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TEXT: ULLA-BRITT ANDERSSON

Mosippans biotop är gles tallskog på sandigt isälvsmaterial. Bladen är vintergröna.

Kronbladens insidor är vita på mosippan.

M
osippan förekommer från Skåne till Jämtland, men 
har minskat inom stora delar av sitt utbrednings-
område varför den numera är rödlistad i kategorin 
Starkt hotad (EN). Den blommar tidigt, redan i 
april–juni, vilket norrut betyder kort tid efter snö-

smältningen. 
Blomman är stor med lysande vit insida och rosaröd utsida. 

Blomma och stjälk är klädda med långa, bruna och mjuka hår. Ef-
ter blomningen växer blomstjälken till, och i dess topp finner man 
den yviga fruktsamlingen. Bladen är vintergröna och läderartade. 

Mosippan växer främst i glesa, magra tallskogar på sandig 
mark. De enskilda plantorna kan bli mycket gamla, kanske 100 år, 
medan fröna snabbt förlorar sin grobarhet. För att nya plantor ska 
etablera sig krävs att lav- och mossmattan inte är tät utan att det 
finns luckor i vegetationen där fröna kan gro. Någon långsprid-
ning av frön tycks inte förekomma. 

Åtgärdsprogram kom förra året
Som ett instrument i arbetet med att nå gynnsam bevarandestatus 
för hotade arter och naturtyper kan åtgärdsprogram tas fram. 
Förra året fastslog Naturvårdsverket ett åtgärdsprogram för mo-
sippa som gäller åren 2016–2020. I detta konstateras att mosippan 
gynnas av skogsbränder som gör att konkurrerande bärris och 
mosstäcke försvinner så att bar sand friläggs. 

Förr var det vanligt att skogar brann, men idag får växten ta 
hjälp genom riktade naturvårdsbränningar. Gårdagens skogs-
bete gav en speciell luckig och gles skog vilket var gynnsamt för 
mosippan. Idag får betesdriften ersättas med röjningar av träd och 
buskar för att hålla mosippans skogar mer öppna. 

Ingen gödsling får förekomma
I åtgärdsprogrammet rekommenderas även information och 
rådgivning till markägare och skogsbolag som har glädjen att ha 
mosippa i sina skogar. När skogar med mosippa avverkas är det 
stor risk att växten missgynnas och speciella hänsyn måste därför 
tas. Grenar och ris som lämnas kvar kan täcka plantorna som 
riskerar att kvävas. 

Slutavverkning med åtföljande plantering ger snabbt en alltför 
tät ungskog för att mosippan ska trivas. Om en tät granplantering 
ersätter en tidigare tallskog är det dödsstöten för mosippan. Vid 
eventuell markberedning och anläggande av nya skogsvägar är 
det stor risk att bestånden med mosippa skadas. Gödsling får inte 
förekomma eftersom växten då konkurreras ut av mer snabbväx-
ande arter. 

Låt oss hoppas att åtgärdsprogrammet kommer att gynna 
mosippan så att även kommande generationer kan njuta av denna 
vackra vårblomma. Växten – som är Härjedalens landskapsblom-
ma  – är fridlyst i hela landet. 

Hotad vårblomma

Skir vårgrönska.
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Mosippan är tidigt uppe på våren, när frostnätterna fortfarande är vanliga.
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Humlor är vanliga som pollinatörer på mosippa. Även myror samlar pollen genom att bita av ståndarknapparna.
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… och man tar sig en tur uti vårsolens sken, ser blommor på marken, 
hör fåglar på gren ... En strof ur Olav Gerthels Vårvisa gör sig på-
mind när våren är i antågande. Jag gillar alla årstider, kanske lite 
mindre de regniga och ishala senhöstarna och förjulsvintrarna, 
men variationerna över året ser jag som en stor fördel för oss som 
bor norröver. I norra Sverige har vi normalt en lång vårvinter med 
härlig skidåkning på skaren och redan då kan man skönja vårens 
begynnande med olika färgskiftningar i lövskogarna. Björkarnas 
blåvioletta färgtoner skiljs ut från gråalskogens lite mer brun-
violetta, och viden och sälgar börjar skifta i olika gula och röda ny-
anser. Sedan kommer den riktiga våren som det är något alldeles 
speciellt med.  

Om man är nybörjare i botaniken, eller i annat naturskådande, 
är våren en bra tid att bygga på sina kunskaper. Blommorna och 
de olika trädens blomning dyker upp en efter en, och mäng-
den kunskap att ta till sig är ännu överkomlig. Längre fram på 
säsongen, under högsommaren, kan man som nybörjare känna 
att det är en övermäktig uppgift att lära sig alla växter. Jag kan 
själv känna, även om jag hållit på några år med naturkunskap, att 
det kan infinna sig ett slags mättnad på sommaren när det är så 
mycket som händer samtidigt. De första vårveckorna däremot, 
då är allt nytt och fräscht, och antalet arter att bekanta sig med är 
begränsat. Om man som nybörjare startar med vårblommorna den 
första säsongen så kan man nästa år gå över till att lära sig de för-
sta försommararterna, och sedan successivt bygga på sitt vetande. 

Vår kampanj Vårkollen, som vi driver tillsammans med fors-
kare på SLU, är ett trevligt sätt att följa de vanliga vårblommorna 
och träden i sin hemtrakt. Vårkollen, med hemsidan varkollen.se, 
körs i år för tredje året och vi har valt arter att rapportera som 
återfinns i större delen av landet. Den som vill fördjupa sig ytterli-
gare kan gå in på naturenskalender.se, där man kan rapportera in 
många fler vårtecken.  

... och man tänker så här, det är ljuvligt ändå, att leva fast inte 
det alltid är så ... Ytterligare en strof 
ur Vårvisa får avsluta mina tanke-
gångar. Det här blir faktiskt min 
sista ledare som ordförande i för-
eningen, och jag passar på att tacka 
för fyra intressanta och trevliga år 
tillsammans med er. 

Stefan Grundström
Ordförande i 

Svenska Botaniska 
Föreningen

Följ vårens 
antågande
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  Aktiviteter

Pigg femtonåring!

Floraväktarläger i Jämtland 14–18 juni 
Floraväktarna inbjuder till läger i Jämt-
land. Vi utgår från Birka folkhögskola strax 
nordväst om Östersund.

Vi kommer eftersöka guckusko – som 
just i Jämtland kanske har världens högsta 
täthet i det enda landet i EU där arten 
har gynnsam bevarandestatus och inte är 
rödlistad. 

Guckusko växer i kalkrika, spännande 
miljöer med bland annat andra orkidéer, 
svart trolldruva, jämtstarr, myrull, tagel-
starr, huvudstarr, östersjötåg, axag och 
trådfräken.

Vi samlas den 14:e på kvällen för att se-
dan vara ute i fält 15–18 juni. Du bör ha viss 

fältvana i att eftersöka arter. Är du erfaren 
floraväktare är det i år ett extra plus. Vissa 
turer kommer vara lite längre och tuffare, 
andra mer lättillgängliga. Det kommer att 
behövas en del tålamod!

Floraväktarna står för boendekost-
nader, samt resekostnader under fältda-
garna. Viss ersättning kommer troligen 
kunna ges för resa till och från Öster-
sund. För mer information och anmälan: 
margareta.edqvist@svenskbotanik.se. 

Anmälan senast 15 april, men anmäl dig 
gärna tidigare eftersom antalet platser är 
begränsat.              

                                           Margareta Edqvist

5
växter som 

börjar med vår! Nu är 
den nära, ut och leta!

Vårlök
En av de allra van-
ligaste liljeväxterna 
i vårt land. Kallas i 
Norge för guld-
stjärnan. Bland de 
tidigaste att blomma 
genom sitt försprång 
i att vara en lökväxt.

Vårförgätmigej
Vanlig på sandig 
mark upp till meller-
sta Sverige, sällsynt 
längre norrut. Kro-
kiga borst på bladun-
dersidans mittnerv 
skiljer den från andra 
förgätmigejer.

Vårvicker
Liten ettårig ört. 
Blommar i april-maj 
med rödvioletta blad. 
Skiljer sig från alla 
andra vicker, men 
kan vara svår att få 
syn på på grund av 
sin litenhet. 

Vårarv
Blommar redan i 
april. Allmän i södra 
och mellersta Sveri-
ge. Ofta tillsammans 
med andra ettåriga 
örter som nagelört, 
vårförgätmigej och 
backtrav.

Våradonis
En sällsynt art som 
i Sverige bara finns 
på Gotland och på 
Öland. Namnet efter 
den grekiske guden 
Adonis som var om-
vittnat bildskön och 
uppvaktade Afrodite. 
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M
ed gott om utrymme för frå-
gor lär vi oss om arterna vi 
stöter på och om grundläg-
gande botaniska begrepp. 
Allt i ett skönt tempo. Vi 

fokuserar på de vanligaste arterna i olika 
naturtyper, men kommer också att se en 
del sällsyntheter. Vi lär oss med guide och 
av varandra!

Vem? För dig som är 15-25 år och 
intresserad av växter. Inga förkunskaper 
är nödvändiga.

När? Fredag-söndag 16-18 juni 2017
Var? I området mellan Nyköping och 

Nävekvarn, sydligaste Södermanland.
Tack vare närheten till havet och insla-

get av kalk här och där, är floran i området 
rik på arter. Vi kommer att besöka blöta, 
fuktiga och torra lokaler både i skog och 
på mer öppna ytor, alla med sin särpräg-
lade flora.

Boende? Marinans guesthouse i Näve-
kvarn. Vi lagar maten tillsammans. 

