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Floran på Östafrikas bergVäxter som parasiterar på svampar

Gulört i kalkbrott

Smal käringtand
Smal käringtand Lotus tenuis, 
är en sällsynt släkting till den 
vanliga käringtanden L. corni-
culatus och är rödlistad som 
Nära hotad (NT). Den hittas 
främst på betade havsstrand-
ängar, framför allt i Skåne och 

längs Västkusten. Arten skiljs 
från sin vanligare släkting på 
de smala småbladen och på de 
färre, oftast bara 2–4, blom-
morna i flocken. 

Bilden är tagen vid en 
mycket riklig förekomst på 

sydöstra Gotland där arten 
överraskande upptäcktes 2016.

Smal käringtand sågs även 
under årets botanikdagar i Skåne. 
Läs mer om dagarna på sid. 277. 
foto: Marita Westerlind. – Got land, 
När, Austerviken, 13 augusti 2017.



286  Det första fyndet i 
Norden av den vackra 
arunsläktingen gulört 

Blackstonia perfoliata gjorde Mats Wirén 
i somras i Limhamns kalkbrott.

240 Ögonpyrolan Moneses 
uniflora är en initialt myko-
heterotrof art. Det betyder 

att den i början av sitt liv är beroende av 
att parasitera på svampar, bland annat 
olika skinnsvampar i familjen Atheliaceae.

228 Lobelia bequaertii är en 
av ett knappt tjugotal 
jättelobelior i de öst-

afrikanska bergen. Just denna art är 
endemisk för Ruwenzori, bergskedjan på 
gränsen mellan Uganda och Kongo. 

264 ”Mästerligen 
ritad efter 
naturen”, 

tyckte stockholmsprofessorn 
Pehr Fredrik Wahlberg om 
Lars Levi Læstadius återgiv-
ning av tuvbräckan Saxifraga 
cespitosa; en av många teck-
ningar som Læstadius bidrog 
med till det prestigefyllda 
floraverket Svensk Botanik 
under 1820- och 1830-talen.

Läs mer om Læstadius 
botaniska gärning i Bengt 
Jonsells artikel på sidan 264.

284 Vid Säsåns utlopp i Öster-
dalälven uppströms Alder-
ängarna växer brok irisen 

Iris versicolor i tusental. Här stammar den 
kanske från exemplar hemförda till fäboden 
Säs från Nordamerika på 1800-talet?
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foto: Bengt Oldhammer

våra regionala föreningar
Biologiska sällskapet i Oskars-
hamn inledde sin verksamhet 
år 2002 med huvuduppgiften 
att handha herbarie samlingar. 

Verksamheten vidgades snart till att omfatta 
exkursioner, dokumentation av traktens flora och 
skyddsvärda miljöer, inventering av jätte träd med 
mera.

På sällskapets hemsida informerar vi om resul-
tat från pågående projekt och beskriver traktens 
naturförhållanden. Nedan följer ett axplock bland 
aktiviteterna.

Exkursioner. Sällskapet brukar anordna ett 
dussintal utfärder vart år, då vi helst söker kombi-
nera naturstudierna med platsernas kulturhistoria. 

Kommunflora. År 1997 utkom 
Floran i Oskarshamns kommun. 
En uppföljning av boken finns på 
vår hemsida: dels redovisningar 
av mer anmärkningsvärda växt-
fynd, dels uppdateringar av den 
ursprungliga texten.

Jätteträd. Sällskapet 
dokumenterar förekom-
sten av jätteträd, dvs. träd 
med en omkrets på minst 
314 cm. Inom Oskars-
hamns kommun har vi 
hitintills påträffat 1200 
sådana träd. De flesta är 
ekar; den största mäter 
746 cm. Störst är dock en 

alm med brösthöjds omkretsen 748 cm.

