att stora 
ruggar med rik blomning kan utvecklas under kort tid i expone-
rade lägen beror på att buskvicker även kan sprida sig vegetativt 
genom greniga rotstammar som skjuter nya skott, som på relativt 
kort tid kan täcka tiotals kvadratmeter stora ytor. I Nyvångshus 
(7) noterades 1961 ett tjugotal plantor som under 1970-talet hade 
utvecklat ett tusental skott.

I skogarna vid Ensligheten (5, 6), varifrån arten är känd sedan 
åtminstone 1960-talet, har nyligen marken runt den stora 
dominerande förekomsten år 2000 rörts om, samtidigt som 
skogsbilvägen förbättrats. Åtgärderna har gynnat buskvicker 
som nu spridit sig i området. År 2015 förekom rikt blommande 
ruggar (figur 3) och mindre spridda bestånd här och var utefter 
grusvägarna i skogsområdet. Här kan nämnas att buskvicker 
även förekommer med ett mindre bestånd (5 ex 2015) i vägkan-

figur 5. Klättrande busk vicker 
i Havgård (lokal nr 4). – 25 juni 
2014.
Vicia dumetorum climbs a tree to 
reach the light.
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ten utmed den allmänna asfalterade vägen, där vegetationen 
klipps regelbundet. Uppenbarligen har markstörningarna gynnat 
buskvicker.

Har buskvicker möjligen spridits till platser utmed grusiga 
skogsbilvägar i södra Skåne genom äldre tiders transporter av 
vinterfoder efter sensommarslåttern?  Buskvicker är en utpräglat 
kulturgynnad art. 

Centrum för buskvicker
Utbredningskartan (figur 4) visar att buskvicker har flest växt-
platser i Gärdslövs-området (2, 3, 4, 12, 14). I Gabelljung (3), 
som är lätt tillgängligt för besök, har buskvickern under de 
senaste tjugofem åren haft ett av sina största bestånd. Det var i 
Gärdslövsområdet som en ny växtplats (14) med sterila plantor 
upptäcktes 2015 utmed en skogsbilväg i närheten av Frisbjer (12).

Fyledalens storhetstid som växtplats för buskvicker förefaller 
vara slut. I Fyledalen (7, 8, 9, 15) har buskvicker länge haft säkra 
förekomster, ofta med spridda exemplar kring huvudbeståndet. 

I Röddinge (9) har arten kommit och gått på olika platser. 
Buskvicker har försvunnit när bokskogen tätnat och tidvis 
saknats i skogsområdet men överlevt i vägkanter, varifrån åter-
kolonisation kunnat ske. I juni 2015 överlagrades växtplatsen av 

figur 6. År 2003 fanns  över 
tvåtusen plantor i Torsbo, som 
nu har övermannats av nässlor 
och hallon. År 2015 hittades 
bara en enda. 

Buskvickerns kala baljor kan 
bli upp till 5 cm långa. – 12 
augusti 2015.
The only remaining plant of Vicia 
dumetorum in 2015 at Torsbo. In 
2003, there were still over two 
thousand.
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schaktmassor när skogsbilvägen förbättrades. Sommaren 2015 
återfanns totalt sex plantor i Röddinges glesa bokskogar. I ett 
närbeläget område (8) har ett en gång mycket välutvecklat och 
stort bestånd av buskvicker successivt minskat för varje år och 
2015 återfanns endast tre plantor.

Buskvicker har 2015 sin största förekomst i Ensligheten (5, 6) 
med såväl större som mindre spridda bestånd runt huvudföre-
komsten (figur 3) – samt ett mindre utefter allmänna vägen som 
nämnts ovan. 

Försvunna växtplatser
Utbredningsområdet för buskvicker är i stora drag detsamma 
idag som för femtio år sedan. Samtliga kända växtplatser efter 
1965 liksom ett antal äldre lokaler (Skånes Flora arkiv) har 
besökts under arbetets gång. Under den senaste femtioårs-
perioden har buskvicker försvunnit från sju tidigare kända 
växtplatser. 

I bokskogarna söder om Lyckås (15) har buskvicker iakttagits 
på flera platser men alla har försvunnit när skogen tätnat. Senast 
sågs arten i sluttningarna för tio år sedan. I Krageholm (16), där 
arten upptäcktes på 1700-talet och ännu 2005 förekom rikligt, 
minskade beståndet kraftigt allt eftersom växtplatsen krympte 
och slutligen försvann. Utvecklingen var förutsägbar och ofrån-
komlig. Men Krageholmsskogen är stor och rymlig och förhopp-
ningsvis återkommer buskvickern.

Buskvicker fanns bara en kort tid vid Sandåkra (17) 2005. 
Arten återfanns inte när jag tillsammans med upptäckaren 
besökte platsen. 

figur 7. Bladens färg, form och 
nervatur är karakteristisk för 
buskvicker. Bladen har 3–5 par 
av stora, äggrunda småblad 
(som saknar tvär kant vid 
bladbasen och spets i toppen 
som häckvicker) och grenade 
klängen. – Bilden är tagen i 
Gabelljung den 25 juni 2014, 
innan blomningen startat.
The pinnate leaves of Vicia 
dumetorum have 3–5 pairs 
of large, ovate leaflets and a 
branched tendril.
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I Svedala (21) har buskvicker iakttagits vissa år på två när-
belägna platser i skogsbryn men däremellan varit försvunnen 
(Blomberg 1988). Även på växtplatserna vid Årröd (19), Vombsjön 
(18), och Gyllebosjön (20), varifrån buskvicker rapporterats 1973, 
1966 respektive 1965, är arten utgången sedan länge.  

figur 8. Buskvicker har röda 
till rödvioletta blommor i glesa 
klasar. – Ensligheten, 6 juli 
2015.
Vicia dumetorum has 3–12 
purple or violet flowers in open 
racemes.

Mattiasson, G. 2016: Busk-
vicker – förekomst i Skåne 
under femtio år. [Changes 
during the last 50 years for Vicia 
dumetorum in Skåne, southern-
most Sweden.] Svensk Bot. 
Tidskr. 110: 24–32.
The fate of Vicia dumetorum at its 
c. 20 sites in Skåne has been fol-
lowed since 1978. V. dumetorum 
responds rapidly to changes in 
light conditions. It is easily over-

grown by competitive species 
such as Urtica dioica. 
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Läget för tre sällsynta 
ormbunkar på Gotland
Text och foto: MARGARETA EDQVIST

Under en vecka i augusti 2015 besöktes över tvåhundra 
gotländska lokaler för rödlistade kärlväxter av ett tiotal 
entusiastiska floraväktare.

Uddbräken (EN – starkt hotad) 
Uddbräken Polystichum aculeatum har aktuella lokaler i fyra av 
våra landskap: Skåne, Västergötland, Dalsland och Gotland. 
På lokalen i Skåne har Floraväktarna för 2015 rapporterat ett 
exemplar och i Västergötland två. I Dalsland, där de flesta loka-
lerna finns, runt 20 stycken, har antalet plantor under senare år 
varierat mellan en och cirka fyrahundra på lokalerna.

Hur är då läget på Gotland? Fyra lokaler är kända: I Vam-
lingbo hittades ett exemplar 1983. Arten har inte setts där senare 
och Ulla-Britt Andersson och Thomas Gunnarsson såg den inte 
där i år heller. Lokalen i Burs – som upptäcktes 1995 – besökte 
Gun Ingmansson och jag (figur 1); där räknade vi in 15 stora 

figur 1. Gun Ingmansson 
räknar uddbräken Polystichum 
aculeatum i ett dike i Burs. – 
20 augusti 2015. 

Med kort varsel anord-

nade Margareta Edqvist 

i augusti ett floraväktar-

läger på Gotland. Här 

sammanfattar hon 

resultaten för de tre 

ormbunkar som ingick i 

eftersökningarna.
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exemplar och sju lite mindre. På den gamla lokalen vid Tors-
burgen, Kräklingbo, som är känd sedan 1849, återfann Mora 
Aronsson och Eva Grusell det enda kända exemplaret, och även 
på den nyupptäckta (2011) lokalen i Fleringe socken stod endast 
ett exemplar att finna.

Mjältbräken (CR – akut hotad) 
Mjältbräken Asplenium ceterach är rapporterad inom Floraväkte-
riet från Skåne och Gotland. En nyetablerad lokal upptäcktes i 
Skåne 1999. Under några år fanns det två plantor i en mur med 
kalkstensinslag, men efter 2002 har ingen sett den.

På Gotland finns idag tre lokaler: I Gammelgarn (figur 2) upp-
täcktes två exemplar 2002, våren 2012 räknade man till 17 exem-
plar, och i år räknade Mora och Eva in 14 exemplar. 

De andra två lokalerna ligger i Östergarn. Den äldsta upp-
täcktes kring midsommar 1949, det fanns då ”24 rosettgrupper 
samt tre enstaka plantor utmed en klipphylla och dessutom tre 
rosettgrupper på ett klippblock 50 meter söderut”. Den södra 
förekomsten försvann dock ganska snart. Vid årets floraväktar-
läger fann Bengt Westman och Dennis Nyström tio exemplar. 

figur 2. Mjältbräken Asple-
nium ceterach är idag känd 
från tre lokaler i landet, alla på 
Östergarnslandet på Gotland. 
– Gammelgarn, 19 februari 
2008. 
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Floraväktarna
För att vi ska kunna bevara 
våra hotade växter krävs 
ingående kunskap om var 
arterna finns och om de 
ökar eller minskar. Flora-
väktarna är ett nätverk av 
natur intresserade personer 
som är med och bevakar 
och ökar kunskapen om 
våra hotade växter

Alla som är intresserade 
av växter och vår natur kan 
bli floraväktare och hjälpa 
till i arbetet med att bevara 
våra blomsterrika miljöer 
och dess arter.

Svenska Botaniska 
Föreningen ansvarar för 
floraväkteriet på nationell 
nivå. De regionala botaniska 
föreningarna sköter samord-
ningen ute i länen.

Merparten av de kärlväx-
ter som klassificeras som 
hotade i Sveriges rödlista 
övervakas regelbundet av 
Floraväktarna, liksom även 
en del arter som betecknas 
som nära hotade.

Som floraväktare följer du 
dina arters utveckling på en 
eller flera lokaler från år till 
år genom återkommande 
besök. Vid en lämplig tid-
punkt, till exempel när arten 
blommar, besöker du loka-
len för att räkna hur många 
exemplar det finns, noterar 
om det finns något hot mot 
växtplatsen eller växten 
(t.ex. uttorkning, igenväxning 
eller exploatering) och letar 
eventuellt efter fler lokaler i 
närheten. 

Hur ofta man bör räkna 
en viss art på en lokal varie-
rar, från årligen till kanske 
bara vart femte år.