Samling? Vi samlas i Nävekvarn under 
eftermiddagen fredagen den 16 juni. Om 
du meddelar oss kan vi komma och hämta 
vid tågstationen i Nyköping (hör med oss 
om hämtning i andra, närliggande orter). 

Ungdomsläger i Nävekvarn i juni

Kostnad: Lägret kostar 400 kronor. I 
summan ingår mat och logi, samt trans-
port till och från Nyköpings station. Vi 
betalar även resan till och från Nyköping 
med allmänna, miljövänliga, färdmedel. 
(kolla detaljer med oss innan du bokar!)

Mer information och anmälan: 
Daniel Lundin, gatkamomill@gmail.com, 
0708-123922.                             Daniel Lundin  

Den 8–11 juni 2017 bjuder Svenska 
Botaniska Föreningen i samarbete med 
Gotlands Botaniska Förening in till en 
botanisk resa genom ett försommarvack-
ert Gotland. Du som är ung i botanik-
ämnet, eller känner dig som nybörjare, 
är välkommen. Allt sker i lugn takt utan 
krav på förkunskaper och mycket annat än 
orkidéer visas naturligtvis upp. Besöks-
målen är lättillgängliga, men stövlar eller 
grövre kängor rekommenderas liksom 
givetvis regnkläder och en extra tröja, 
det kan vara svalt vid den här årstiden.
Anmälan är bindande och görs antingen 
på www.svenskbotanik.se eller per telefon 
(018-471 28 91) från och med 17 mars.

Johannesnycklar på Gotland.

Läger på Gotland
Strandbackarna vid Vitemölle i östra Skåne.

Botanikdagarna i Skåne 

D 
et blir tredje gången som 
Svenska Botaniska Föreningen 
anordnar botanikdagar i Skåne. 
Denna gång är det de allra syd-
ligaste delarna av landskapet 

som gäller 28 juni – 2 juli. Utgångspunk-
ten är Ystad Saltsjöbad.

Två av exkursionerna sker i havsnära 
miljöer medan den tredje går ett stycke 
norrut till artrika ädellövskogar. Kort om 
exkursionerna. Mer detaljerad informa-
tion om årets Botanikdagarna med priser 
finns på www.svenskbotanik.se.

Östra turen: Vi tillbringar dagen kring 
Simrishamn. I norr besöker vi de sandiga 
strandbackarna vid Vitemölla. Här är 
sanden kalkrik och bjuder på sands-
täppsflora med arter som sandnejlika, 
stor sandlilja, sandvedel, sandsvingel och 
tofsäxing. Strax söder om Simrishamn 
utgörs havsstranden av sandstenshällar. 
Här kan vi hitta arter som vejde, kärr-
knipprot, majviva, klöverärt, småvänderot 
och näbbstarr.

Västra turen: Här blir det strandäng-
arna söder om Malmö som står i fokus. 
Men dessförinnan ett stopp vid borgrui-
nen Stjärneholm strax utanför Skurup. 
Härifrån är rapunkelklocka känd sedan 
mitten av 1800-talet. Dvärgandmaten i 
vallgraven upptäcktes för bara något år 
sedan.

Fyledalen: En dalgång väster om 

Tomelilla. Här kläds sluttningarna 
av ädellövskog där man kan leta efter 
vitskråp, skogsveronika, buskvicker, 
fläcklungört och många lundgräs. På dal-
gångens östra sida besöker vi Benestads 
backar med en helt unik miljö. Här finns 
ett extremrikkärr som domineras av axag 
och trubbtåg. Härifrån rinner ett flertal 
rännilar över sluttningen med en ännu 
pågående kalktuffbildning som resultat. 
Utmed rännilarna kan vi se arter som 
honungsblomster och kärrjohannesört.

Anmälan är bindande och görs an-
tingen via länken på hemsidan eller per 
telefon från och med 20 mars kl. 08:00.
Om det blir övertecknat redan första an-
mälningsdagen, kommer lottning att ske 
mellan dem som då anmält sig.
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Guckusko.
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Daniel Lundin är en av tre personer som arrangerar 
ungdomslägret i Nävekvarn.

I 
fjol var intresset för att anordna 
blomstervandringar under de De 
Vilda Blommornas Dag rekordstort. 
Totalt registrerades 138 vandringar 
på Svenska Botaniska Föreningens 

webbsida för arrangemanget (www.
dvbd.se). 

Förra året var också den femtonde 
gången som De Vilda Blommornas Dag 
arrangerades.

I år äger evenemanget rum söndagen 
den 18 juni.                                                           
              Jennie Jonsson

Tvåblad vid De Vilda Blommornas Dag i 
Sandemar 2015.
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www.avifauna.se
 Tel. 0485-444 40

Monte Gargano, Italien 15–22 april 2017
med Anders Elmfors

Västra Kap, Sydafrika 26 augusti – 5 september 2017
med Pav Johnsson

Botanikresor!

Botaniska Sällskapet i Jönköping behöver 
hjälp med att sammanställa en flora över Södra 
Vätterbygden. Vi behöver någon som kan vara 
redaktör och driva bokprojektet i hamn. 

Detaljerade inventeringsuppgifter finns da-
talagda, och likaså ett omfattande textmaterial. 
Nu återstår att sammanfoga de olika delarna 
till en färdig bokvolym. Projektet är finansie-
rat.

Vi önskar kontakt med dig som är botaniskt 
bevandrad, samt har god språkkänsla och er-
farenhet av redaktionellt arbete. Det är viktigt 
att du kan samarbeta och är drivande. Arvode 
enligt överenskommelse. 

Kontakta ordförande Martin Sjödahl 
0705 31 25 42, eller vice ordförande Göte 
Bengtsson 0706 59 48 10 för mer information. 

Hjälp oss att färdigställa 
Södra Vätterbygdens Flora

  Från fältet
Forskningsresan i Naturvårdens 
Utmarker 24 – 30/7 2017 Norrbotten

Boka in datumet  redan idag!  Anmälningen öppnar

vid  månadsskiftet  mars-april.  Antalet  platser  är

begränsat.

Läs mer på skyddaskogen.se/sv/forskningsresan

Kontakt:  Johan  Moberg,  samordnare  Forskningsresan  i
Naturvårdens  Utmarker;  tel  073-807  36  44,  e-post
johan.moberg@skyddaskogen.se.

© Johan Moberg

Forskningsresan i 
Naturvårdens Utmarker
24 – 30 juli i Norrbotten
Boka in datumet redan i dag! Anmälningen öpp-
nar vid månadsskiftet mars–april. Antalet platser 
är begränsat.

Mer info: skyddaskogen.se/sv/forskningsresan.
Kontakt: Johan Moberg, samordnare för 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, 
0738 07 36 44, johan.moberg@skyddaskogen.se.

S
venska Botaniska Föreningen 
vill tillsammans med forskare 
ta reda på hur snabbt våren 
utvecklas över landet.

Allmänheten uppma-
nas att gå ut under Valborgshelgen 
(29 april – 1 maj) och kolla upp en handfull 
vårtecken och sedan rapportera in dessa 
till Vårkollen.

När kommer våren?
För 100 år sedan brukade vitsipporna 
börja blomma i Uppsala vid Valborg. Med 
hjälp av Vårkollen vill SBF och forskarna 
mäta hur vårens ankomst förändrats. 
Förutom blommande vitsippor vill de få 
in rapporter om björkarnas lövsprickning 
och blomning för hägg, sälg, och tussilago 
från hela landet.

– Vi vill stimulera intresset för att 
spana efter vårtecken och uppmuntra de 

som rapporterar in sina vårtecken att de 
också bidrar till vetenskaplig kunskap, 
säger Stefan Grundström, ordförande i 
Svenska Botaniska Föreningen.

Data att jämföra med
Klimatförändringen har tydligt påverkat 
både vårens ankomst och växtsäsongen 
som helhet. Genom att dokumentera när 
vårtecknen kommer år från år kan forsk-
ning och miljöövervakning se hur olika 
arter och olika delar av landet påverkas.

– Eftersom samma sak gjordes i landet 
för 100 år sedan kan vi jämföra de uppgif-
ter vi får in via Vårkollen med hur det såg 
ut då, säger Kjell Bolmgren från SLU som 
är samordnare för Svenska fenologinät-
verket.

Rapportera dina vårtecken (observatio-
ner) på www.vårkollen.se.
                Niklas Aronsson

Du deltar väl i Vårkollen?

NOTERAT

Leta trolldruva i sommar 

Svart trolldruva och röd trolldruva är fleråriga 
örter som ingår i familjen Ranunkelväxter. 
Liksom många ranunkelväxter är trolldruvor 
giftiga. Svart trolldruva växer i hela landet men 
mer sparsamt längst i norr. Den saknas på 
Gotland. Röd trolldruva växer mer ovanligt i de 
nordligaste delarna av Sverige, Lycksele lapp-
mark och Västerbotten samt vidare norrut till 
Torne lappmark och Norrbotten.

Årets växt 2017: Svart trolldruva & röd trolldruva

Svart trolldruva. Röd trolldruva.
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Makroalger ska tas tillvara
På Seafarm.se 
kan man följa olika 
forskningsprojekt 
som har det ge-
mensamma att de 
syftar till att hitta 
tillämpningar för 
makroalger. I forsk-
ningsprojektet 
odlas makroalger 
som ska användas 
för en mängd 
olika ändamål i ett 
kretslopp där allt 
tas tillvara. Att be-
döma hållbarheten 
i systemet är en viktig del, där alltifrån algodling-
ens effekter på miljön, till nyttan i förhållande till 
kostnader ska bedömas. Bakom projektet står 
bland annat Lunds universitet, Göteborgs univer-
sitet och Chalmers tekniska högskola.