Fenologi. Sällskapet deltar i flera samarbets-
projekt. Ett av dem är Naturens kalender, där vi 
följer växternas utveckling vid Fallebo natur- och 
kulturgård. Här har vi längs en promenadslinga 
märkt upp träd för vilka vi noterar datum för feno-
logiska faser som till exempel lövsprickning, blom-
ning och lövfällning.

Naturpromenader. En mera lättsam presen-
tation av traktens natur- och kulturmiljöer finns 
under hemsidans rubrik Naturpromenader där vi 
visar intressanta miljöer. 

Biologiska sällskapet i Oskarshamn

Kontaktinformation
Ordförande  Åke Rühling, Lund 
(ake@ruhling.se)
Medlemskap  
Medlemsavgiften är 50 kr/år.  
Bankgiro 242-5585. 
Hemsida  www.bimon.se 

Har lövfällningen inletts ännu? Det fenologiska läget 
i Fallebo bedöms i september 2015.
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Biologiska museet i Oskarshamn. 
Biologiska sällskapet är huvudman för Biologiska 
museet i Oskarshamn. Museets samlingar omfat-
tar både växter och djur; de senare främst före-
trädda av närmare 500 fågelpreparat. 

Växtsamlingen 
– herbarium 
OHN – omfat-
tar nu drygt 
250 000 objekt. 
Största delen, 
ca 226 000 ark, 
utgörs av kärlväx-

ter, närmast följt av 19 000 mosskollekter. Växter 
från närområdet dominerar, till exempel 81 000 
objekt från Småland och 26 000 från Öland. 
Tidsmässigt sträcker sig insamlingarna från sent 
1700-tal till nutid, med markerade toppar under 
sent 1800-tal och under landskapsinventeringar-
nas glansperiod kring 1900-talets slut.

Med tanke på att museet inte är kopplat till 
någon etablerad institution har vi redan från 
början lagt stor vikt vid att hålla herbarieuppgif-
terna åtkomliga på nätet. Samtliga fynddata finns 
tillgängliga dels på vår egen hemsida, dels hos 
Sveriges virtuella herbarium.
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omslagsbild  Dikes-
skräppa Rumex conglo
meratus hittas i Sverige 
nästan uteslutande i 
Skåne.  

Läs om årets Botanik-
dagar i vårt sydligaste 
och artrikaste landskap 
i Barbro Risbergs illus-
trerade reseberättelse 
på sid. 277.
foto: Barbro Risberg. 
Skåne, Gässie strandängar, 
1 juli 2017.
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Ständigt denne Sterner…

  reflexion

När vi 2007 började vår 
inventering av kärl
växtfloran på Öland var 
det många som höjde 
på ögonbrynen. Öland 
– där kan man väl inte 
hitta något nytt! Lan
dets minsta landskap är 
flitigt besökt av botanister från hela landet. 
Dessutom finns redan två floror om landska
pets växter: Flora der Insel Öland utkommen 
1938, författad på tyska av nestorn i sam
manhanget Rikard Sterner. Sterner gjorde 
ett gediget jobb, nästan helt på egen hand. 
Han både cyklade, åkte moped och tåg för 
att besöka alla Ölands socknar. 

Tyvärr dog Rikard Sterner 1956 just när 
han som nybliven pensionär skulle ha kunnat 
ägna mer av sin tid åt Ölands flora. Så små
ningom övertog Åke Lundqvist taktpinnen. 
Som sommarölänning kunde han noggran
nare undersöka även de nordligaste sock
narna som Sterner hade svårare att komma 
till. Åke hade flera lärjungar som han skick
ade ut över ön och själv ägnade han några 
somrar åt att gå runt hela Ölands kust och 
notera alla havsstrandsväxter han såg. Arbe
tet resulterade 1986 i Ölands kärlväxtflora, 2:a 
reviderade upplagan. Blygsam som Åke var 
lät han Sterner stå kvar som författare. 