Vill du också bli floraväk-
tare eller bara veta mer om 
verksamheten? Kontakta 
Margareta Edqvist på 
e-postadress margareta.
edqvist@svenskbotanik.se.

Den tredje lokalen hittades någon kilometer söderut så sent 
som 2009. I år fann Bengt och Dennis fem plantor. Alltså har vi 
28 kända exemplar av mjältbräken i landet 2015.

Hjorttunga (EN – starkt hotad) 
Hjorttunga Asplenium scolopendrium är känd från Halland och 
Gotland. Rapporter från ytterligare några landskap finns på 
Artportalen där den anges som spridd från odling.

I Halland finns arten på två lokaler. En nära Halmstad där 
den växer i en brunn. Lite svår att räkna men ungefär tio plantor 
gömmer sig där. Tre ex finns på en gammal lokal i Kungsbacka.

På Gotland finns hjorttungan idag på en handfull lokaler, 
bland annat på både Lilla och Stora Karlsö som vi inte besökte 
under vårt läger. Senaste rapporterna på Artportalen anger fyra 
respektive ett exemplar från Karlsöarna. 

På lokalen i Östergarn räknade vi fem exemplar, lokal 1 i Ardre 
hyste fem ex (figur 3), medan det på lokal 2 fanns ett ex.  

figur 3. Hjorttunga Asplenium scolopendrium finns idag på en handfull 
lokaler på Gotland, flera av dem härstammar från inplanteringar. – Ardre, 
20 augusti 2015.

Edqvist, M. 2016: 
Läget för tre säll-
synta ormbunkar 
på Gotland. [Present 
status of Asplenium 
ceterach, A. scolo-
pendrium and Polys-
tichum aculeatum on 
Gotland, SE Sweden]. 
Svensk Bot. Tidskr. 
110: 33–35.
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Sibir-elm funnen på 
Orust och i herbarier
OLLE MOLANDER

I 
början av augusti 2015 fick jag besök av Robert Kiel som bor 
vid Söbben på norra Orust. Han hade med sig ett belägg av 
ett storvuxet gräs, som dykt upp på hans tomt. Det var hans 
uppmärksamma hustru Ulla som vid ogräsrensning i våras lade 

märke till små plantor av ett okänt gräs. De fick utvecklas under 
sommaren och blev nästan meterhöga. Robert hade funderingar 
på att det kunde röra sig om sibirisk vildråg Elymus sibiricus, en 
art som föreföll inte ha noterats utanför odling i Sverige.

Belägg från Söbben granskades så småningom av Erik Ljung-
strand i Göteborg. Till sin hjälp hade han då Linnés Species Plan-
tarum från 1753. Där beskrivs skillnaden mellan E. sibiricus och 
den närstående E. canadensis kanadaelm. Den förra har småaxen 
placerade två och två i mitten av axet, medan den sistnämnda har 
dem grupperade tre och tre.

Erik kunde bekräfta att belägget från Söbben rörde sig om 
E. sibiricus, som tidigare på svenska kallats sibirisk vildråg. Det 
svenska namn som rekommenderas i Svensk kulturväxtdatabas 
(http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/skud/) är 
sibir-elm.

figur 1. Det högväxta gräset 
sibir-elm Elymus sibiricus hit-
tades på tomtmark vid Söbben 
på Orust sommaren 2015.
foto: Robert Kiel, 4 juli 2015..

Ulla Kiel lade märke 

till några små okända 

plantor på tomten. Det 

visade sig vara sibir-elm, 

ett gräs från Sibirien 

och östra Asien. Olle 

Molander berättar här 

om upptäckten. 
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Sibir-elm är ett flerårigt gräs som hör hemma i Sibirien och 
östra Asien. Det blir normalt 60–90 cm högt och har en blå-
grön färgton. Axet är hängande på ett sätt som tilltalar odlare av 
prydnadsgräs.

I herbarierna i Göteborg (GB), Uppsala (UPS) och Stockholm 
(S) finns det redan herbarieark från Sverige av sibirelm. Ragnar 
Ohlsén samlade gräset vid Arvodesvägen i Hägersten 24 juli 
1949, och i UPS finns det även ett ark från samma plats insamlat 
1951. Här har gräset säkerligen varit odlat, vilket förklarar att det 
varken tagits med i Hylanders Nordisk kärlväxtflora (1953, 1966 
[i tillägget]) eller Sörmlands flora (Rydberg & Wanntorp 2001). I 
Riksmuseet finns dessutom ett ark från Sölvesborg i Blekinge, 
samlat av Bengt Nilsson 1986. Även detta belägg är taget i odling. 
Fyndet på Orust är därmed det första som kan betraktas som 
vildväxande. Belägg har lämnats till GB och S.

Platsen där sibir-elmen hittades är en äldre perennrabatt med 
brunnäva Geranium phaeum, kungsmynta Origanum vulgare och 
väddklint Centaurea scabiosa. Någon nyplantering har inte skett 
där de senaste femton åren. Hur arten kommit till platsen är 
höljt i dunkel. Den finns inte i odling i närheten. Kanske har frön 
tidigare kommit dit med jord eller plantskolematerial, långsprid-
ning med exempelvis fåglar är kanske mindre troligt. 

Det kan vara givande att vara så uppmärksam på inkomlingar 
som makarna Kiel. På 1990-talet kunde de också glädja sig åt ett 
fint bestånd av skogsknipprot Epipactis helleborine som spontant 
etablerade sig i deras trädgård.  

•  Tack till Erik Ljungstrand som bestämde fyndet från Orust, 
redde ut fakta kring det äldre fyndet utanför Stockholm och som 
bidragit med värdefulla synpunkter till denna notis. Tack också 
till Thomas Karlsson som även han bidragit med värdefulla upp-
lysningar och synpunkter.
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Orkidéer på Cypern en 
vecka i mars
Text och foto: BARBRO RISBERG

M
in föreställning om Cypern efter ett tidigare besök, 
var ett tätbebyggt turistghetto i ett mycket urbanise-
rat land. Ändå hade jag förstått att det gick att hitta en 
hel del orkidéer där, inte minst tidigt på våren. 

I mitten av mars bar det av till Cypern och Agia Napa för 
mig och min man Lennart. Med tanke på orkidéerna var det 
nog inget idealiskt val av boplats, men ön är ju inte jättestor, så 
det ledde till en del bilåkande, som ju också kan ha sina sidor i 
vänstertrafiken. 

Efter det här besöket har jag fått en förändrad bild av landet. 
Det finns gott om fina växtlokaler, inte minst för orkidéer. Det 
finns också storslagna landskap, naturligtvis i Troodosbergen, 
men också småskaligt, kuperat och artrikt kulturlandskap i trak-
terna av Kato Drys och Lefkara. De fina barrskogarna har också 
sin tjusning och sin speciella flora.

Larnaca och området vid Hala Sultan Tekke-moskén
Nära flygplatsen i Larnaca finns ett picknickområde, avsett för 
boende i staden och turister. Man svänger av stora vägen efter 
flygplatsen mot Hala Sultan Tekke-moskén och ser genast en 
parkeringsplats och en yta med bord och bänkar. Där är det 
lämpligt att röra sig längre in bland lövträden tills området tar 
slut och övergår i öppen åker. I kanten av området är det gott om 
borstnycklar Orchis italica. Det finns också rapporter om apnyck-
lar Orchis simia subsp. simia härifrån, men några sådana såg inte 
vi. Troligen blommar de något senare.

Här fanns också enstaka exemplar av Orchis morio subsp. 
syriaca (figur 1). Det är en orkidé som står nära våra svenska gök-
nycklar subsp. morio, som är spridda över större delen av Europa, 
medan subsp. syriaca bara finns i östra Medelhavsområdet, där 
den anses vara rätt sällsynt. Jag har sett den i Turkiet också, men 
de plantor jag såg på Cypern var betydligt glesare och med färre 
blommor. Kanske berodde det på att de i allmänhet växte på 
skuggiga platser här, medan jag sett dem stå på öppen betesmark 
i Turkiet. En art som satte sin prägel på hela området här var den 
vitblommiga bukettranunkeln Ranunculus asiaticus.

När vi rörde oss in bland träden hittade vi den ena ofrys arten 
efter den andra. De stod glest spridda i början, lite längre in 

figur 1. Den östmediterrana 
underarten av göknycklar 
Orchis morio subsp. syriaca 
hittades på picknickområdet 
nära Larnaca.
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fanns det större grupper av dem. Här kunde jag identifiera 
ett flertal av dem. 

Ophrys umbilicata subsp. umbilicata (figur 3) har fått sitt 
namn av umbilicus, som betyder navel. Det syftar på den cen-
trala runda fläcken på blommans läpp, som är starkt konvex. 
Den övre sepalen är ordentligt nedböjd över könspelaren och 
täcker den. Arten finns i hela östra Medelhavsområdet. 

Ophrys umbilicata subsp. flavomarginata (figur 3) har 
precis som namnet säger en gul rand, som i det här fallet 
kantar läppen. Det är en ovanlig orkidé, känd endast från 
Cypern och Israel. 

Ophrys umbilicata subsp. attica (figur 2) har gröna sepa-
ler och petaler. Den har fått sitt namn av Attika, området 
runt Aten i Grekland. Den finns i Grekland och sparsamt i 
Turkiet. Den är ovanlig på Cypern. 

Ophrys lutea subsp. minor (figur 3) hör till den grupp 
ofrysarter som har övervägande gula blommor. Arten är 
den enda i gruppen som är känd från Cypern och den finns 

figur 2. Ophrys umbilicata subsp. 
attica är ovanlig på Cypern.

Flugblomster
Släktet flugblomster Ophrys 
har sedan länge bara haft en 
enda svensk art, flugblomster 
O. insectifera. Nyligen har också 
biblomster O. apifera upptäckts 
vid Trelleborg i Skåne. 

Kring Medelhavet är släktet 
däremot mycket mångformigt 
med flera hundra arter. De har 
det gemensamt att de avsöndrar 
feromoner som lockar insek-
ter till att besöka de insektslika 
blommorna och pollinera dem. 

Blommans byggnad följer 
samma mönster med tre yttre 
kalkblad, sepaler, och två inre 
kalkblad, petaler, och en läpp. 
Variationen inom den ramen är 
nära oändlig när det gäller blom-
mans färger och former och 
många andra egenskaper, inte 
minst valet av växtplats. 

En del författare splittrar upp 
släktet i många arter, andra är 
mer försiktiga och ger avvikande 
plantor status av underart eller 
varietet. Här har jag följt Kreutz’ 
namngivning. 

Många av arterna har en 
mycket begränsad geografisk 
utbredning. Till exempel uppvisar 
flera av Medelhavets stora öar, 
som varit isolerade under lång 
tid, ofta förekomster av sådana 
endemiska arter. Här kan man se 
hur den geografiska isoleringen 
lett till uppkomsten av nya arter 
och taxa. Det är inte ofta det så 
påtagligt går att ana, från det 
perspektiv som ett människoliv 
erbjuder, hur evolutionen fung-
erar. 