Bok på spridning i Mellansverige?
I Svenska Botaniska 
Föreningens grupp på 
Facebook skrev Hans 
Rydberg ett inlägg 
om att han noterat 
en kraftig föryngring 
av bokar i Mälardalen. 
Flera andra personer 
svarade i tråden att de upplevde samma sak 
från olika platser i landet. Vad som ligger bakom 
föryngringen är svårare att svara på. Kanske kan 
klimatförändringen spela in. En annan förklaring 
som lades fram var om planterade bokar nu nått 
en storlek att de kan ge en rejäl ollonproduktion. 
Eller är det helt enkelt frukten av ett eller ett par 
riktigt bra ollonår?

Data från bevarandeprojekt kan 
användas för artskyddsprogram
Genom att använda opublicerade data från ett 
antal bevarandeprojekt av mosippa runt om i 
landet, kunde svenska forskare bland annat dra 
slutsatsen att eldning hade en positiv effekt på 
bestånden av mosippa. Däremot gav mekanisk 
störning bara försumbar påverkan. Åtminstone i 
ett kortare tidsperspektiv. 

Resultaten av forskarna Anneli Sandström, 
Brita M. Svensson och Per Millberg har publi-
cerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of 
Nature Conservation. Deras slutsats är att det 
går att använda denna typ av data för att fatta 
beslut om hur en art bäst ska skyddas med bara 
mindre förbättringar av fältprotokoll och annan 
dokumentation. 

Totalt hade forskarna samlat in data från 50 
olika projekt som alla arbetat med att gynna och 
bevara mosippan. Av dessa hade hälften data som 
kunde analyseras och användas. 

Knöltång.

Små bokplantor.
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  Personligt

”Det finns förvånansvärt lite 
kunskaper inom detta område”

L
ängst in i hörnet på Lunds 
stadsbiblioteks café sitter en ung 
kvinna med en urdrucken kaffe-
mugg. På golvet bredvid ligger en 
väska, och på bordet står en liten 

dator. Kvinnan tittar upp med ett leende 
när jag tränger mig fram mellan borden 
med andan i halsen. 

– Jag gillar det här caféet, det är väldigt 
mysigt, säger hon.

Utomhus är det typiskt februariväder; 
blött och råkallt, även om talgoxarna 
genom sitt envisa filande ropar ut att 
våren visst är på väg. Men det är trots allt 
långt kvar till brummande humlor och 
blommande ängar. Johanna Yourstone, 
som kvinnan mitt emot mig heter, kan ta 
det lugnt. Det är flera månader kvar innan 
hennes fältstudier startar.

Johanna Yourstone är nybliven dok-
torand i Lund på biologiska institutionen 
inom området ekologi och bevarandebio-
logi. Under de kommande åren ska hon 
studera hur olika humlearter rör sig och 
väljer blommor i olika landskap.

– Det finns förvånansvärt lite kunska-
per inom detta område och om vi vet mer 
kommer vi kanske bättre förstå varför 
vissa arter minskar och andra inte, berät-
tar Johanna. 

Till sommaren ska arbetet inledas med 
en inventering av växterna i studieområ-
det, vilket hon ännu inte har valt. 

– När jag vet hur det ser ut ska jag 
samla in pollen genom att fånga humlor 
vid deras bon och plocka av pollenklum-
parna som sitter på deras ben, säger hon.

Under humlans födosök på olika blom-
mor fyller den pollenkorgarna på bakbe-
nen. Genom att artbestämma pollenkor-
nen hoppas Johanna kunna rekonstruera 
humlornas flygvägar i landskapet samt för 
att se vilka blomresurser de väljer.

Intresset vaknade sent
I dag kretsar allt Johanna gör kring bio-
logi, men det är mindre än tio år sedan hon 
gick andra året på Samhällsprogrammet 
på gymnasiet och inte visste något alls om 
blommor, fåglar eller insekter.

– Ingen i min familj är särskilt intres-
serad av naturen, även om vi var på en och 
annan utflykt till närliggande naturområ-
den under min uppväxt.

Istället lyfter hon fram mötet med 
jämnåriga Johanna Emgård som avgö-
rande för naturintresset. Johanna Emgård 
porträtterades för övrigt i Vilda Växter 
nummer 2 2013.

– När man söker på mitt namn på 

Johanna Yourstone blev intresserad av växter och natur 
nästan över en natt för knappt tio år sedan. Nu är hon 
ny som doktorand i Lund på humlors ekologi. 

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Tre favoriter
Växt:
”Såpört, rödmire – små eleganta 
växter.”

Plats:
”Nordvästra Jämtland och södra Öland.”

Resmål:
”Jag tycker om den kärva medelhavs-
floran. Den som kallas garrigue eller 
macchia och består av året-runt-grön 
växtlighet.”

Rödmire.
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Namn Johanna Yourstone  Ålder 25 år  
Bor Höör i Skåne  Familj Sambon Michael  
Aktuell Ny doktorand på institutionen för 
biologi vid Lunds universitet.
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Personligt
nätet får man till och med upp bilder på 
Johanna Emgård, säger hon och skrattar. 

De gick bägge två på samma konstkurs 
på kvällstid under gymnasietiden. Där 
började de måla växter tillsammans. Något 
som Johanna Emgård redan kunde det 
mesta om.

– Jag blev nyfiken och Johanna fick 
med mig i Fältbiologerna. Det var som en 
pusselbit föll på plats, något som hade fat-
tats i mitt liv tidigare, säger hon.

De åkte på läger till Öland och längs 
vägen blev Johanna tvingad att lära sig alla 
växter de åkte förbi både på svenska och 
på latin. För att komma ihåg namnen lärde 
Johanna sig minnesramsor. Många av dem 
kommer hon fortfarande ihåg.

– Som till exempel våtarv Stellaria 
media som blev: ”Malaria blir man steril 
av och det kan man läsa om i media”, säger 
Johanna och skrattar.

Experter inom alla områden
Det hon verkligen lärde sig att upp-

skatta med Fältbiologerna var att det alltid 
fanns en expert inom varje område. Själv 
var hon till en början bara intresserad av 
växter.

– Jag visste inget om fåglar. Under det 
första lägret där på Öland blev skådarna 
för mig några som bara försvann tidigt på 
morgonen, säger hon.

Men så småningom vaknade Johannas 
intresse allt mer även för fåglar, och idag 

är det intres-
set lika stort 
hos Johanna 
som väx-
terna är.

– Jag 
har aldrig 
förstått det 
där med att 
bara vara 
intresserad 
av en sak i 

naturen. Jag vill förstå ekologin bakom, 
och förstå samspelet mellan växter och 
djur, till exempel pollinatörer som bin. Det 
är något med estetiken i naturen också, det 
som är vackert gör mig lycklig.

Nycklade nejlikrot
Föräldrarna förstod redan på gymnasiet 
kraften i Johannas nya intresse och gav 
henne Svensk flora av Krok-Almquist som 
examenspresent.

– Jag minns fortfarande den första 

växten jag nycklade på egen hand, det var 
en nejlikrot, säger hon.

Botaniken är något hon också hela 
tiden återvänder till. Varför är inte alldeles 
enkelt att svara på.

– Det är svårt att definiera något som 
mest är en stark känsla. Men det är något 
med klassificerandet som jag tycker om. 
Jag gillar att gå in i minsta detalj, och 
växter handlar mycket om detaljer. Jag gör 
mönster och system för mig själv. Det är 
något som gör mig glad.

Under flera år har hon deltagit i 
Sveriges Lantbruksuniversitets landskaps-
inventering Nils. De senaste två åren har 
hon inventerat växter för projektet både i 
södra Sverige och i Norrland.

Med Johannas nyvaknade intresse för 
biologi föll det sig naturligt att läsa det 
naturvetenskapliga basåret direkt efter 
gymnasiet. Under gymnasiet hade hon haft 
funderingar om att läsa arkitektur eller in-
dustridesign, men nu kändes det självklart 
att läsa biologi. Därför blev det studier i 
biologi vid Lunds universitet.

Grundutbildningen i biologi har fört 
henne bland annat till Spanien där hon 
gjorde så kallad Erasmus-praktik (EU-pro-
gram) i ett naturreservat i Ebrodeltat.

– Det var mycket praktiskt arbete som 
att bygga konstgjorda bon till skäggtärnor 
och plocka bort äppelsnäckor Pomacea 

som ställde till problem för risodlarna.
Det var också en hektisk tid, med myck-

et föreningsliv. Johanna var ordförande för 
Skånes fältbiologer under ett par år. På ett 
möte i Nässjö 2012 väcktes tanken på ett 
ungdomsläger för unga botaniker. Det blev 
ett samarbete mellan Fältbiologerna och 
Svenska Botaniska Föreningen som Johan-
na var ansvarig för. Lägret anordnades på 
Öland för sex–sju unga växtintresserade. 
Johanna tyckte det var roligt, men kände 
i de vevan att det nästan blev för mycket. 
Hon drog sig tillbaka från föreningslivet 
och just nu koncentrerar hon sig på sina 
forskningsstudier.

Fler dimensioner
Vildbin som pollinatörer blev en del av 
Johannas vardag när hon skrev sin kandi-
datuppsats på biologiutbildningen. Med 
kunskapen om dem adderades ännu en 
dimension till Johannas världsbild.

– Kunskaperna gör upplevelsen så 
mycket starkare. Du ser mångfalden så 
mycket tydligare.

Och ännu fler dimensioner väntar. 
Hon berättar att hon har kompisar som är 
otroligt intresserade av dyngbaggar, och 
själv gick hon nyligen en kurs i mossor och 
lavar.