Rikard Sterner hade ett härligt, mustigt 
språk men den tyska texten är inte alltid 
lättbegriplig: ”Wahrscheinlich indigen 
in Meeresuferwiesen und Quellenzügen; 
hauptsächlich auf Weiden, in Weidewäldern, 
an Wegen und Gräben; nur auf kalkarmen 
Boden.” Någon som kan räkna ut vilken växt 
som avses? Det är harstarr, som är ganska 
ovanlig på Öland. Det är nästan otäckt hur 

precist duon Sterner–Lundqvist lyckas 
beskriva biotopvalet för Ölands alla växter. 
Mer än en gång har jag hittat en växt som jag 
tycker hamnat i en udda miljö. Väl hemma 
konsulterar jag ”husbibeln” och tvingas 
konstatera att detta redan var känt och 
beskrivet i de gamla flororna. Således inget 
nytt under solen; därav uttrycket ”Ständigt 
denne Sterner …”. 

När jag nu sitter och granskar utbred
ningskartor från vår inventering och jämför 
med de tidigare flororna slås jag av hur lika 
de ändå är. Visst finns det även på Öland väx
ter som har minskat kraftigt medan andra 
har en påtaglig ökning, men för de flesta 
stämmer kartorna överens förvånansvärt 
bra. Några slutsatser kan vi redan dra. 

Arter som hörde hemma på de betade 
havsstränderna längs västra kusten har 
minskat kraftigt. Stora delar av kusten är 
numera bebyggda eller igenväxande och vi 
har exempelvis inte kunnat återfinna sump
arv eller bitterpilört. Ovanliga åkerogräs 
som åkerranunkel och sommarklynne har 
minskat även på Öland. Däremot går det 
bättre för arter i kalkrika naturbetesmarker. 
Fortfarande kan man se rika lokaler med 
honungsblomster och majviva. 

Trädgårdsflyktingar rönte ett klent 
intresse bland dåtidens botanister samti
digt som vissa av dessa växter visat en stark 
ökning under slutet av 1900talet. Under 
våren sätter förvildade lökväxter sin prägel 
på det öländska landskapet, något som tidi
gare knappast borde ha gått obemärkt förbi. 

Om ni väntar några år kommer förhopp
ningsvis en ny flora om Ölands kärlväxter!
ulla-britt andersson, ledamot i SBF:s styrelse
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Dynamik och evolution på 
de östafrikanska bergen
INGVAR BACKÉUS

A
lla som arbetar med flora och vegetation på Afrikas 
berg har tre självklara arbeten att utgå från, alla skrivna 
av Olov Hedberg (figur 1, 8): ett om vegetations
zoneringen (1951), ett om floran (1957) och ett om växt

samhällen och ekologiska förhållanden (1964). Snart upptäcker 
man också flera andra arbeten av Olov Hedberg och hans hustru 
Inga: en rad taxonomiska utredningar men också skrifter om 
adaptationer, artbildning, parallell utveckling med mera. Med 
moderna molekylärbiologiska metoder har i dag forsknings
fronten förts mycket längre fram, men de nutida forskarna på 
området har en sak gemensam: de nämner alla med stor respekt 
Olov Hedbergs storslagna pionjärarbeten.

Min egen mer blygsamma erfarenhet av de östafrikanska 
bergen inleddes 1972 och 1973 då jag deltog i exkursioner med 
Sven Nilsson och Olov Hedberg till Mount Kenya. Därefter 
höll jag mig i huvudsak på lägre nivåer i Östafrika till november 
2012, då min hustru Sigrid Nordberg och jag vandrade sex dagar 
i Ruwenzori i västra Uganda intill den kongolesiska gränsen. Vi 
följde i stora drag samma rutt som Olov Hedberg och hans kol
legor hade gjort 1948, men de vistades där i 26 dagar. 