Många ofrysar har mycket 
vackra blommor som påminner 
om små smycken, men det är 
kanske en lika stor skönhets-
upplevelse att på plats få upp-
leva den stora variationen och 
mångfalden inom släktet. 
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i hela Medelhavsområdet. Blomman pekar ofta utåt/uppåt och 
har en läpp som är kantad av ett klargult, 2–3 mm brett band. 

Ophrys mammosa subsp. mammosa (figur 3) har fått sitt namn 
efter utskotten vid basen av läppen som har associerats till bröst. 
Det är en ganska vanlig orkidé i östra Medelhavsområdet.

Ophrys argolica subsp. elegans (figur 3) är en glasögonofrys. Den 
är endemisk för ön, alltså känd endast från Cypern, och anses 
vara ovanlig. Själv fann jag den här och i Pegeia – skogen norr om 
Pafos. Den mörka läppen står i stark kontrast till de övriga ljus-
rosa kalkbladen, som är starkt tillbakavikta. Åtminstone den per-
son som namngav den tyckte att den var elegant. Själv tycker jag 
nog att många andra arter också kan konkurrera om den titeln.

figur 3. En mångfald av vackra ofrysarter prydde picknickområdet strax 
utanför Larnaca. Ovan ses Ophrys mammosa subsp. mammosa och till 
vänster uppifrån O. umbilicata subsp. umbilicata, O. umbilicata subsp. 
flavo marginata, O. umbilicata subsp. attica, O. lutea subsp. minor och 
O. argolica subsp. elegans.
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Kulturlandskapet vid Kato Drys och Lefkara
Det här landskapet uppvisar den pastorala idyll som det fort-
farande går att hitta i Medelhavsområdet med små åkrar med 
enstaka, solitära träd (figur 4). Det är kuperat och på kullarna 
finns ett lapptäcksmönster av odlingar med rutor i olika färger. 
Vi ställde oss på en höjd och försökte spana in ett område med 
färgen av ogödslad gräsmark. Vi fann ett sådant och rörde oss i 
den riktningen. Vi kom till en kulle, som säkert varit betad och 
där hittade vi de första orkidéerna. Det handlade om två arter i 
Ophrys mammosa-gruppen, O. alasiatica och O. transhyrcana subsp. 
morio, och dessutom Ophrys sphegodes subsp. herae.

Ophrys alasiatica (figur 6) har fått sitt artepitet efter Cypern, 
Alasia är det gamla egyptiska namnet på ön. Den skiljer sig från 
O. mammosa subsp. mammosa genom att den ganska runda läppen 
oftast kantas av en bred gulaktig rand och kan vara tredelad. Den 
är ytterligare en Cypernendem, i det här fallet ganska spridd på ön.  

Ophrys transhyrcana subsp. morio (figur 6) är kraftig och 
högvuxen. Läppen är oftast påfallande triangulär. Den har sin 
huvudutbredning på Cypern, men finns troligen också i angräns-
ande turkiska Anatolien.

Ophrys sphegodes subsp. herae (figur 6) har fått sitt namn efter 
den antika grekiska gudinnan Hera. Arten finns också i Grek- figur 4. Småskaligt kultur-

landskap vid Kato Drys nära 
Larnaca.
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land, till exempel på Kreta, men är överallt ganska ovanlig. Ett 
kännetecken jag fäster mig vid hos den ganska späda växten är de 
gröna ”ögonen”. 

Vi fortsatte vår vandring uppför kullen och kom fram till en 
grusväg som vi följde. Här var miljön betydligt kargare, med 
stora blottor i markskiktet. Det fanns en del små buskar och 
örter men grässvålen saknades. Lennart jagade en cypernsångare 
med kameran. Jag studerade en knappt meterhög umbellat, när 
jag hörde ett rop: ”Du måste komma”. På rösten hörde jag att 
det handlade om något speciellt. Det gjorde det sannerligen 
också. Helt oväntat hade han stött på ett bestånd av broknycklar 
Orchis punctulata (figur 5). De stod i sin bästa blomning på en av 
de för övrigt nästan kala ytorna på marken. Vi räknade till femtio 
plantor. 

Just de här gjorde kanske inte skäl för namnet broknycklar, 
då inslaget av brunt i de gula blommorna var begränsat. Jag har 
sett på bilder att blommorna kan vara brokigare i gult och brunt. 
Broknycklar är en mycket sällsynt orkidé, med tyngdpunkten i 
sin utbredning i östra Medelhavsområdet. 

Vi hade ett minne av en annan orkidélokal här i närheten, från 
vårt förra besök på Cypern i början av 1990-talet. Mina förhopp-
ningar att finna något där nu var små, då förändringen av landska-
pet ofta går väldigt snabbt, särskilt om betet upphör. Vi lyckades 
hitta platsen, en liten åskam i vägkanten. Visst hade den förbus-
kats, men här fanns fortfarande gott om orkidéer. Synen av några 
praktfulla draknycklar Barlia robertiana mötte oss genast. 

figur 5. Broknycklar Orchis 
punctulata är en sällsynt orkidé 
som huvudsakligen hittas i 
östra Medelhavsområdet. 

Blommorna är ofta brokigt 
färgade i gult och brunt. Dessa 
var helt gula.
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Här fanns det flera ofrysarter som O. iricolor subsp. iricolor, 
O. levantina, O. lutea subsp. minor och när vi gått över åsen ner 
mot en öppnare betesmark, ymnigt med O. omegaifera subsp. 
israelitica.

O. iricolor subsp. iricolor (figur 6) är en av de lättast igenkända 
ofrys arterna med sin nästan fluorescerande blå läppspegel och 
röda läppundersida. Den hör också hemma i östra Medelhavs-
området, och är ganska glest spridd inom utbredningsområdet.

O. levantina (figur 6) hör till bornmuelleri-gruppen, som karak-
teriseras av utvikta håriga läppkanter. Jag tycker de ljusgröna, 
ibland nästan vita kalkbladen, där petalerna är pyttesmå, som små 
öron, också är typiska för arten. Den finns sparsamt, som nam-
net antyder, i Levanten, det vill säga östra Medelhavsområdet. 

O. omegaifera subsp. israelitica (figur 6) hör till omegaifera-
gruppen, alltså de ofrysarter som har ett omegamärke på läppen. 
Spegelytan ovanför omegamärket är färgad i blågrått och kan 
vara mer eller mindre prickig. Den är utbredd i östra Medelhavs-
området, till exempel i Israel som namnet antyder. Lokalt kan 
den vara riklig, som den var här.

figur 6. Ovan den fantastiskt färgade Ophrys iricolor subsp. iricolor och 
till höger uppifrån O. alasiatica, O. transhyrcana subsp. morio, O. sphego-
des subsp. herae, O. levantina och O. omegaifera subsp. israelitica.
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Akrotiri vid Limassol
Under några dagar gjorde vi en resa västerut för att kunna besöka 
ytterligare några orkidélokaler. Basen för de dagarna var Pafos. 
På vägen dit passerade vi Limassol och gjorde en avstickare 
till de välkända orkidémarkerna på halvön sydväst om staden. 
Området var markerat i terrängen med en skylt som visade 
en del av de arter som gick att hitta där. Här handlade det om 
leende, artrika gräsmarker med mer eller mindre glest buskskikt 
(figur 7). Delar av området hade tunt jordlager och påminde om 
alvarmark. 

En karaktärsart där skylten stod var bukettranunkel Ranun-
culus asiaticus, den gula formen, som åtminstone inte jag sett 
så ofta. Längre in där grässvålen verkade mera välbetad fanns 
orkidéerna. Här fanns några arter som är mera spridda, näm-
ligen salepsrot Anacamptis pyramidalis, som finns i större delen 
av Europa, sällsynt också i Sverige på Öland och Gotland. Här 
fanns också näbbnycklar Orchis coriophora subsp. fragrans (figur 8), 
som just hade börjat slå ut. Det är en ganska vanlig art runt hela 
Medelhavet. Vi stötte också på de första satyrnycklarna, i det här 
fallet den vanligaste arten, Serapias bergonii (figur 10).

Några för resan nya ofrysarter fanns också, Ophrys kotschyi och 
Ophrys subfusca subsp. cinereophila. 

figur 7. Örtrika buskmarker vid 
Akrotiri nära Limassol.

figur 8. Näbbnycklar Orchis 
coriophora subsp. fragrans 
hade just börjat slå ut på 
Akrotiri-halvön.
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Ophrys kotschyi (figur 9) hör till O. umbilicata-gruppen. Den är 
namngiven efter den österrikiske 1800-talsbotanisten Kotschy 
och endemisk för Cypern, där den ingenstans är vanlig. Den här 
lokalen erbjuder nog den största chansen att se den. 

Ophrys subfusca subsp. cinereophila (figur 9) finns i östra 
Medelhavs området och anses vara sällsynt. Den har fått namn 
efter den insekt som pollinerar den. Läppen är vinklad två 
gånger, först böjs den neråt och sedan böjs den yttersta läppspet-
sen inåt. Det kan vara ett bra sätt att bestämma den på, då det 
finns flera snarlika arter.

På vår väg vidare västerut gjorde vi ett stopp i Episkopi, där 
vi hade en uppgift om att Epipactis veratrifolia skulle blomma i 
mars, i en översilad slänt nära samhället. Slänter såg vi, men det 
var överallt knastertorrt och någon knipprot blev det inte. 

Pegeiaskogen och Smygies picknickområde
De här lokalerna ligger nästan så långt västerut på Cypern som 
det går att komma. De påminner om varandra, båda domineras 
av tallskog. Åker man från Pafos kommer man först till Pegeia-
skogen, som vägen passerar igenom. Där finns tallar i olika åldrar 
och även små gräsklädda gläntor. Ibland går kalkhällarna i dagen. 
Platsen är artrik, även på annat än orkidéer. Av dem såg vi Ophrys 
levantina, O. transhyrcana subsp. morio, O. alasiatica och ett fint 
bestånd av O. argolica subsp. elegans.

Vid Smygiesområdet var skogen mera kuperad. Området var 
stort och skulle kunna ägnas mycket tid. Ändå var det mycket 
vi hann se. Nya orkidéer för resan var tätyxne Neotinea maculata, 
både vita och ljusröda former. Vi räknade också in nära trettio ex 
av Romeo och Julia Dactylorhiza romana, som var ovanligt stora 
och rikblommande här, jämfört med mina tidigare observationer 
av arten. Enbart den gula formen finns på Cypern. 