– Jag har precis börjat, men vill verkli-
gen lära mig mer om dem, säger hon. 

Nepenthes lowii, en ovanlig kannranka sedd 2016 på berget Gunung Murud på Borneo.

”Det är svårt 
att definiera 
något som 
mest är en 
stark känsla...”

  Kniviga arter TEXT: ULLA-BRITT ANDERSSON

Ä
ntligen! Snart är det dags att ge 
sig ut och leta upp en växtplats 
för någon av våra pulsatillor. 
Det är lätt att skilja dem åt 
men en repetition kanske inte 

skadar. Störst utbredning i Sverige har 
backsippan Pulsatilla vulgaris som växer 
i Götaland och Svealand. Men många av 
dess miljöer håller på att växa igen, varför 
den numera är rödlistad i kategorin VU 
(sårbar) och dessutom fridlyst. Backsippan 
blommar i april–maj. Blomman är violett 
och de sex hyllebladen har en ljushårig 
utsida. De finflikade bladen utvecklas först 
mot slutet av blomningen. Backsippan 
odlas i många trädgårdar, men då förhopp-
ningsvis med plantor som är inköpta och 
inte uppgrävda. 

Endem för Gotland
I Sverige finns två underarter: vanlig 
backsippa subsp. vulgaris och gotlands-
sippa subsp. gotlandica. Den sistnämnda 
är endemisk för Gotland och växer i några 
socknar på östra sidan av ön (endemer = 
växter eller djur som endast finns inom ett 
specifikt geografiskt område). Den skiljer 
sig från vanlig backsippa genom sina 
kortare och bredare hylleblad, samt något 
bredare bladflikar. 

Tittar ned i marken
Fältsippan Pulsatilla pratensis växer på 
kalkrika marker i östra Götaland och 
Svealand. På Öland och Gotland är den en 
vanlig växt på betade torrängar och alvar-
marker. Den har blommor som är blekt 
gråvioletta, mer slutna och med hylleblad 
vars spets är tydligt tillbakaböjd. Blom-
man nickar och tittar ner i marken under 
den optimala blomfasen. Hos backsip-
pan är hyllebladen raka eller ibland svagt 
tillbakaböjda och blomman är mer eller 
mindre upprätt. När fält- och backsippa 
gått i frukt är de i princip omöjliga att 
skilja åt. Sällsynt kan de korsa sig och bilda 
hybrider vilkas blommor är ett mellanting 
mellan föräldraarterna. 

Rödlistad som Nära hotad
Den tredje dubbelgångaren, nipsippa 
Pulsatilla patens, har i Sverige en mycket 

begränsad utbredning och finns endast 
på Gotland och i Ångermanland. Den har 
blad med bredare flikar och svepebladen 
är endast flikade till cirka två tredjedelar 
(svepeblad = blad på blomstjälken som 
sitter ett kort stycke under blomman). Hos 
fält- och backsippan är de flikade hela vä-
gen ner. Nipsippan är rödlistad i kategori 
NT (nära hotad). 

Den fjärde i gruppen, mosippa Pulsa-
tilla vernalis, presenteras på sidan 2-3 i 
detta nummer. Med sina vita blommor och 
vintergröna blad skiljer den sig tydligt från 
de andra. 

Minnesregel: blomman tittar ner i 
backen = fältsippa; blomman tittar inte 
ner i backen = backsippa. Kanske skulle 
du vilja floraväkta någon närliggande lokal 
för back- eller mosippa? Vad det innebär 
kan du läsa mer om på svenskbotanik.se 
under fliken Floraväktarna. 
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Ett knippe sippor

Fältsippan trivs på kalkrika marker.

Gotlandssippa, en underart av back-
sippa som bara finns på Gotland.

Backsippan är numera rödlistad i kategorin sårbar. Den påverkas 
negativt av framför allt igenväxning. 

Nipsippan finns i Sverige bara på Gotland och i Ångermanland.
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   Alpängar

B
ad Gastein är en välkänd gammal kurort, belägen i den 
sydligaste delen av Gasteinerdalen i delstaten Salzburg. 
Kurorten ligger i nära anslutning till nationalparken 
Hohe Tauern. Genom kommunen flyter Gasteiner Ache 
och dess mäktiga vattenfall, med en fallhöjd på 340 me-

ter. Näringslivet domineras av turism men det var det mineralrika 
termalvattnet som gjorde Bad Gastein till den kända kurort den är 
idag. Tusentals kurgäster har sedan 1500-talet besökt orten för att 
genom termalvattenbehandlingar söka bot och bättring för sina 
besvär – något som i varje fall kunde hjälpa för stunden. Under 
vinterhalvåret blir emellertid Bad Gastein en av Österrikes största 
skidorter. Bad Gastein, med lite fler än 5 800 invånare, präglas 
annars av stora stenhotell, där särskilt Hotel Salzburger Hof är 
välkänt för svenska turister.

Hit kom jag första gången i juni 1996 efter att ha svarat på en 
annons, där STS Alpresor sökte en botanikguide för vandringar 
i Gasteinerdalen. Jag svarade med tanken att det väl kunde vara 
trevligt att vandra omkring i Alperna med naturintresserade 
gäster ett par sommarveckor, och för dem berätta lite om botanik 
och alpväxter. Min föreställning om Bad Gastein som en pitto-
resk liten alpby blev emellertid först en besvikelse, då jag möttes 
av alla dessa stora gulmålade hotellbyggnader. Men väl ute på 
vandringarna, i mötet med gästerna, och under upptäckten av 
alla fantastiska alpängar fulla med blomster, glömde jag snart den 
första besvikelsen. 

Mäktiga bergsmassiv
Kännetecknande för landskapet kring Hohe Tauern är först och 
främst de imponerande bergsmassiven med topparna Groß-

TEXT: INGVAR KÄRNEFELT

glockner på 3 798 meter över havet, och det nästan lika höga 
Großvenediger på 3 662 meter över havet. Omfattande glaciärer, 
djupa dalgångar bildade under istiderna, kristallklara alpsjöar 
och mäktiga avrinningsmarker från glaciärerna sätter också sin 
prägel på området, liksom de alpina gräsmarkerna, växtsamhäl-
len dominerade av buskar och halvbuskar samt de vidsträckta 
skogarna med lärk, gran och tall. Floran uppvisar en rik mångfald, 
som är väl anpassad till olika höjdnivåer och berggrund med olika 
kalkinnehåll. Trädgränsen ligger i allmänhet på cirka 2 000 meter 
över havet, men på sydsidorna kan motsvarande gräns nå 2 500 
meter över havet. Under sommaren förekommer ofta en inten-
siv boskapsskötsel med bete på de så kallade almarna (fäbodar). 
Snögränsen ligger på cirka 2 800 meter över havet, men varierar 
med solexponering.

Uppdelad i zoner
Inom området förekommer cirka 1 000 arter av kärlväxter, vilket 
utgör ungefär en tredjedel av Österrikes växtarter. Vegetation 
kan grovt indelas i zoner mer eller mindre beroende av höjd och 
läge. En lägre zon i dalgångar upp till cirka 1 400 meter över havet 
domineras av lövskog, framför allt med bok, samt av mossar och 
kärr. I öppna biotoper förekommer centraleuropeiska arter såsom 
vitrapunkel, ängsklocka, skäggklocka, mästerrot, alpflockel, brud-
borste, berggulplister, brunnäva, krollilja, brandlilja, borstsmör-
blomma, rödsallat, månviol och skogsnycklar. 

En subalpin zon cirka 1 800–2 200 meter över havet består av 
barrskog med cembratall och lärk i den lägre regionen upp till 
2 000 meter över havet, samt snår av dvärgbuskar, trädgränsbil-
dande grönal, och ljunghed dominerad av rostalpros i ett bälte 

Blomstrande bergssidor

14 vilda växter | 1.2017

Centrala delarna av Bad Gastein med Grand Hotel de l’Europe från 1909 i centrum.Dvärgklocka, Campanula cochleariifolia.

Ingvar Kärnefelt fann sitt naturintresse i Göteborg un-
der uppväxtåren, inte minst i den yttre skärgården. Här 
berättar han om intresset för Alperna och dess ängar. 

Brunkulla, Gymnadenia nigra. Flera närstående 
arter förkommer inom alpområdet.

FOTO: INGVAR KÄRNEFELT FOTO: INGVAR KÄRNEFELT

FOTO: INGVAR KÄRNEFELT
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Alpängar

mellan 2 000 och 2 200 meter över havet. 
Här går också trädgränsen. 

Den alpina zonen ovanför träd-
gränsen karaktäriseras av bland annat 
ljungväxthedar, alpängar och rasmarker. 
Alpängarnas flora är helt bedårande med 
olika azurblå gentianor, som till exempel 
vårgentiana, kortbladig gentiana, alpgen-
tiana och trumpetgentiana. Utöver dem 
finner man andra alpina skönheter, så som 
bland annat alpviva, alpaster, gul alpsippa, 
alpprästkrage, alpranunkel, bergsmör-
blomma, purpurnejlika, bergnejlikrot, 
bergtaklök, gullfingerört, klippveronika, 
granitbräcka, silverbräcka, vit nysrot, 
dvärgklocka, scheuchzerklocka, smörbol-
lar och dvärglilja. 

På snölegor växer den förtjusande sol-
danellan eller alpklockan, stjärnaurikel, 
klibbaurikel och vårkrokus i tusental om 
våren. Mest spektakulära snögränsarter 
är några bräckor – bland andra Rudolphs 
purpurbräcka och tvillingbräcka – som 
växer på de högsta nivåerna, nära 4 500 
meter över havet. 

Blommande vårkrokus
Jag tycker fortfarande att det är lika 
spännande att komma till Salzburg varje 
sommar. Mötet med det väldiga Unters-
berg (där man spelade in delar av Sound 
of Music), bussfärden söderut genom ett 
böljande sommarfagert landskap mot 
Villach, och avtagsvägen mot Gasteinertal 
– den gröna dalen kantad med karaktä-
ristiska alpgårdar. Därefter förbi Dorf-
gastein, där vårkrokus brukar blomma i 

tusental på backarna, de vackert pelargo-
niedekorerade balkongerna i pittoreska 
Bad Hofgastein, vidare mot de snöklädda 
topparna Stubnerkogel och Gamskarkogel 
som kringgärdar Bad Gastein – platsen för 
botanikveckorna – där det nu har blivit 20 
mycket trevliga somrar. 

Under vandringarna finns alltid något 
att berätta om historiska eller kända per-
soner, om byggnadsverk, växter och blom-
biologi. Likaså om växtsystematik, nya 
molekylära karaktärer som blir avgörande 
för systematiken som hos lejongapsväx-
terna, eller om den vackra gula alpsippan 
som flyttats från Anemone, till Pulsatilla 
och tillbaka till Anemone igen. 

Intressanta släktskap
Under en vandringsdag går vi ner mot 
bycentrum, förbi slänter med strålöga och 
plymspirea, och det svagt rosa Meranhu-
set från 1828 där kejsarinnan Elisabeth av 
Österrike, också kallad Sisi, varit gäst. 

Vi passerar också husmuren full med 
dvärgklocka och murreva, vattenfallet 
med minnestavlor över Franz Schubert 
och Johann Strauss som båda varit kur-
gäster, och förbi St Preimskyrkan där det 
brukar finnas esparsett och nässelveroni-
ka. Därefter kommer vi ut på Kaiser Wil-
helm Promenade kantad med vitrapunkel,  
skuggbräcka och skäggklocka, monumen-
tet över Wilhelm I – kung av Preussen och 
kejsare av Tyskland 1871 – som besökte 
Gastein många gånger för kurbad, ofta 
tillsammans med sin excentriske kansler 
Bismarck. 

Wilhelm I var för övrigt vår drottning 
Victorias morfar, den Victoria som senare 
blev farmor till arvprins Gustav Adolf, 
som i sin tur är kronprinsessan Victorias 
farfar. Att höra berättelser om släktskap 
är alltid intressant för gästerna, inte bara 
släktskap oss människor emellan, utan 
även inom växtriket. 

Intressant är även att plymspirean har 
skilda han- och honplantor, att ormbunks-
växterna har förekommit på jorden sedan 
väldigt länge, och att en del arter, som till 
exempel stenbräken, förekommer över 
stora delar av jorden eftersom de haft lång 
tid på sig att spridas och kunnat anpassa 
sig efter många olika miljöer. 

Haflingerhästar och alprosor
I den alpina zonen på över 2 000 meter 
möts vi av en underbar alpin flora – fullt 
med olika gentianor, alpklockor, ljungväx-
ter, stenbräckor, smörblommor, orkidéer 
och liljeväxter. En av dagarna tar vi bus-
sen upp till Nassfeld i Hohe Tauern och 
besöker en förtjusande lågalpin dal, med 
sluttningarna färgade i rosa av alprosor, 
och massor av välmående kor och ha-
flingerhästar på sommarbete, samt gröna 
alpängar fulla av blomster. En solig senju-
nidag – en storslagen skönhetsupplevelse. 

Tack till alla vandringsgäster under 
åren, till Cecilia min fru, alla STS-guider 
som följt med mig och ordnat med lokala 
transporter och luncher, och särskilt till 
Lars Hagström, regional chef för STS 
Alpresor, för hans engagemang i de alpina 
vandringarna. 

Till vänster: Ingvar Kärnefelt visar dvärglilja Lloydia 
serotina, i en sluttning på Stubnerkogel, klädd med 
mänger av smörbollar vilka på tyska heter Troll-
blumen. Överst till höger: Haflingerhästar på som-
marbete bland alprosor vid Nassfeld. Nedre bilderna 
på högersidan, i mitten till vänster: Alpklocka, Solda-
nella alpina. I mitten till höger: Alpgentiana, Gentiana 
acualis. Nederst till vänster: Rudolphs purpurbräcka, 
Saxifraga oppositifolia ssp. rudolphiana, vilken kan 
påträffas på över 4 000 meter över havet. Nederst 
till höger: Klibbaurikel, Primula glutinosa.

FO
T

O
: 

H
A

N
S

 N
A

G
L

M
A

Y
R

FOTO: INGVAR KÄRNEFELT

FO
T

O
: 

H
A

N
S

 N
A

G
L

M
A

Y
R

FO
T

O
: 

H
A

N
S

 N
A

G
L

M
A

Y
R

FO
T

O
: 

IN
G

V
A

R
 K

Ä
R

N
E

F
E

LT



  Mera rosor TEXT OCH FOTO: BARBRO RISBERG

M
änniskor har alltid tyckt om 
att omge sig med sådant 
som är vackert. Vid många 
hem planterades rosenbus-
kar för länge sen. Då var det 

sorter som inte längre förekommer, eller 
åtminstone inte längre är vanliga i odling. 
Det händer att det går att hitta sådana 
rosor kvarstående efter mer än hundra 
år, antingen vid gamla hus eller vid för 
längesedan bortglömda husgrunder. Om 
ett rosensnår växt till sig genom kraftig 
vegetativ förökning och överlevt mer än 30 
år, räknas arten som bofast.

När jag ser dessa rosor sätts fantasin 
i rörelse och jag tänker på vem som plante-

rade dem och vilket liv hon levde när det 
skedde. På något sätt känns det som om 
det var en kvinna som ville ha något vack-
ert vid husknuten, precis som hon skötte 
om pelargonerna i köksfönstret av samma 
anledning. Jag ska berätta lite om några 
arter jag träffat på i min närmiljö, men det 
finns många flera.

Kamtjatkaros
Vresrosen är en invasiv växt som på flera 
ställen har trängt undan den ursprungliga 
vegetationen, inte minst på havsstränder. 
På 1800-talet hade den en föregångare, 
kamtjatkarosen (även kallad holländsk 
ros), som är den kvarstående ros jag oftast 

Kamtjatkarosen kan bilda höga snår, som här vid Edske bruk i Gästrikland. 
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Rosorna
vid stugknuten
I fjolårets sista nummer av Vilda Växter berättade Barbro Risberg 
om det gamla jordbrukslandskapets rosor som ännu kantar 
vägarna. De oansenliga blommorna som i stället kompenseras av 
mängden. Nu är hon tillbaka med stugknutens rosor. 

stött på. Den påminner om vresros, men 
blommorna har vanligen en djupare röd 
nyans och stjälken är mer taggig än vresro-
sens. En plats där snåren av kamtjatkaros 
vuxit sig flera meter höga är utmed gamla 
husgrunder vid Edske bruk i Gästrikland. 
Bruket är känt för att man en sommar-
dag 1858 genomförde den första lyckade 
bessemerblåsningen här, en metod för att 
framställa stål. Med den kunskapen som 
bas grundades Sandvikens Jernverk några 
år senare, den världsomfattande industri 
som idag heter Sandvik. Kanske blommade 
rosorna här den dagen när ingenjören 
och arbetarna gick till masugnen för att 
genomföra det lyckade experimentet. 

Bukettros
På två ställen har jag i fäbodmiljö funnit 
den lilla näpna bukettrosen. Den blir säl-
lan högvuxen och har inte samma tendens 
till snårbildning som den vilda kanelro-
sen, vilken den är en form av. Den mest 
framträdande egenskapen hos bukettrosen 
är de fyllda, ljusrosa blommorna. Där den 
står i skuggan under höga björkar, blom-
mar den inte, men i kanten mot en väg där 
den står soligt kan det vissa år finnas gott 
om blommor. 

Mossros
I mitten av 1800-talet var mossrosor 

högsta mode. De hade uppkommit genom 
en mutation hos centifoliarosor, som ledde 
till att blomstjälkar och foderblad täcktes 
av förgrenade glandelhår och kom att 
se mossbevuxna ut. Rosen kommer från 
Frankrike men odlades mest i England 
under 1800-talet. Själv fann jag efter tips 
från en bekant en stor, vackert blom-
mande buske utanför en tomtgräns i ett 
äldre odlingslandskap, där den fortfarande 
blommar vackert varje år. 

Kyrkogårdsros
Vid Torsåkers järnvägsstation, i kanten 
på en gammal lastkaj som inte använts på 

länge, stod under många år ett stort snår 
av kyrkogårdsros av den typ som kallas  
Agatha. Den rosen anses vara en hybrid 
mellan centifoliarosor  (hundrabladsrosor) 
och kanelros. Snåret blev större för varje 
år  och blommade rikligt tills det en dag 
förstördes i samband med spårbyte och 
lagring av material på platsen. Efter det 
fanns inget kvar av snåret och det har inte 
kommit tillbaka. 

Turkisk gulros
Under somrarna 1895–1901 bodde  bota-
nisten Wilhelm Arnell i Gästrikland. Om 
den tiden berättar han i uppsatsen ”Om 

Ett kännetecken för 
kamtjatkarosen är den 
taggiga stjälken.

Mossrosens grenar och foderblad är täckta av förgre-
nade glandelhår som kan föra tankarna till mossa.

Bukettros i blom. Den har jag funnit kvar-
stående i fäbodmiljö.

Kamtjatkarosen i 
knopp.