Två nya ofrys arter kunde fogas till listan O. bornmuelleri subsp. 
bornmuelleri och O. lapethica. Ett fenomen jag varit med om förr 
är att blommor i tallskog på våren blir prickiga av pollen, något 
som man inte tänker på när man ser växten i fält, utan upptäcker 
först när man laddat ner sina bilder hemma vid datorn.

Ophrys bornmuelleri subsp. bornmuelleri (figur 9) har fått sitt 
namn av en tysk botanist från början av 1900-talet. Det är en 
ganska ovanlig orkidé som precis som så många andra av Cypern-
arterna har en östlig utbredning.

Ophrys lapethica (figur 9) har sitt namn efter staden Lapithos, 
en antik stad på norra Cypern. Det är också i norra delen av ön 
som arten är mest spridd, annars är den ovanlig på ön. Några 
enstaka fynd av den har också gjorts i Turkiet. Den kan påminna 
om O. umbilicata subsp. umbilicata men läppen är utdragen och 
mindre konvex. Dess båda sidor är invikta så att de möts på 

figur 9. Ophrys kotschyi, 
O. subfusca subsp. cinereo-
phila, O. bornmuelleri subsp. 
bornmuelleri och O. lapethica. 

Blommor i tallskog kan på 
våren blir prickiga av pollen, 
något som man inte tänker 
på i fält, utan upptäcker först 
när man laddat ner sina bilder 
hemma vid datorn.
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undersidan. Ryggsepalen är inte lika långt böjd över könspelaren 
som hos O. umbilicata subsp. umbilicata.

Bland det sista vi såg innan vi kom fram till picknickområdet 
var en liten satyrnyckel med violetta hår i blommans öppning. 
Det var Serapias levantina (figur 10).

Genom sitt läge, dels som länge isolerad ö, dels långt österut 
finns flera endemiska arter och många östliga växter, som här har 
utposter mot väst. 

Cypern har jämfört med många andra Medelhavsöar ett varmt 
klimat och våren kommer tidigt. Tyngdpunkten i blomningen 
ligger redan i mars, och den tidpunkt vi valde, 13–18 mars, var 
åtminstone våren 2014 lyckosam. Precis som hemma varierar ju 
vårens ankomst mellan åren. På Cypern finns dessutom en möj-
lighet att gardera för tidiga vårar genom att röra sig uppåt mot 
Troodosbergen, där många av arterna blommar senare. Det är 
dessutom lätt att röra sig i terrängen och ofta tillrättalagt genom 
stigar och rastplatser. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det vi såg under vår Cypern-
vecka överträffade alla våra förväntningar med råge.  

•  Jag vill rikta ett varmt tack till Sven Birkedal för hjälp och stöd 
med namngivningen av orkidéerna enligt Kreutz, och för hans 
hjälp med bestämning och bekräftelse av bestämning av taxa i 
det mångformiga ofryssläktet.

figur 10. De märkliga satyr-
nycklarna liknar just inga andra 
orkidéer. Här Serapias bergonii 
och S. levantina.
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läsvärt
Atlas Flora Danica
Alla danska kärlväxter finns nu karte-

rade i tre vackra volymer. Lars Fröberg 

är imponerad av verket. 

LARS FRÖBERG

Efter 23 års fältarbete har detta omfattande 
atlasverk kommit i tryck. Initiativtagare är 
Per Hartvig som drivit projektet sedan 1992 
i samarbete med Dansk Botanisk Forening. 
Redigeringen har genomförts av Per tillsam-
mans med Peter Vestergaard. 

Totalt har 1300 av de 2228 rutorna på 
5 × 5 km som finns i Danmark inventerats 
av 272 personer. Även om endast 58 procent 
av rutorna blev grundligt undersökta, så är 
resultaten imponerande och kartorna visar 
på ett bra sätt utbredningsmönstren för de 
olika arterna.

Av de tre banden innehåller det första 
bandet bakgrund, metodik och analys av 
resultaten, medan de två följande banden 
innehåller artbeskrivningar med kartor.

METODIK
Alla arter, underarter, hybrider och apo-
miktiska småarter av kärlväxter, vilka blivit 
funna som vilda eller förvildade finns med, 
och dessutom har ett flertal varieteter och 
kultivarer inkluderats.

Inventerarna har fått fylla i fältblanketter 
med uppgift på lokal i klartext, koordinater 
med hundra meters noggrannhet (enligt 
UTM-nätet), datum, samt biotop. 

Inventerarna rekommenderades att 
täcka in biotoperna inom rutan, säsongerna 
under året, samt att börja med de mest 

skyddsvärda objekten för att få någorlunda 
heltäckande artlistor för dessa. Ingen direkt 
bedömning om en ruta var färdig gjordes, 
men missade förekomster av arter som var 
vanliga kompletterades av några rutinerade 
botanister. 

Beläggexemplar togs på kritiska artgrup-
per och arter med underarter eller varieteter 
utifrån en belägglista, vilka granskats av 
experter från Danmark och övriga Nor-
den. En finess var att varje beläggexemplar 
åtföljdes att en etikett i dubbel upplaga. 
Efter granskning delades etiketten, varav 
den ena delen åtföljde belägget medan den 
andra delen skickades till sekreteriatet för 
registrering.

INLEDNINGSDELEN
Det första kapitlet behandlar vegetations-
historien efter den senaste istiden, med 
bland annat en beskrivning av de olika 
träd slagens invandring och dynamik, samt 
människans enorma betydelse för introduk-
tionen av olika arter under tidernas lopp. 
Det andra kapitlet tar upp ekologiska fakto-
rer som är av betydelse för växternas utbred-

Atlas Flora Danica 1–3.
Hartvig, P. 2015. Gyldendals.  
ISBN 978-87-02-15299-9.  
335 sidor (vol. 1), 1230 sidor (vol. 2–3). 
Pris 442 kr på Adlibris.
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ning. Här ges en presentation av berggrund, 
lösa jordarter, klimat och exempel på arters 
utbredningar som speglar dessa faktorer. 
Även successionens betydelse behandlas. 

Det tredje kapitlet ger en fyllig beskriv-
ning av Danmarks naturtyper, indelade i 
skogs- och buskmarker, kusternas biotoper, 
hedmarker, ängsmarker, myrmarker, sjöar 
och vattendrag, kulturmarker, samt så 
kallade småbiotoper (t.ex. busk-/trädridåer, 
stengärden och märgelgravar). 

Kapitel 4 presenterar tidigare invente-
ringar och kartläggningar av den danska 
floran, bland annat med genomgång av den 
så kallade TBU-inventeringen (Danmarks 
Topografisk-Botaniske Undersøgelse) som 
utfördes under 1900-talet, medan kapitel 5 
tar upp metodiken till den nuvarande inven-
teringen. 

Kapitel 6 behandlar specifikt de ruderata 
biotoperna. Detta är artrika miljöer som här 
delas in i hårda habitat (t.ex. murspringor, 
gatsten, stenmurar), ruderatgräsmarker 
(t.ex. grusgropar, järnvägar, trädesåkrar), 
samt kulturgräsmarker (t.ex. gräsmattor och 
vägkanter). 

Kapitel 7 behandlar de antropokora 
(kulturspridda) arterna och deras historia, 
medan kapitel 8 slutligen ingående analyse-
rar resultaten från inventeringen. Totalt har 
3 359 taxa blivit funna under projektets gång, 
varav drygt hälften betraktas som bofasta 
och gamla. Ett flertal så kallade ”hotspot-
kartor” ges, där man bland annat kan utläsa 
att Väst jylland är artfattigast med ungefär 
300–500 arter per ruta, medan de artrikaste 
rutorna ligger i Köpenhamnsområdet med 
över 700 arter per ruta.

För några arter presenteras en jämförelse 
med de gamla TBU-kartorna, där man kan 
konstatera att arter som kattfot Antenna-
ria dioica och fältsippa Pulsatilla pratensis 
minskat, medan strandkål Crambe maritima 
och knipparv Cerastium glomeratum har ökat. 
Slutligen ges en engelsk sammanfattning av 
projektet.

ARTDELEN
För varje art presenteras vetenskapligt 
namn med auktor, danskt namn, eventuella 
synonymer, första fynd, status (bofast/tillfäl-
lig) och inkomstsätt, ståndorter, frekvens-
angivelse, fyndstatistik (antal rutor och 
procentuellt antal rutor med fynd), lokal-
angivelser (för arter med max 4–6 fynd), 
samt i förekommande fall beläggranskning 
och rödlistestatus. 

Dessutom presenteras förstås utbred-
nings kartor för de flesta arterna (figur 1). 
Endast ett fåtal av de allra vanligaste arterna, 
samt arter med färre än 4–6 fynd saknar 
karta. För de senare ges då istället lokal-
angivelser i textbeskrivningen. För ett flertal 
arter som delas i underarter eller varieteter 
ges utbredningskarta både på artnivå och 
lägre nivåer. 

För de så kallade referensrutorna (de som 
bedöms vara fullständigt inventerade) anges 
fynd med grön markering och frånvaro av 
fynd med gul markering. De 928 rutor som 
inte blivit fullständigt inventerade får en grå 
markering om de saknar fynd.  

figur 1. Utbredningskartan för skogsstarr Carex 
sylvatica visar tydligt förekomsten av moränlera.
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De många småarterna inom mask rosorna 
Taraxacum presenteras separat och har 
behandlats av maskrosexperten Hans Øll-
gaard. För dessa ges utbredningskartor med 
både aktuella och gamla fynd. Dessutom ges 
ett tårtdiagram som anger hur stor andel av 
fynden som förekommer i naturliga respek-
tive ruderata miljöer.

BEDÖMNINGAR
Det är väldigt glädjande att se detta verk 
komma i tryck. Även om Danmarks kärlväx-
ter genom tiderna har varit väl undersökta 
har det inte funnits någon lättillgänglig över-
sikt över deras utbredning. Dessutom har 
många arters utbredningar ändrats mycket i 
senare tid. 

Att täcka en så stor yta som hela Dan-
mark i ett enda projekt känns nästan över-
mäktigt och det är fullt förståeligt att man 
fått begränsa inventeringen till de 1300 rutor 
som inventerats fullständigt. Icke desto 
mindre har målsättningen varit att minst två 
5 × 5 km-rutor inom varje milruta i UTM:s 
rutnät skulle täckas, vilket projektet lyckats 
med. Tittar man på utbredningskartorna 
så syns utbredningsmönstrena för de olika 
arterna tydligt trots de många icke fullstän-
digt inventerade rutorna. 

Några detaljer på utbredningskartorna 
kunde kanske gjorts annorlunda. Om man 
uteslutit koordinatnätet över havet och 
markerat gränsen för ”10-milsrutorna” med 
fetare linjer (som man gjort på översikts-
kartan på sid. 1141 i band 3) hade kartorna 
kanske blivit lite mer tilldragande och även 
lättare att orientera sig i. Bornholm ligger 
inskjutet uppe i högra hörnet av kartorna 
och borde kanske ha avskärmats med en 
tydlig inramning. 