Kyrkogårdsrosen ’Agatha’ i blom. Tyvärr ”städades” snåret bort vid arbete 
vid järnvägen i Torsåker.
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Mera rosor

allmogeträdgårdar i Gästrikland”, där han 
också beskrev vilka prydnadsväxter som 
fanns i landskapets trädgårdstäppor.  Han 
skrev: ”hvartill i Torsåkers kyrkbygd kom-
mer såsom allmän en vacker, svagt dubbel, 
gul törnros.” Han fortsätter: ”Gul ros, odlas 
allmänt i Torsåkers socken, där i början av 
juli de rikblommiga buskarne lyste på långt 
håll.”

Idag är den kvarstående i några träd-
gårdar, men långt ifrån vanlig i trakten. 
Den gula rosen bör ha varit den art som 
kallas turkisk gulros och ursprungligen 
kommer från Turkiet och Centralasien. 

Vackert resminne
Själv har jag ett fint minne av en mycket 
vacker gulblommande rosenbuske med 
enkla blommor, som stod i vägkanten längs 
den gamla Sidenvägen mellan Alma-Ata 
(numera Almaty) i Kazakstan och Frunze 
(numera Bisjkek) i Kirgizistan, när jag i 
slutet av 1980-talet åkte buss den sträckan. 
Landskapet var fyllt av vackert rundade 
kullar, som täcktes av högvuxet fjädergräs. 
Vinden fick gräset att röra sig som vågor 
på ett hav. Vid en kort rast i vägkanten 
upptäcktes den gula vildrosen och jag 
hann ta en snabb bild av den innan vi for 
vidare. Det är gula rosor från Centralasien 
och Turkiet som är upphov till alla föräd-
lade gula, laxfärgade och orangefärgade 
rosor vi idag har i våra trädgårdar. Dessa 
rosor är ympade på vildrosor med kraftiga 
rotsystem. 

Så kan växter som dessa rosenbuskar 
berätta en historia om människor som 
levt före oss. Därför känns det tråkigt att 
bristande kunskap ofta leder till att gam-
maldags växter blir offer för städmani och 
andra ingrepp. För mig känns det som att 
finna värdefulla, levande museiföremål 
när jag ser dem. 

Turkisk gulros i blom. En gång beskrevs den som 
vanlig i min hemtrakt, idag finns den bara kvar i ett 
fåtal trädgårdar.

Gul vildros vid den gamla Sidenvägen i Centralasien. Gula, vilda arter från det här området har gett upphov 
till alla förädlade gula, lax- och orangefärgade rosor.

  Kryptiskt REDAKTÖR: LINNEA HELMERSSON

Tips för 
mossvänner!
Genom bokprojek-
tet Nationalnyckeln 
finns idag tre voly-
mer som behand-
lar alla Sveriges 
bladmossor. Arterna 
presenteras grund-
ligt med informativa 
texter och vackra 
foton. Varje volym 
innehåller bestäm-
ningsnycklar för de 
arter som omfattas 
av boken. Nu finns också en huvudnyckel för alla 
bladmossor att ladda ner gratis som pdf från 
www.nationalnyckeln.se.

                                             

Nyupptäckta svampar 
i tunnelbanan
Biologisk mångfald i Stockholms tunnelbana låter 
nog för de flesta som ett skämt, men faktum är 
att de nakna bergväggarna i tunnelbanan inte är 
lika livlösa som man kan tro. Där lever bland annat 
mossor, cyanobakterier och amöbor. Förra året 
gjordes en grundlig undersökning av bergväg-
garna vid Kungsträdgårdens tunnelbanestation 
och resultatet blev två svamparter som hittills 
varit okända för vetenskapen! De nyupptäckta 
arterna Bradymyces graniticola och Bacillicladium 
lobatum är båda mikroskopiskt små, men bildar 
en tunn, kletig hinna på bergväggen som kanske 
inte är så lätt att se, men åtminstone känna …

 
Fann ny art på timrat hus
En för veten-
skapen helt 
ny lavart, som 
givits namnet 
Calicium episca-
laris, har hittats 
på en gammal 
timmerbyggnad 
i Dalsland. Den 
lilla knappnålsliknande laven lever som parasit på 
flarnlav Hypocenomyce scalaris, vilken är en van-
lig lav på trä och bark. Än så länge är laven bara 
känd från denna enda plats i världen, men kanske 
finns den på fler gamla lador om man börjar leta!

Fler gammelskogar behövs 
Ullticka Phellinus ferrugineofuscus är en flerårig 
svamp som är knuten till barrskog. Den har länge 
använts som en indikator på höga naturvärden. 
Ny forskning vid Skogsstyrelsen visar att svampar 
som ullticka behöver minst hundraåriga skogar 
för att klara sig och forskarna pekar på att skydd 
av äldre skog är nödvändig för dessa arters 
överlevnad.

Den invasiva hårnervmossan Campylopus introflexus  har utsetts till Årets mossa 2017.

En av Nationalnyckelns 
volymer om bladmossor.

En ny art hittades på en 
timrad byggnad i Dalsland.

Årets mossa en av 
de mest invasiva 

S
venska Botaniska föreningen 
har utsett hårnervmossa till 
Årets mossa.

Hårnervmossa växer på 
störd jord i södra Sverige, fram-

för allt längs kusterna. Det är en art som 
kom till Europa från södra halvklotet på 
1940-talet och påträffades i Sverige första 
gången 1976. Sedan dess har den spritt sig 
framför allt längs västkusten, men enstaka 
fynd finns ända upp till Stockholms skär-
gård. I en studie för några år sedan hamna-
de arten i topp i en klassning av invasivitet 
bland svenska växter.

Rapportera arten
Arbetet med en svensk svartlista över 
oönskade arter kommer att påbörjas under 
året. Det är därför intressant att se hur 

vanlig arten har blivit idag och särskilt hur 
långt in i landet den har tagit sig. Så under 
2017 behöver vi din hjälp att rapportera 
fynd av hårnervmossa. Du kan rapportera 
direkt på Artportalen. Du får gärna göra 
en grov uppskattning av den yta som arten 
täcker. Under rubriken ”Biotop” eller 
”Biotop-beskrivning” kan du beskriva i 
vilken miljö den växer. 

Lägg gärna upp bilder
Arten har ofta sporkapslar i Sverige så om 
du hittar sporskapslar rapportera ”med 
kapslar” under rubriken ”Stadium”. Om 
du letat men inte hittat några kapslar fyl-
ler du i ”utan kapslar”. Ladda gärna även 
upp bilder på arten och växtmiljön på 
Artportalen.

                    Niklas Lönnell

FOTO: NIKLAS LÖNNELL

PLOCKA SVAMP PÅ VINTERN – GÅR DET?
Svampar och svampplockning förknippas ofta med sensommar och 
höst, men det finns också många arter som trivs bra under den kall-
lare tiden på året. En av dem är vinterskivling Flammulina velutipes 
som lever på död ved av lövträd, främst sälg. Svampen tål minusgra-
der och kan därför hittas under både höst och vinter. Vid töperioder 
kan den börja växa igen. Vinterskivlingen är ätlig, så varför inte ta 
med svampkorgen på nästa promenad i vinterskogen ...?

Kryptogamer är ett samlingsnamn för mossor, svampar och 
lavar. Linné delade in växtvärlden i fanerogamer (med ståndare 
och pistill) och kryptogamer (utan tydliga befruktningsorgan). 
Idag används kryptogamer snarare som ett ekologiskt begrepp, 
för grupper av arter som lever i liknande miljöer.

FOTO: SVANTE HULTENGREN
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  Te TEXT OCH FOTO: TORGNY NORDIN

Trädet som 
ändrade 
historien

D
en botanist som under sex-
tonhundratalets senare del 
gjorde Filippinernas flora 
känd i Europa var jesuiten 
och naturforskaren Georg 

Joseph Kamel, eller Josephus Camel-
lus vilket var hans latinska namn. Till 
minne av Kamels botaniska insatser 
uppkallade Linné släktet Camellia i fa-
miljen Theaceae efter honom. Camellia 
är ett artrikt och i systematisk mening 
svårforcerat släkte med buskar och 
träd som huvudsakligen hör hemma i 
östra Asien. De två mest kända arterna 
är kamelia Camellia japonica samt te 
Camellia sinensis.

Te är i det vilda ett högt städsegrönt 
träd och det är av dess torkade blad som 
den världsberömda drycken framställs. I 
handeln saluförs allehanda drycker och 
avkok som te; ett exempel i mängden 
är så kallat rött te eller rooiboste, vilket 

emellertid kommer från den sydafrikan-
ska ärtväxten Aspalathus linearis. Liksom 
liknande hälsodrycker innehåller de inte 
något koffein, vilket däremot Camellia 
sinensis gör.

Te är världens näst vanligaste dryck, 
efter vatten. Ingen annan dryck har haft 
sådan genomgripande betydelse för folk-
hälsan och kulturutvecklingen som just te. 
Och det är därför knappast en överdrift att 
hävda att världen hade sett radikalt annor-
lunda ut om det inte varit för te. Camellia 
sinensis är växten som förändrade världen.

Exklusiv råvara
Historien om te handlar inte bara om 
botaniska strapatser och odlarmöda, utan 
också om spioneri, geopolitik och global 
handel. I boken Delle navigationi et viaggi 
från 1559 berättar venetianaren Giambat-
tista Ramusio om chai Catai, alltså te från 
Kina. De första européer som smakade på 

chai Catai var holländare och portu-
giser, vilka under femtonhundratalet 
stötte på drycken under sina handelsfär-
der i Ostasien. Kort därefter nådde det 
första teet Europa, men det var extremt 
dyrt och blev därför en exklusivitet för 
några få.