Inledningskapitlena förefaller vara väl 
genomtänkta och genomarbetade, och 
man får mycket intressant information från 
dessa. Per Hartvig ligger bakom kapitel 5–8, 
medan kapitel 1–4 är skrivna av andra förfat-
tare. Kartorna i kapitel 2, vilka ger exempel 

på utbredningsmönster som kan kopplas till 
klimat, berggrund eller jordartstyp är väldigt 
stimulerande, även om man måste tolka dem 
med en nypa salt vilket också poängteras. 

Vägkanternas noggranna behandling i 
kapitel 6 är också intressant. En jämförelse 
görs mellan arter som är typiska för vägkan-
ter i Västjylland och de som är typiska för 
vägkanter på de östra öarna. Dessutom pre-
senteras några havsstrandarter som spridit 
sig längs vägarna på grund av saltningen, av 
vilka dansk skörbjuggsört Cochlearia danica 
är en ny art som spridit sig explosionsartat. 

I kapitel 7 tas de invasiva arterna upp, 
alltså främmande arter som bedöms öka 
kraftigt eller hota den ursprungliga floran. 
Författaren konstaterar mycket riktigt att 
det är svåra avgränsningsproblem för dessa, 
både vad gäller vilka arter som ska betraktas 
som ursprungliga, och vilka som bedöms 
hota den ursprungliga floran. För de bofasta 
arter som försvunnit från Danmark på 
senare tid kan ingen invasiv art säkert anses 
vara skyldig, utan orsaken ligger i de flesta 
fall snarare i direkt mänsklig påverkan på 
lokalerna. 

Bland registren finns ett som förklarar 
danska ekologiska termer, vilket är till god 
hjälp vid tolkningen av ståndortsbeskriv-
ningarna. En detalj som jag saknar är en 
geografisk karta över landet.

Slutligen kan jag bara konstatera att detta 
är ett verk som kommer att ha stor bety-
delse för floristiken i Norden och angräns-
ande områden. 

Det står inledningsvis att verket är 
tillägnat ”de danske amatørbotanikere og 
fritidsflorister”. Det är min förhoppning att 
det även kommer att användas av naturvår-
dare, professionella botanister och alla andra 
växtintresserade både inom och utanför 
Danmarks gränser.  

Den som vill veta mer om Atlas Flora Danica är 
välkommen till SBF:s föreningskonferens 5–6 
mars, då Per Hartvig presenterar projektet.
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Salepsrot –  
rävtestikel-
orkidén
Text och foto:  
ÅKE ANDRÉNSANDBERG

F
ör de flesta botanister har 
orkidéerna en särskild spän-
nande strålglans tack vare sin 
skönhet och sällsynthet. Några 

orkidéer skänker skönhetsupplevel-
ser genom att uppträda i massor i 
lundar och på kalkrika backar, medan 
andra är sällsynta eller måste sökas på 
otillgängliga ställen. Till de senare kan 
räknas salepsroten Anacamptis pyrami-
dalis. Förutom att den vackra blom-
man är svår att finna – i Sverige finns 
den bara på Gotland och Öland – har 
den ett konstigt namn som knappast 
någon förstår. 

Namnet har emellertid funnits i 
svenskan sedan åtminstone 1776 och 
var en direktöversättning av det tyska 
Salepwurzel. Med stor sannolikhet 
kommer förledet från turkiskans salep 

och arabiskans salab, vilket lär betyda ”rävtestiklar”. Huruvida 
rävens testiklar ser ut på något särskilt sätt må vara osagt, men 
nog kan rotknölarna se ut som testiklar i största allmänhet. I 
Orienten lär de fortfarande användas som potenshöjande medel. 
Det svenska namnet är att betrakta som ett handelsnamn och 
rötterna såldes förr på apotek.

Salep såldes som ett fint gulvitt pulver som utvanns från orki-
déns torkade och malda rotknölar. Mjölet ser ut som stärkelse 
och lär smaka sött men lukta lite illa. Det har rykte om sig att 
vara nyttigt och några grams inblandning i brödet skulle vara till-
räckligt som näring för en dag. Författaren av dessa rader vågar 
inte stå för att detta är korrekt men kan säkert säga att det inte 
är vetenskapligt prövat. Inte heller har idén att salepsgelé är bra 
mot en irriterad mag-tarmkanal något vetenskapligt stöd, men 
det finns heller inget belägg för att det skulle vara farligt.

figur 1. Linné skrev i Flora Svecica 1755 om saleps roten: 
”Med knölrötter. Stjälken en tvärhand hög, ledad.  
2 kalkblad utstående, 3 hopstående. Sporren lång.  
Läppen treflikig, bred, med helbräddade flikar.”

Salepsroten är en både 

vacker och sällsynt 

orkidé som dessutom 

har ett märkligt namn. 

Åke Andrén-Sandberg 

har tittat lite närmare 

på salepsrotens namn 

och dess märkliga 

biologi.
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Ett annat namn för växten är klotyxne, vilket kan förklaras av 
att blommorna sitter mycket tätt. Apropå namn så står grekis-
kans anakamptos för ”böja upp”, vilket förmodligen anspelar på 
de upphöjda vecken på orkidéns läpp som är ägnade att leda 
den pollinerande fjärilen rätt, medan epitetet pyramidalis ter sig 
naturligt för det pyramidformade blomaxet. Blomställningen 
är tät med röda, violetta eller purpur färgade blommor – någon 
gång träffar man också på helt vita exemplar. Blommorna luktar 
gott. Tre av kalkbladen bildar en hjälm över den breda, treflikiga 
läppen. Sporren är cirka 15 mm lång, lätt nedåtriktad och nästan 
trådsmal.

Blomning sker först när salepsroten är 5–10 år gammal. Van-
ligen är den blommande växten några få decimeter hög, men i 
lugna lägen kan den bli nästan halvmeterhög. Stjälken är spenslig 
och har små stamnära blad där de nedre efter hand vissnar bort 
förutom några längre (8–15 cm), ofläckade, lansettlika blad nära 
basen.

Fröna hos orkidéer är ju små och enkla, och hos salepsroten är 
detta särskilt tydligt. Fröna är här extremt enkla med ett mini-
malt blomembryo omgivet av ett enda lager skyddande celler 
och innehåller nästan ingen näring alls. Svamphyfer bildar snart 
ett nätverk tillsammans med orkidéembryot och ger näring till 
det lilla fröet – utan svampen blir det ingen orkidé. Emellertid 
kan salepsroten också föröka sig genom rotdelning: mot slutet av 
växtsäsongen bildas en eller flera nya rotknölar som var och en 
kan ge upphov till en ny planta kommande vår. Mykorrhizan är 
också viktig under blomningstiden då den förser blomman med 
huvudparten av dess näring. 

Svenska undersökningar har visat att salepsroten – åtmins-
tone på Öland – pollineras av en lång rad olika dagfjärilar, som 
exempelvis klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos, skogs-
nätfjäril Melitaea athalia, slåttergräsfjäril Maniola jurtina och 
hagtornsfjäril Aporia crataegi. I sitt fåfänga sökande efter nektar 
– salepsroten luras, dess sporre erbjuder ingen nektar – fastnar 
istället runt fjärilens sugsnabel de klibbiga pollenklubborna, som 
sedan stryks av på nästa blomma när fjärilen sticker in sin snabel 
i dess sporre – det är så utstuderat fiffigt att man måste beundra 
naturen lite extra.

Den nordliga gränsen för utbredningsområdet är Gotland och 
Ösel, medan arten på kontinenten traktvis är något vanligare. 
Saleps roten är starkt kalkberoende och är på Gotland tydligt 
kustbunden. Blomningen sker under högsommaren, vilket 
vanligen är liktydigt med juli. Salepsroten har svårt att klara sig 
på näringsrik mark och missgynnas därför av gödsling liksom 
av igenväxning och förbuskning men också av alltför hårt bete 
(exempelvis av får).  

Åke Andrén-Sandberg är 
professor i kirurgi vid Karo-
linska universitetssjuk huset 
och ivrigt fotograferande 
amatörbiolog.

Adress: Vintrosagatan 17, 
124 73 Hagsätra 
E-post: ake.andren- 
sandberg@karolinska.se

figur 2. Sällsynt kan man finna 
en vitblommig salepsrot.
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I de centrala delarna av Apenninerna ligger ett kalkrikt 

och för botanister hett eftertraktat bergsområde, Monti 

Sibillini, nationalpark sedan 1993. Gun Ingmansson njöt 

och fotograferade!

Botanisk resa till Monti 
Sibillini, Italien
Text och foto: GUN INGMANSSON

M
öt våren i Monti Sibillini, Italien! Så presenterades en 
av fjolårets botaniska resor i Svensk Botanisk Tid-
skrift. Vi var 15 deltagare som inte kunde motstå den 
uppmaningen och under säker ledning av Caroline 

Edelstam fick vi lära känna en för många okänd del av Italien. 
Centralt i Apenninerna, i regionerna Marche och Umbrien, 

ligger ett mytomspunnet kalkrikt bergsområde – Monti Sibil-
lini – med flera toppar över tvåtusen meter. Med sina cirka 1800 
kärlväxter och hyfsade populationer av varg, brunbjörn, vildsvin 
och kungsörn blev området nationalpark år 1993. Här lever ännu 
en traditionell herdekultur och lokala sorter av pecorino, salami 
och prosciutto fanns på tallriken varje dag.

Vi utgick från tre olika platser: Fiastra i norra delen av natio-
nalparken, Montefortino i öster och Norcia i sydväst. Boendet 
var av typ ”Bo på lantgård” (agriturismo) där vi skämdes bort 
med hjälp av vildsvinskött, tryffel, hemgjord pasta, tiramisu … 

11 maj Prati di Ragnolo
Branta vägar för oss upp till de vidsträckta ängsmarkerna Prati 
di Ragnolo, sydost Fiastra, som ännu idag hävdas på traditionellt 
sätt med bete och även slåtter. Det ger en osannolikt rik blom-
ning. Mängder av göknycklar Anacamptis morio, Adam och Eva 
Dactylorhiza sambucina, gullvivenycklar Orchis pauciflora, Sankt 
Pers nycklar O. mascula och hybriden mellan de två sistnämnda 
får oss direkt på knä. En endemisk julros Helleborus bocconei är 
rätt vanlig, likaså Viola eugeniae, även den endemisk och i både 
gul och blå färgform. 

Resans första gentianor, vårgentiana Gentiana verna, blir 
förstås rättmätigt uppmärksammade liksom alla pingstliljor 
Narcissus poëticus. Alpskrabba Globularia punctata och luddginst 
Cytisus hirsutus tittar vi också närmare på. 

figur 1. Hybriden mellan Sankt 
Pers nycklar och gullvivenycklar 
Orchis mascula × O. pauciflora, 
den endemiska julrosen Hel-
leborus bocconei (foto: Lizz Jill-
hed) och den likaså endemiska 
hundtunge släktingen Cynoglos-
sum magellense prydde äng-
arna på Prati di Ragnolo.
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Vi stannar till vid en snölega längs vägen och där har just hål-
nunneört Corydalis cava, tidig blåstjärna Scilla bifolia, vår krokus 
Crocus vernus, vårlök Gagea lutea och blåsippa Hepatica nobilis 
tinat fram. Som högst är vi på 1500 meter över havet och där är 
blomningen ännu inte på topp, men vi får i alla fall se endemen 
och höghöjdsarten Cynoglossum magellense fint utslagen. 

När vi kommer tillbaka till vårt boende i Fiastra kan vi dess-
utom få fina bilder på spökyxne Orchis anthropophora, smycke-
ofrys Ophrys fuciflora, toffelofrys O. bertolonii och spindelofrys 
O. sphegodes. De växer alla i bekväm närhet av huset!

12 maj Cupi – Santuario di Macereto och Monte Fiegni
Dagens halvmilalånga vandring startar i byn Cupi längs en 
mindre väg kantad av hamlade naverlönnar Acer campestre. Vi 
kommer rätt snart upp på de öppna betesmarkerna och Erysi-
mum pseudorhaeticum, en centralapenninsk endemisk kårel, får 
oss att gräva fram flororna. Sedan måste vi pausa ett tag medan 
en fåraherde leder förbi sin hjord.

Och så börjar då orkidéerna visa sig – först någon enstaka 
fjärilsnyckel Orchis papilionaceae, pricknycklar O. tridentata, 
göknycklar, krutbrännare Neotinea ustulata och vit skogslilja 
Cepha lanthera longifolia. Vi njuter och fotograferar. De första 

figur 2. De vidsträckta slåt-
ter- och betesmarkerna på 
Prati di Ragnolo bjöd på en 
översvallande blomsterprakt. 
Här försöker resans ledare 
Caroline Edelstam fånga 
härligheten på bild.

figur 3. Flera orkidéer, som 
spökyxne Orchis anthropo-
phora och smyckeofrys Ophrys 
fuciflora, prydde omgivningarna 
till boendet i Fiastra.
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stor nycklarna Orchis purpurea fotograferas och de blir bara fler 
och fler. Till slut går det knappt att sätta ner fötterna. 

Vi vadar i ett hav av de mest praktfulla och perfekta orkidéer 
och vi vill inte lämna dem. Det känns som om man aldrig kom-
mer att få se det här igen. 

Men ostarna och skinkorna i våra ryggsäckar ska snart dukas 
upp vid pilgrimernas kyrka Santuario di Macereto så vi måste 
slita oss. Som tröst får vi se en intressant hybrid mellan stor-
nycklar och krutbrännare.

Eftermiddagen tillbringas på Monte Fiegni ovanför byn 
Fiegni i Fiastra. Här botaniserar vi i torrare marker, där bland 
annat vit solvända Helianthemum apenninum, ölandssolvända 
H. oelandicum, gotlandssolvända Fumana procumbens och myrten-
törel Euphorbia myrsinites studeras på de sydvända klipporna på 
ena sidan av vägen. Den andra sidan ger oss en enastående utsikt 
över sjön Lago di Fiastra.

När kvällen kommer frågar vi oss hur denna dag ska kunna 
toppas. Det är ju trots allt bara resans andra dag i fält. 

figur 4. Ett hav av stornyck-
lar Orchis purpurea täckte 
marken längs vägen mellan 
Cupio och Macereto.

figur 5. Den vita solvändan 
Helianthemum apenninum 
blommade tillsammans med 
både ölands- och gotlands-
solvända på de torra markerna 
på Monte Fiegni.
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figur 6. Lago di Fiastra skymtar nere i dalen från sluttningarna på Monte Fiegni.
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13 maj Monte Coglia
Det första vi ser när vi med viss möda kört upp till Monte Coglia 
är den endemiska italienska hundtungan Solenanthus apenninus. 
Den är verkligen iögonfallande. Jättestinkfloka Ferula communis 
är också väl synlig just här.

Vi startar dagens vandring på 1237 meter över havet med att 
gå genom en spännande bokskog Fagus sylvatica med järnek Ilex 
aquifolium, idegran Taxus baccata och en lång rad lundväxter. 

Väl ute i solen öppnar sig vidsträckta gräsklädda sluttningar. 
Späd klocklilja Fritillaria montana har vi sett förut men här är de 
många och fint utslagna. Bergpionerna Paeonia officinalis finns här 
också, men den sena våren gör att de bara visar sina ludna knoppar. 

Spiran Pedicularis comosa och vedeln Astragalus sempervirens har 
samma gulvita blomfärg medan pingstliljorna gör sluttningarna 
vitprickiga. Några trädlärkor sjunger, en härfågel har visat sig och 
det är precis lagom varmt. På kvällen anländer vi till Montefortino.

14 maj Gola dell’Infernaccio
En heldagsvandring på dryga milen är planerad men in i det sista 
är det osäkert om vi ska kunna ta oss in i den smala ”infernaliska” 
bergsklyftan. Efter en snöfattig vinter hade det kommit en och 
en halv meter snö under ett dygn, den 10 april! Ingången till kan-
jonen är ännu delvis blockerad av en snö- och jordblandad lavin. 
Professor Sandro Ballelli, tillsammans med tre botanist kollegor 
från universitetet i Camerino, är idag med som lokal guider. 
Beslut tas att vi ska försöka ta oss in så långt det går. 

Floden Tenna strömmar fram mellan de imponerande klipp-
väggarna. Det är lättgånget men några snöbryggor och laviner 
får vi ta oss över. Längre in vidgar sig kanjonen och sluttningarna 

figur 7. Vidsträckta gräs marker 
breder ut sig på Monte Coglias 
sluttningar.

figur 8. Spiran Pedicularis 
comosa och vedeln Astragalus 
sempervirens hade precis sla-
git ut sina gulvita blommor.
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kläs av bokskog. Tyvärr kan vi inte gå hela den tänkta vand-
ringen; en gigantisk snö/jorddriva blandad med trädstammar och 
grenar spärrar vägen och vi får vända. 

På klippväggarna sitter hjorttunga Asplenium scolopendrium 
och mjältbräken A. ceterach, medan prickbräcka Saxifraga 
rotundifolia, den endemiska lungörten Pulmonaria apennina, 
månviol Lunaria redeviva och lagertibast Daphne laureola föredrar 
marken. Vårärt Lathyrus vernus och släktingen L. venetus växer 
pedagogiskt intill varandra liksom myskmadra Galium odorata 
och skärmåra Asperula taurina. 

I bokskogen ser vi stor skogslilja Cephalanthera damasonium, 
röd skogslilja C. rubra, nästrot Neottia nidus-avis och skogs-
nycklar Dactylorhiza fuchsii. Geranium reflexum blommar nästan 
i vattenstänket medan den likaledes rosa Lamium garganicum 
ssp. laevigatum (”roséplister”) verkar växa på lite torrare marker. 
Vid snödrivans kant, där vi tvingas vända, presenterar sig några 
jordvivor Primula vulgaris i finaste blomning.

På hemvägen stannar vi till vid en artrik vägkant, där våra 
italienska guider kan visa oss flugblomster Ophrys insectifera, 
johannesnycklar Orchis militaris och borstnycklar O. italica. 

15 maj Monte Vettore, Piano Grande, Fosso Mergani
På väg söderut från Montefortino gör vi ett stopp vid vägen. 
Områdets högsta berg, Monte Vettore, 2476 meter över havet, 
tornar upp sig i bakgrunden. Direkt hittar vi en del vackra balkan-
gentianor Gentiana dinarica, små ljusa kuddar med spindelviva 
Androsace villosa, den rosa endemiska alpgetväpplingen Anthyllis 
montana subsp. atropurpurea och skrabban Globularia meridio-
nalis. Då passerar någon över vägen och ropar till. Där finns till 
stor del samma arter, men i osannolika mängder och även andra 
arter som Pedicularis cenisia, alpjungfrulin Polygala alpestris och 
gullvivenycklar. Det verkar inte finnas någon ände på blomster-
rikedomen. Så långt man kan se så lyser sluttningen i gentiana-
blått och Anthyllis -rosa. Här vill jag botanisera i flera dagar! 

Vi måste dock hinna fram till Norcia innan kvällen, så vi 
hoppar lite motvilligt in i bussarna igen. Lunchen intas med 
vid utsikt över högslätten Piano Grande och alla små sluttande 
linsåkrar. Fältsyrsorna underhåller vid sina hålor och aftonfalk 
och ängshök gör inte saken sämre. 

Piano Grande di Castelluccio är en högplatå med betesmar-
ker och även en del mindre odlingar av linser och speltvete. Här 
finns också karstbildningar som doliner och slukhål. Vi besöker 
fuktängarna vid vattendraget Fosso Mergani, som försvinner ner 
i ett slukhål i berget. 

Ute på den platta, till synes ointressanta slätten sprider vi ut 
oss och än en gång blir vi överraskade. Det är nog blandningen 

figur 9. Jordviva Primula 
vulgaris blommade vackert 
vid snödrivans kant i Gola 
dell’Infernaccio.

figur 10. På fuktängarna vid 
vattendraget Fosso Mergani 
gladdes ögat av en flödande 
rikedom av pingstliljor Narcis-
sus poëticus och vildtulpa-
ner Tulipa sylvestris subsp. 
australis.



Svensk Botanisk Tidskrift 110: 1 (2016)58

figur 11. Monte Vettores kalkrika sluttningar var översållade med färgglada blommor. Spindelviva Androsace 
villosa i förgrunden, balkangentiana Gentiana dinarica och den rosablommiga alpgetväpplingen Anthyllis mon-
tana subsp. atropurpurea i bakgrunden.
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mellan nordiska bekantingar som hirsstarr Carex panicea, klubb-
starr C. buxbaumii, stagg Nardus stricta och blodtopp Sanguisorba 
officinalis och en flödande rikedom av pingstliljor och vild-
tulpaner Tulipa sylvestris subsp. australis som fascinerar mest. 

En storblommig smörblomma, troligen borstsmörblomma 
Ranunculus lanuginosus, är också vanlig medan vi hittar enstaka 
exemplar av Erodium alpinum, Gentiana utriculosa och gullgen-
tiana G. lutea. Den sistnämnda är ännu inte i blom.

16 maj Castelluccio, Val Canatra
Från Norcia, där vi huserat i natt, far vi på morgonen tillbaka till 
Piano Grande och Castelluccio, den högst belägna byn i Apenni-
nerna (1452 meter över havet). Det blåser kraftigt och åsksvarta 
moln hänger över bergen. Termometern visar på elva grader och 
vantar plockas fram. 