Ett drygt sekel senare förändrades 
läget när en ny typ av snabba fartyg togs 
i bruk för långresorna till andra sidan 
jorden. Därmed blev te billigare och 
nådde successivt även en bredare all-
mänhet, något som var särskilt påtagligt 
i Storbritannien. Ostindiska kompanier 
i Amsterdam, London, Lissabon och 
Göteborg hade monopol på tehandeln 
och beseglade Kanton, vilken var den 
enda kinesiska hamn som stod öppen 
för utlänningar. 

Teets växande betydelse i Europa 
stod under lång tid inte i proportion till 
vad man egentligen visste om växten – i 

Teodling i Temi, Sikkim. I detta område 
av Himalaya återfinns världens bästa 
teer. Odlat te är en meterhög buske, i 
det vilda är te ett tiometersträd.
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Te

botanisk mening var den gåtfull. Förkla-
ringen var att kineserna hök aktigt vakade 
över sitt te. I över två tusen år hade de 
bedrivit odling och utforskat teets häl-
sobringande verkan, och den kunskapen 
ämnade de inte lämna ifrån sig frivilligt.

Priset fortsatte vara ett enerverande 
problem för inte minst det tepimplande 
Storbritannien och för att lösa problemet 
framkastades idén om att plantera te i brit-
tiska Indien – det väldiga landet som fram 
till mitten av artonhundratalet aldrig hört 
talas om te. Uppgiften gick till den skotske 
botanisten och växtsamlaren Robert 
Fortune som tidigare genomfört en lika 
dramatisk som framgångsrik expedition 
under tre år i Kina. Bortåt ett hundratal 
pioner, jasminer och rododendronarter 
togs till Europa, vilket skildras i klassikern 
Three Years’ Wanderings in the Northern 
Provinces of China från 1847. Det var alltså 
den erfarne Fortune som fick i uppdrag att 
fara till Kina för att utspeja teets hemlig-
heter samt ta med sig te därifrån.

I sin bok A Journey to the Tea Countries 
of China vilken utkom 1852 berättar Fortu-
ne om hur han utklädd till kines lyckades 
komma hemligheten på spåren. Snart nog 
förstod han att grönt och svart te inte alls 
kom från olika arter, utan var ett resultat 
av tillverkningsprocessen. Han upptäckte 
också att kineserna använde farliga gifter 
för att göra det gröna teet skinande grönt – 
en uppgift som, när det blev känt i Europa, 
ledde till att européerna omgående över-
gick till svart te. 

Robert Fortune gjorde utomordentligt 
stora insatser inom botanik och horti-

kultur, men arbetet som tespion skulle få 
störst betydelse. Han lyckades nämligen 
smuggla ut teplantor ur Kina som via 
botaniska trädgården i Calcutta fraktades 
norrut mot staden Darjeeling i Himalaya. 

Svåra att flytta
Inte bara i Himalaya utan även i Assam 
och i sydindiska Nilgiribergen startade 
britterna stora teodlingar. Kinas monopol 
var därmed brutet och tedrickandet globa-
liserades genom att världsmarknadspriset 
sjönk. Idag är Indien världens största pro-
ducent av te, och numera är te en självklar 
del i indisk identitet.

Att flytta teplantor var ingen lätt 
uppgift. De allra flesta av Robert Fortunes 
tjugotusen plantor dog, fast det mest tragi-

komiska försöket att komma över levande 
tebuskar stod vår egen Linné för. I decen-
nier försökte ha få te till Uppsala, men det 
slutade alltid med att det visade sig vara 
fel art – vanligtvis kamelia – eller att de 
åtråvärda plantorna blåste i sjön. 1761 var 
det dock nära. Ett fartyg lyckades äntligen 
nå Göteborg med levande teplantor om-
bord. Den luttrade Linné meddelades, men 
vid ett obevakat ögonblick – när fartyget 
låg i hamn – hade någon glömt att stänga 
en dörr, och vips knaprade skeppsråttorna 
förtjust i sig Linnés tebuskar. 

Två år senare nådde ett tjugotal 
plantor Göteborg. Hälften sändes iväg 
med hästskjuts till Uppsala – och dog på 
vägen. Linné var i upplösningstillstånd 
och det hela slutade med att fartygskapten 

Ekbergs fru fick i uppgift att personligen 
föra de älskliga plantorna till Linné. Hon 
lyckades och under par decennier växte 
Camellia sinensis i Uppsala. Någon större 
odling var det dock aldrig fråga om. 

Gav renare vatten
Ett av de mer betydelsefulla resultaten av 
tedrickande var att dödlighetstalen dras-
tiskt sjönk i länder som fått upp smaken på 
te. Den stora befolkningsökningen i Kina 
och framväxten av jättestäder i Japan sker 
samtidigt som te började drickas allmänt i 
dessa länder. Och historien har upprepats 
på många andra ställen runt om i värl-
den. Genom att släcka törsten med kokat 
och därmed rent vatten, har människan 
visat att det faktiskt går att överleva även 
under de mest primitiva förhållanden, 
tätt sammanpackade i osunda städer. Bara 
ett exempel: i mitten av artonhundratalet 
härjade koleran i England och man räknar 
med att minst femtio tusen människor dog 
under två år, eftersom de druckit smut-
sigt vatten. Med introduktionen av te i de 
breda folklagren blev det snabb ändring 
på detta.

Te var i folkhälsomening en genial 

dryck som ersatte orent vatten och kunde 
drickas i stor mängd utan de obehagliga 
följdverkningar som gin, vin och öl gav 
upphov till. Långt fram i tiden var alko-
holdrycker och utspädd sprit det som i all-
mänhet dracks vid måltiderna och under 
arbetsdagarna. I valet mellan unket vatten 
och alkohol var det många som valde det 
senare, vilket påverkade såväl arbetskapa-
citeten som barnadödligheten.

Att barnadödligheten sjönk när 
havande och ammande mödrar övergick 
från alkohol till te bryggt på kokande vat-
ten berodde till stor del på att färre barn 
alkoholförgiftades. Många historiker har 
dessutom påpekat hur den fenomenala 
spridningen av tedrickande i Storbritan-
nien eldade på industrialiseringen, och 
bidrog till att arméerna av proletariserade 
arbetare höll sig någorlunda friska och 
– tack vare sitt älskade te – härdade ut i 
fabrikerna och spinnhusen.

Om allt detta visste botanikern Georg 
Joseph Kamel inget eftersom han avled 
redan 1706 i Manilla. Säkert hade han 
dock glatt sig åt att hans namn användes 
för ett växtsläkte vars värde svårligen kan 
överskattas.  

Tamilska teplockerskor nedanför Adam’s Peak på Sri Lanka väger in dagens plockade teblad.

Kamelian Camellia japonica är nära släkt med te 
och de har ofta förväxlats. I Östasien är den högt 
prisad både för sin skönhet och sin förmåga att nå 
hög ålder. Under artonhundratalet blev européerna 
som besatta av kamelior och vurmen nådde även 
Sverige. Hos oss är den dock inte är härdig på 
friland. Idag finns hundratals olika kulturformer av 
kamelian och de praktfulla blommorna varierar i 
färg från röda och gula till vita.

Tebuskens toppskott plockas tidigt på 
morgnarna. Sri Lanka.

Teplockerska i indiska Nilgiribergen. Arbetet görs av kvinnor och har ofta gått i arv sedan britterna anlade 
teplantagen under artonhundratalet.
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Groblad
en kämpe i 
människans spår
G

roblad är en liten växt som 
trots sitt mycket oansenliga 
yttre nog är känd för de allra 
flesta, åtminstone till namnet. 
Den är närmast osannolikt 

tålig. Den tål att ständigt trampas på, att 
utsättas för damm och torka och är en av 
de första att kolonisera all sorts omrörd 
jord. Just därför är den en av européernas 
mest envisa följeslagare. Nästan vart vi än 
vänder blicken så finns den där i närheten; 
i sprickorna i stadens asfalt, i landsvägens 
dammiga vägren, och till och med längs-
med små skuggiga skogsstigar.

Grobladet har sitt ursprung i Europa 
och Centralasien men har spritts till i stort 
sett hela den övriga världen genom män-
niskan. Växten tros vara en av de första 
som fördes in till Nordamerika efter kolo-

nisationen från Europa. Grobladets frön 
fastar lätt under våra skor när vi trampar 
på den. Enligt uppgift kallades därför 
växten av ursprungsbefolkningen ”den vite 
mannens fotspår”. Den dök upp plötsligt 
kring de platser som de europeiska bosät-
tarna bebyggt eller på annat sätt stört. 
Vidare har frön från groblad ofta följt med 
i utsäde som exporterats från Europa.

En välkänd läkeväxt
Grobladet är således en av de vidast 
spridda och rikligast förekommande medi-
cinalväxterna. För en av anledningarna 
till att denna oansenliga växt är så välkänd 
även bland de som vanligtvis inte intresse-
rar sig för botanik är just dess medicinska 
egenskaper. Groblad anses, med all rätt 
har det visat sig, kunna läka småsår och 
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  Växtbruk
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skavsår, dra ut stickor och lindra bi- och 
getingstick. Namnet groblad kommer 
också av en äldre användning av ordet gro 
i betydelsen ”att läka”.

När man tittar närmare på grobladet 
är det knappast förvånande att det av 
vissa folkgrupper ansetts som magiskt och 
heligt. Bland annat tillhörde denna växt 
kelternas nio heliga örter tillsammans med 
bland andra kamomill, gråbo och nässla.