Idag har vi med oss en lokal guide, Maurizio Fusari. Han säger 
direkt att det med tanke på vädret inte är tillrådligt att gå den 
vandring i dalgången Val Canatra, upp till 1700 meter över havet, 
som vi tänkt. I stället blir det en kortare tur. Maurizio, som är 
ekolog, kan berätta att det finns ungefär femtio vargar i området 
och en hel del brunbjörn. Alpgetapel Rhamnus alpina är björnar-
nas favoritföda på hösten. 

Vi passerar områden med gamla hamlade bokar, men även 
sluttningar som lyser av Viola eugeniae och vårgentiana. Vid en 
snölega blommar alpvårlök Gagea fistulosa. En fåraherde med sin 
hjord och sina hundar har pausat vid en vattentrappa. Vi stan-
nar också där ett tag och avnjuter vår sista picknick för den här 
resan. I morgon reser vi hem.

Och ja, det gick att toppa resans andra dag med fälten av 
stornycklar! Alla dagar bjöd på intressanta botaniska upplevelser, 
men för mig blev sluttningen sydost om Monte Vettore en allde-
les särskild höjdpunkt. 

Tack Caroline för en välplanerad resa! Boendet var bra och 
picknickluncherna små festmåltider. Sist men inte minst impo-
nerade givetvis det vackra landskapet och den fina floran. Det 
gentianablå sitter ännu kvar på näthinnan!  

Gun Ingmansson är pensionerad 
lärare, ivrig amatörbotanist och en av 
författarna till den kommande gotlands-
floran. Gun tilldelades Guldluppen 
2008.

Adress: Vinkelgatan 2 B,  
621 49 Visby 
E-post: gun.ingmansson@telia.com

figur 12. Den lokale guiden 
Maurizio Fusari ledde grup-
pen under den sista dagen, 
då åsksvarta moln hängde 
över bergen. I bakgrunden 
syns Castelluccio, den högst 
belägna byn i hela Apenninerna 
(1452 meter över havet). 
foto: Lizz Jillhed.
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läsvärt
Bo Mossbergs liv  
i bilder
Lär känna vår förnämlige blomstermålare 

lite närmare med hjälp av denna bok. 

STEFAN GRUNDSTRÖM

Bo Mossberg är en av våra skickligaste 
naturillustratörer. Mest känd i botanist-
kretsar är han för illustrationerna till Den 
nordiska floran och dess uppföljare, bokverk 
som han gjorde tillsammans med Lennart 
Stenberg och Stefan Ericsson. Nu har han 
kommit ut med en bildbiografi om sin tid 
som illustratör, jazzmusiker och även en hel 
del om familjelivet. Boken bygger i huvudsak 
på målningar, teckningar och andra typer av 
illustrationer men med korta förklarande 
texter och i vissa fall längre berättelser.    

Boken är full av Bosses blomster-
illustrationer från resor inom Norden och 
i Europa för olika bokprojekt. Jag stannar 
till längre vid de kapitel som behandlar 
resorna när böckerna om Europas orkidéer 
beskrivs. Här är texterna lite längre och 
jag känner igen mycket från Rolf Lidbergs 
berättelser vid deras gemensamma resor. 
Jag gillar särskilt de orkidémålningar där 
man kan se bakgrunden och förstå miljön 
där de olika arterna växer. Boken Orkidéer 
– Europas vildväxande arter med texter av 
Sven Nilsson är fortfarande ett standardverk 
för orkidé älskare även om namngivningen 
och taxonomin har förändrats en del sedan 
boken kom ut. 

Det är många illustrationer från Öland 
där familjen har ett sommarställe. Det är 

många vackra landskapsbilder men givetvis 
även arter, både blommor och insekter. 
Några avsnitt behandlar svampar där Bosse 
tillsammans med Olle Persson och Sven 
Nilsson gett ut flera upplagor av Svampar i 
naturen. Så sent som 2013 kom den senaste 
upplagan där Mats Karström gjorde en 
förnyad version. 

En mindre känd sida av Bosse Moss-
berg konstnärsskap är att har illustrerat 
många bokomslag, både romaner och 
skolböcker för Almqvist & Wiksell där han 
var anställd på 1960-talet. Det finns också 
flera trevliga offentliga utsmyckningar med 
natur anknutna motiv som Bosse skapat. 
Entrén till chokladfabriken i Sundbyberg 
och vägg dekoren på Runby torg i Upplands 
Väsby är några exempel där man kan se 
hans konst. 

Bo Mossberg har också blivit interna-
tionellt erkänd som botanisk illustratör. År 
2000 fick han en utmärkelse från Linnean 
Society vid en ceremoni i London. En del av 
motiveringen till utmärkelsen lyder: ”… for 
his notable talent in illustrating plants.”            

Sammanfattningsvis en trevlig och intres-
sant bok som ger många intryck från Bo 
Mossbergs konstnärsliv och samtidigt ger 
en inblick i hans privata sfär, bakgrunden, 
familjelivet och jazzmusiken.  

Bo Mossberg – en bildbiografi.
Mossberg, B. 2015. Mossart.  
ISBN 978-91-637-9021-8. 168 sidor. 
Boken kan köpas från www.mossart.se 
och kostar 240 kr + porto.
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Botanisk resa genom 
ett försommarfagert 
Jämtland
Den 20–23 juni 2016 bjuder SBF in till en 
botanisk resa i Jämtland i samarbete med 
Norsk Botanisk Forening och Dansk Bota-
nisk Forening.
Vi blir guidade av de lokala naturkännarna 
Staffan Åström och Bengt Petterson till brun-
kulleängar, kalkkärr, artrika stränder och andra 
sevärda naturområden. En dag deltar även 
lavexperten Fredrik Jonsson.

Ankomst på måndag kväll den 20 juni 
och hemresa på torsdag kväll den 23 juni. 
Vi bor på Birka folkhögskola mitt i Storsjö-
bygden, cirka 10 km från Östersund, där vi har 
enkelrum och serveras frukost och middag. 
Deltagarna blir hämtade och lämnade på järn-
vägsstationen i Östersund eller på Östersunds 
flygplats. 

Vi exkurrerar mellan 8 och 17 på dagarna 
och har med oss fältlunch och fika. På kväl-
larna blir det föredrag om jämtländsk natur och 
kultur. Programmet nedan kan ändras något 
beroende på hur växtsäsongen utvecklas.

Dag 1 – Hammerdal och Stugun
Kanske, kanske kan vi få se norna Calypso 
bulbosa ännu i blom men det beror helt på hur 
säsongen utvecklas. Normalt blommar den i 
slutet av maj och i början av juni. 

Vackermyren utanför Hammerdal är ett de 
förnämligaste rikkärren och ett lätt tillgängligt 
besöksmål med spångar på myren. Delar 
av myrområdet har slåtterhävd och 15 olika 
orkidéer har hittats här. Flugblomster Ophrys 
insectifera, guckusko Cypripedium calceolus 
och lappnycklar Dactylorhiza majalis subsp. 
lapponica är några av arterna vi kommer att få 
se. 

Vid Stugun nära Indalsälven växer det klådris 
Myricaria germanica och kanske kan smäll-
vedel Astragalus penduliflorus och purpur-
knipprot Epipactis atropurpurea visa sig, även 
om det är tidigt på säsongen.   

Dag 2 – Åreskutan och Tännforsen
Vi tar kabinbanan upp på Åreskutan och tittar 
på försommarens fjällväxter och en del mossor 
samt den fina vyn över Jämtlands fjällvärld. 

Vi gör även ett besök vid Tännforsen där vi 
får titta på sällsynta lavar som trivs i fors-
dimman.  

Dag 3 – Storsjöbygden
Besök på minst två av Jämtlands unika kalk-
blekeområden, Tysjöarna och Acksjön, med 
guckusko, blodnycklar Dactylorhiza incarnata 
var. cruenta, flugblomster, smalviva Primula 
nutans, majviva P. farinosa, jämtlandsmaskros 
Taraxacum crocodes och mycket mer. Den 
sällsynta fjärilen violett guldvinge Lycaena 
helle brukar flyga i kalkkärren vid denna tid på 
året. Åsstarr Carex pallidula växer i närheten. 

Sommarhagen på Frösön där tonsättaren 
Wilhelm Pettersson-Berger hade sitt sommar-
hus som nu är museum är ett av besöksmålen 
där vi bland annat kommer att få se frösöstarr 
Carex pediformis. 

Vi besöker en slåtteräng vid Fugelsta med 
en rik förekomst av Jämtlands landskaps-
blomma, brunkullan Gymnadenia nigra.

Priset är 4 400 kr och inkluderar boende i 
enkelrum och alla måltider. Anmälan görs 
senast 1 april till ordforande@ 
svenskbotanik.se. Frågor ställs till Stefan 
Grundström på 070-420 02 11.

Det orkidérika rikkärret Vackermyran vid Ham-
merdal är ett av exkursionsmålen. Infälld en 
brunkulla Gymnadenia nigra.
foto: Stefan Grundström.
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ULLABRITT ANDERSSON

De vackra smörbollarna minskar i södra 
Sverige när deras växtplatser växer igen. 
I år har den därför utsetts till Årets växt. 
Rapportera in dina fynd så vi får en bättre 
bild av smörbollarnas situation! 

Smörbollar tillhör familjen ranunkelväxter. Den 
fleråriga örten kan bli 70 cm hög. De nedre 
bladen är femflikiga och sitter på långa skaft. 
Stjälken är kal, ofta ogrenad och vid plantans 
bas sitter bruna rester av fjolårets blad. Stjälk-
bladen är mer kortskaftade och mindre flikiga. 

Blommorna är stora och klargula, de mäter 
2,5–3 cm i diameter. De yttre hyllebladen är 
många (10–15), välvda och gula, de omsluter 
helt de mindre nektarbladen (även de klargula 
och 10–15 till antalet). Frukten är en baljkap-
sel som innehåller mörkbruna och blanka frön. 

Blomningen sker i maj–juli. I blommorna fin-
ner man ofta en liten blomsterfluga av släktet 
Chiastocheta som pollinerar växten och vars 
larver lever av fröna. 

Smörbollar växer i hela Sverige men med 
tyngdpunkt i den norra halvan. Den har för 
övrigt en något ojämn utbredning och är 
ganska ovanlig i de östra delarna av landet 
(Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Öland). 
Den är noterad från samtliga floraprovinser 
utom från Gotland. 