De egenskaper hos grobladet som varit 
kända under mycket lång tid har också 
under senare tid stått pall för modern ve-
tenskaplig granskning. Ett antal studier av 
växten har visat att den innehåller ett stort 
antal biokemiska substanser som inte bara 
är till nytta vid sårläkning utan också som 
invärtes medicin. Groblad har till exempel 
kramplösande egenskaper vilket kan ut-
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nyttjas vid behandling av hosta, och växten 
verkar även sammandragande vilket är till 
nytta både för att sluta sår, stilla blödning-
ar och för att lugna matsmältningsappa-
raten vid diarré. Innehållet av åtminstone 
sex olika fenolämnen bidrar med egen-
skaper som gör att växten har effekt mot 
både inflammationer och mikroorganis-
mer. Ett annat ämne som växten innehål-
ler, allantoin, är också användbart för att 
underlätta sårläkning, genom att dämpa 
inflammation och påskynda läkprocessen. 
Sist men inte minst innehåller groblad 
ämnet aukubin som är antibakteriellt, och 
tros kunna ha leverskyddande egenskaper. 
De ovan nämnda ämnena utgör bara ett 
axplock av en mycket lång lista av ämnen 
som potentiellt ger grobladets dess stora 
medicinska värde.

Man forskar fortgående på att utveckla 
extrakt från groblad som kan underlätta 
och snabba upp läkningen av svåra sår. Det 
finns vissa typer av sår som kan ta extremt 
lång tid att läka, och dessa orsakar stora 
svårigheter och kostnader för vården samt 
– inte minst – mycket stort lidande för 
de drabbade. Här tror man att extrakt av 

groblad skulle kunna vara till stor hjälp om 
det används tillsammans med förband vid 
behandling av sår.

Förr hände det dock att människor 
dog av stelkramp (tetanus) när de la blad 
av groblad på sina sår. Då när hästar var 
vanliga som transportdjur och det låg 
hästdynga lite varstans på gator och vä-
gar kunde stelkrampsbakterier finnas på 
grobladet. I hästen mag- tarmkanal är 
det vanligt med stelkrampsbakterier som 
följer med dyngan ut. Stelkramp var förr 
i princip alltid dödlig när den drabbade 
människor. 

Även ätlig 
Förutom att inneha alla dessa intressanta 
egenskaper så går grobladet faktiskt att äta 
precis som vanlig sallad, så länge bladen är 
späda. De ska givetvis plockas på ett ställe 
som inte påverkas av utsläpp och tungme-
taller från biltrafik. Äldre blad kan ätas om 
de kokas mjuka, och passar i till exempel 
grytor. Även blommorna kan repas och 
ätas som de är eller kokas till gröt. Fröna 
kan användas i mat på samma sätt som 
linfrön. 

Grobladet kan möjligen förväxlas med 
andra arter i sitt släkte, men ingen av 
dem är giftiga, utan har i stort sett samma 
egenskaper som sin systerart. Detta gäller 
särskilt svartkämpar, som även ibland kall-
las spetsgroblad, samt rödkämpar. 

Rödkämpar växer främst i betesmark, 
helst med ett visst inslag av kalk i jor-
den. Svartkämpar föredrar också torrare 
gräs- eller betesmark. Vid havet finner 
vi gulkämpar och strandkämpar som 
med sina smala, köttiga blad knappast 
går att förväxla med groblad, men som 
också är användbara på ungefär samma 
sätt. Strandkämpar som är vanliga längs 
svenska västkusten har länge ansetts vara 
en uppskattad grönsak, och säljs ibland 
som en ovanlig sallatsväxt i specialiserade 
växtbutiker.

Nästa gång du ser en spirande gro-
bladsplanta i kanten av en trottoar finns 
det anledning att titta en extra gång på 
denna lilla, men otroligt livskraftiga, käm-
pe som i långa tider delat med sig av sin 
livskraft även till oss som ständigt trampat 
på den, och på samma gång tagit den med 
oss varthelst vi gått. Bokstavligt talat! 

Svartkämpar kallas ibland för spetsgroblad och är känd för att dela många av grobladets egenskaper.
Groblad fungerar som naturligt plåster. Det inne-
håller till exempel ämnen som stillar blödningar.

Groblad härstammar från Asien och Europa, 
men är nu spritt till nästan alla delar av 
världen.
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N 
ästan alla mistlar i Sverige 
finns på lindar, men det gäl-
ler inte i sydligare delar av 
Europa. Där kan man hitta 
mistlar till och med på barr-

träd. Varför är det inte så i Sverige? 
Sedan undrar jag också om misteln tar 
död på trädet eller om det bara försva-
gas.
                 Peter Pålsson, Stångebro

Ulla-Britt Andersson svarar: Misteln 
räknas som en halvparasit. Växten har 
klorofyll och kan således bilda kolhydra-
ter (sockerarter) som försörjer den med 
näring, men vatten och mineralämnen 
tar den från värdträdet. Träd med många 
mistlar kan därför försvagas och riskera 
uttorkning, eftersom misteln stjäl det 
livsviktiga vattnet. Den del av en gren som 
sitter ovanför mistelangreppet kan – i syn-
nerhet under torra perioder – torka bort.

Genom denna försvagning kan trädet 
sedan angripas av svampar eller andra 
parasiter som bäddar för dess död. Med 
många mistlar i trädet blir det också mer 
känsligt för stormar som kan knäcka gre-
nar och ibland hela trädet. 

Misteln är fridlyst i hela landet vilket 
innebär att man inte får plocka den och 
inte heller skada dess värdträd. Träd med 
mistlar sågas tyvärr ändå ner, vilket kan 
leda till åtal. 

Mistel når sin nordgräns i Europa 
ungefär i Mälardalen. Speciellt vanlig är 
den i Västerås med omgivningar. Vid en 
inventering av staden 2009 hittades 4 561 

mistlar fördelade på 887 värdträd. Misteln 
Viscum album delas i Flora Europaea in i 
tre underarter: subsp. album som parasite-
rar på tvåhjärtbladiga blomväxter, och som 
är den underart vi har i Sverige. 

På ädelgranar av släktet Abies kan man 
i centrala och södra Europa finna subsp. 
abietis. Slutligen subsp. austriacum som 
går på tallar Pinus eller lärkträd Larix.

Denna tallmistel växer främst i Cen-
traleuropa och dess bär är vanligen gula, 
medan vår mistel har vita bär. 

Vad är det för björk 
jag har på min tomt?
Är själv inte insatt i botanik men har 
blivit intresserad av hur framtiden för 
min björk blir. Kommer den att fröa av 
sig, och vad blir det då, är det en egen 
underart? Björken är nog ett par år 
gammal och växer i en liten dunge med 
vanliga björkar. Växtplats är Finnhars-
fjärden (våran sommarstugetomt) mitt 
mellan Söderhamn och Gävle. Har inte 
noterat någon mer i området.
         Thomas Hjelm, Norrsundet

Torbjörn Tyler svarar: Arten är helt 
tveklöst vårtbjörk Betula pendula vil-
ket framgår av de vårtiga kvistarna och 
hårlösa bladen. Att den fått flikigare blad 
än normalt beror säkert på någon genetisk 
förändring (mutation). 

Förändringen är sannolikt ärftlig, men 
det är inte säkert att det kommer att synas 
hos avkommorna då det kan vara flera 
gener eller genvarianter inblandade, och 
kanske endast individer som bär på en viss 
kombination av dessa varianter får flikiga 
blad. 

Framför allt förr var det vanligt att 
sådana här avvikande varianter beskrevs 
som former och gavs vetenskapliga namn. 
Sådana används ibland fortfarande i de fall 

Dödar misteln 
trädet eller 
klarar det sig?

formerna fått spridning som trädgårds-
växter, men inom modern taxonomisk 
forskning anses det inte ha något större 
intresse att beskriva och namnge varianter 
orsakade av skillnader i enstaka gener. 

Hur som helst har jag inte tidigare sett 
någon björk med exakt denna typ av flikig-
het på bladen, så jag tror inte att det finns 
något namn för den.

  Fråga experten

Torbjörn Tyler från 
Lund är en Sveriges 
skickligaste botaniker. 
Han är museiinten-
dent på Lunds univer-
sitet med ansvar för 
de botaniska samling-
arna. Erkänt duktig 
på det mesta som rör 
kärlväxter och mossor. Inte minst fibblor, vars 
snåriga systematik han har grottat ned sig i.

Ulla-Britt Andersson 
bor på Öland där hon 
tillsammans med maken 
Thomas Gunnarsson har 
koll på allt som växer. 
Hon är med i Svenska 
Botaniska Föreningens 
styrelse och är pensio-
nerad läkare. Ulla-Britt 
svarar på allt från artbestämning till hur giftiga 
växter påverkar människokroppen.

Michael Krikorev 
arbetar på ArtData-
banken som mykolog, 
vilket alltså innebär 
att han är expert på 
svampar i alla dess 
former. Michael 
driver också sajten 
svampguiden.com 
där allmänheten kan få svar på artfrågor kring 
svampar och tips i största allmänhet.
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Mistelbelupna träd i Österrike.
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Brevskrivaren undrar över björkens arttillhörighet. Björken växer nära ett vatten.



Med början i slutet av maj blommar häst-
kastanjen i södra och mellersta Sverige 
med blommor som är gula, orange eller 
röda. Blommorna är flitigt besökta av pol-
linatörer som till exempel humlor. När man 
studerar vilka blommor de besöker finner 
man att de i högre grad väljer gula blom-
mor. Redan 1936 kunde forskare (Kugler) 
visa att hästkastanjens blommor skiftar 
färg från gult till rött, via orange, när de har 
besökts av en pollinatör. Något både växt 
och pollinatör vinner på.