Växtplatserna är fuktiga, gärna med rörligt 
grundvatten, och näringsrika. Ofta är de häv-
dade genom slåtter eller måttligt bete. Högört-
ängar, glesa lövskogar, kanten av skogskärr, 
längs vägkanter och bäckar, fjällbjörkskogar 
och videsnår är några miljöer där smörbollar 
växer. Betesdjuren undviker plantorna som är 
giftiga och smakar skarpt, åtminstone i färskt 
tillstånd. 

Smörbollar har minskat inom delar av sitt 
utbredningsområde, främst i södra Sverige. En 
del av de inventeringar som avslutats under 
senare tid har visat en tydlig tillbakagång 
exempelvis från Skåne och Bohuslän. Många 
lokaler hotas av igenväxning när betet upphör. 

Smörbollar är långlivade och kan hålla sig 
kvar på en ohävdad lokal något decennium. 
Men antalet plantor minskar successivt och 
någon nyetablering kan inte ske. Växten odlas 
en del och kan då sprida sig ut i det fria. 

Smörbollar har många lokala namn vilket 
visar på dess popularitet. Ängsknappar, 
ängabollar, daldockor och bullerblomster är 
några mer välkända. I Norrland kallades växten 
laxblomster eftersom den visade sina blommor 
när laxen gick till och det viktiga fisket kunde 
börja. I Norge var det dags att börja slåttern 
när blommorna tappade sina kronblad. Det var 
vanligt att blommorna användes som utsmyck-
ning och ströddes på golvet vid högtidliga 
tillfällen. Vid vårterminens avslutningen kunde 
lärarinnan föräras en bukett med blommande 
smörbollar.

Du är välkommen att rapportera fynd av 
smörbollar under 2016. Lägg in dina fynd 
direkt på artportalen.se. Fyll gärna i biotop och 
notera om något uppenbart hot finns mot väx-
tplatsen exempelvis igenväxning. Ange gärna 
vilka följearter som du finner på lokalen. 

Du kan även skicka en rapportblankett 
direkt till mig (hämta den på svenskbotanik.se, 
gå in under ”Aktiviteter” och välj ”Årets växt”). 
Skicka dina rapporter senast 15 oktober 
2016 till Ulla-Britt Andersson, Kummelvägen 
12, 386 92 Färjestaden (tel: 0485-332 24, 
070-536 78 36, e-post ullabritt.oland@gmail.
com). Har du några frågor är du välkommen 
att kontakta mig. Jag tar också tacksamt emot 
förslag på framtida lämpliga kandidater till 
”Årets växt”.

Jag ser fram emot dina fynd!  

2016
årets växt

Smörbollar

Smörbollar Trollius europaeus.
foto: Thomas Gunnarsson.
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Välkommen till inventeringsläger i Pite lappmark!
Sommaren 2016 har du sista chansen att 
få vara med och utforska den botaniskt 
minst kända svenska floraprovinsen under 
ett knappt veckolångt inventeringsläger. 
Arrangör är Föreningen Pite lappmarks 
flora. Gratis logi erbjuds!

Föreningen Pite lappmarks flora kommer under 
tiden 8–14 juli att arrangera sitt troligen sista 
inventeringsläger i skogslandet. Ankomstdag 
blir den 8 juli. Därefter inventerar vi i fem dagar 
och avslutar med gemensam exkursion och 
måltid  i Galle jaur den 14 juli. 

Förläggningsort blir Arvidsjaur. Boendet blir 
i stugor med dusch och möjlighet till matlag-
ning.

Vi kommer i huvudsak att inventera ett gles-
bygdsområde i kommunens nordvästra del. 
Här har få botanister varit förut. Vi delar in oss 
i grupper med en ansvarig gruppledare. Varje 
grupp tilldelas en inventeringsruta per dag.  

Du som är intresserad, anmäl dig senast 
15 maj till Roger Marklund (roger.marklund@
gmail.com, 070-209 75 33). Vi vill gärna att du 
anger om du kommer med bil och hur länge du 
stannar. Välkomna!

Stipendier till Botanikdagarna
Är du studerande och intresserad av bota-
nik? Då ska du söka ett stipendium till årets 
Botanikdagar i Dalarna (se annons på nästa 
sida). Botanikdagarna är ett fantastiskt tillfälle 
att få närkontakt med floran och träffa andra 
botaniskt intresserade.

SBF delar ut två stycken stipendier för del-
tagande i Botanik dagarna. Stipendierna täcker 
kostnaderna för resor, mat och logi. 

Din ansökan där du berättar om dig själv 
och varför du vill delta ska skickas till fören-
ingen senast 1 maj under adress: Svenska 
Botaniska Föreningen, Norbyvägen 18 A, 
752 36 Uppsala. 

Inventera i Västerbottens läns fjällvärld!
Alla botanister, även nybörjare, är välkomna 
att hjälpa till med årets inventering för 
Västerbottens läns flora.
Västerbottens läns botaniska förening i samar-
bete med SBF bjuder in till inventeringsläger 
i Lycksele lappmark med gemensam exkur-
sionshelg på okända rikfjäll på gränsen mot 
Norge som avslutning. SBF bidrar med medel 
från den fond som vi skapat med bidrag från 
medlemmar för att hedra Stefan Ericssons 
minne. 

Inventeringslägret pågår 18–22 juli med 
utgångspunkt från Slussfors mellan Storuman 
och Tärnaby. Samling på söndag kväll den 17 
juli. Denna vecka är det inventering av dåligt 
kända rutor i skogslandet strax nedom fjällked-
jan. Boendet sker i stugor med egen mathåll-
ning, en mindre butik finns i Slussfors.

På fredag 22 juli flyttar vi oss till Hem avan 
för den avslutande exkursionshelgen. På lör-
dagkvällen avslutar vi med gemensam middag 
på någon av byns restauranger. Boendet hela 
veckan är gratis och föreningarna bjuder även 
på den gemensamma middagen.

Möjlighet kommer att finnas till samåkning 
från Umeå och hämtning i Hemavan och tro-
ligtvis även Storuman.

Vi tar gärna emot deltagare som är nybörjare 
inom fältbotaniken som får inventera tillsam-
mans med någon mer erfaren. Inventerings-
veckan kan vara fysiskt krävande så du bör 
vara vid god vigör.

Anmälan sker senast 26 juni till Åsa 
Granberg (070-239 33 58, asa.granberg@
gmail.com).

Veckan efter planerar vi att under några 
dagar inventera några otillgängliga fjällområ-
den. Inventeringen är fysiskt krävande med 
långa vandringar och boende i tält. Helikopter 
krävs varför antalet platser är begränsat. Kon-
takta Mora Aronsson (mora.aronsson@gmail.
com) om du är intresserad.

Den sedvanliga atlasinventeringen av bota-
niskt vita fläckar i Lule och Torne lappmarker 
gör uppehåll i år, men kommer att dra igång 
igen 2017, hälsar Lars Fröberg.
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Välkomna till  
Botanikdagarna 
i Dalarna!
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna 
till Dalarna 29 juni – 3 juli.

Vid Siljansringens kant finns några av Dalarnas 
mest intressanta botaniska lokaler. Meteoriten 
som slog ner ställde sedimentlagren på hög-
kant, vilket resulterade i att kalklagren finns kvar. 

Dalarna är även känt för sina fäbodar 
och blånande berg, med vidsträckta skogar 
mellan dalgångarna. Landskapet är nu statt i 
en snabb förvandling: jordbruken läggs ner, 
betesdjuren minskar och industriskogsbruket 
pågår intensivt. Men rester av det gångna finns 
ännu kvar.

Årets botanikdagar omfattar tre exkursioner 
där vi tror alla kan delta. På de flesta lokaler är 
avstånden korta, några innebär dock 10 till 15 
minuters vandring till lokalen. Under kvällarna 
blir det korta föredrag.

Boda-Ore-turen. Vi följer det kalkrika området 
vid Siljansringen norrut och får se den speci-
ella Jutjärnsängen, en hävdad, artrik äng mitt 
i tallskogen. Vi besöker rikkärr med guckusko 
och den gamla hembygdsgården Norrboda 
gammelstad med fin ängsflora och spännande 
lavsamhällen på de gamla timmerbyggna-
derna. I botten av ett övergivet kalkbrott träffar 
vi bland annat på blodnycklar.

Mora-Älvdalen-turen går upp efter Öster-
dalälven och vi besöker den mångskiftande 
naturen inom Alderängarnas naturreservat, 
med slåtterängar och klapperstensfält. Vid 
älven finns egenartade torrängssamhällen med 
kattfot och fjällnejlika i mängd. Vidare norrut 
förbi Älvdalen till Brindberg, en av Dalarnas 
vackrare, levande fäbodar, tillika en av de mer 
botaniskt intressanta. Turen avslutas med ett 
besök i urskogen vid Rensjön. Här finns en av 
Dalarnas större urskogsrester som dessutom 
innehåller intressanta örtrika dråg.

Siljansturen går först till Mora för att besöka 
några av Morafältets speciella sandmarks arter 
som daggvide och såpört. Vi åker vidare ut på 
Sollerön och går ut till Norrviken, en av de 

få betade strandängar som finns kvar runt 
Siljan. Här finns ängsstarr och flera andra 
fuktängs- och rikkärrsväxter. Vi stannar till vid 
Fallsbjörken, en av de största betesmarkerna i 
Dalarna, som hyser en variationsrik ängsflora, 
i de bördigare dalgångarna finns arter som 
fältgentiana och majviva.
Samling och registrering sker på kvällen 
onsdag 29/6 på Rättviks stiftsgård.
Boende. Stiftsgården i Rättvik är belägen i 
närheten av kyrkan, på promenadavstånd (1,8 
km) från tågstationen. Rummen har toalett och 
dusch, och i huvudbyggnaden finns restaurang 
och samlingslokaler. Runt samhället finns flera 
intressanta botaniska lokaler.
Kostnad. I priset ingår exkursioner, boende 
(inkl. linne) och all mat fr.o.m. 30/6 t.o.m. 
söndag morgon 3/7. Pris per person: enkelrum 
6100 kr, enkelrum (dusch o. toalett i korrido-
ren) 5140 kr, dubbelrum 5245 kr, flerbädds-
rum (kan vara våningssängar; delad dusch och 
toalett) 4110 kr. Eget boende 2625 kr.
Anmälan är bindande och görs antingen via 
SBF:s hemsida (www.svenskbotanik.se) eller 
per telefon (018-471 28 91) från och med 
den 10 mars. Om det blir fulltecknat redan 
första anmälningsdagen, kommer lottning att 
ske mellan dem som då anmält sig. Vid anmälan 
ange: namn, adress, telefon och e-postadress. 
Anmäler du flera personer, ange vem som ska 
betala. Sista anmälningsdag är 24 mars. 
Förfrågningar. Kontakta Maria van der Wie 
på SBF:s kansli (018-471 28  91, info@
svenskbotanik.se).

Slåtter på Norrboda gammelstad i Ore.
foto: Jens Montelius Risberg.
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