Vi instämmer i Hedbergs (1951) omdömen att ”the moun
tain slopes are usually very steep”, och att ”excellent porters 
were obtained”. Hedberg citerar också en tidig skildrare av 
Ruwenzori, Morley Thomas Dawe, som skrev att ”the vegetation 
throughout the day is usually dripping with moisture”. Detta 
gäller inte bara vegetationen utan även bergens fåtaliga besö
kare. Sedan Hedbergs tid har turiststugor byggts på flera ställen. 
Dessa utestänger regnet men inte kylan och lopporna. En vand
ring i Ruwenzori kräver vägvisare, gummistövlar, mycket kläder, 
bra regnställ, god fysik och ett mått galenskap.

Alla bergen i Östafrika (figur 2) är vulkaner med undantag för 
Ruwenzori, som är en bergskedja uppbyggd av gnejs och andra 
mycket gamla bergarter. Ruwenzori lyftes upp som en horst 
under pliocen intill den västra grenen av den Östafrikanska 
gravsänkan och består av sex massiv. Högsta toppen är Ngaliema 
(Margherita) som når 5109 meter över havet. Den ligger på grän
sen mellan Uganda och KongoKinshasa. Östafrikas högsta berg 
är förstås Kilimanjaro med 5895 meter medan Mount Kenya når 
5199 meter. Inte långt därifrån ligger Aberdarebergen på 3999 

figur 1. Olov Hedberg 
(1923–2007) lade en solid 
grund för vår kännedom om de 
östafrikanska bergens flora och 
vegetation. Olov Hedberg var 
botanikprofessor vid Uppsala 
universitet 1970–1989. – 
Tsavo nationalpark, Kenya.
foto: Mats Thulin, 1970.

Sommar varje dag och 

vinter varje natt. Så 

beskrev Olov Hedberg 

de mycket speciella kli

matiska förhållandena 

på Östafrikas berg.  

Ingvar Backéus skildrar 

här det säregna växt

livet på dessa toppar 

med sina märkliga 

jättesenecior och jätte

lobelior.
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meter. Väster om Kilimanjaro i Tanzania ligger Mount Meru med 
4562 meter, medan Mount Elgon på gränsen mellan Uganda och 
Kenya når 4321 meter. I gränsområdet mellan Rwanda, Kongo 
och Uganda ligger de åtta Virungavulkanerna av vilka den högsta 
når 4507 meter över havet. Längre från ekvatorn, i Etiopien, 
utgör Simenbergen (4453 m ö.h.) och Balebergen (4377 m ö.h.) de 
högsta delarna av den etiopiska högplatån. Olov Hedberg var en 
av få som har besökt alla dessa berg.

Det regniga Ruwenzori är en av Nilens viktigaste källor. 
Klaudios Ptolemaios (ca 90 – ca 170) ritade på sin världskarta ett 
bergsområde som han kallade Månbergen vid Vita Nilens källor i 
den djupaste södern. Det skulle dröja till 1888 innan någon utom
stående fick se dem: H. M. Stanley under hans sökande efter 
Emin Pascha. Nederbördsmängderna på de andra bergen varierar. 
Kilimanjaro är relativt torrt och det återspeglas i vegetationen.

Afromontan och afroalpin vegetation
Olov Hedberg (1951) urskilde tre vegetationsbälten på bergen: 
det montana skogsbältet, ericacébältet och det alpina bältet. 
Senare började man använda beteckningarna afromontan och 
afroalpin för de afrikanska bergen kring ekvatorn. En bit upp i 
det afromontana skogsbältet finns en zon dominerad av bambu, 
Oldeania (Arundinaria) alpina. Därovan finns på en del av bergen 
en zon med kossoträd Hagenia abyssinica (Rosaceae, figur 3) och 
Hypericum revolutum.

Därefter följer ericacébältet. Det består av ett antal arter av 
klockljungssläktet Erica (vissa av dem tidigare förda till släktet 
Philippia) som knappast går att skilja åt annat än när de blommar. 
I Ruwenzori är ericacébältet mer framträdande än på övriga 

Simenbergen

Balebergen

Aberdarebergen

Mount Kenya

Kilimanjaro

Mount Meru

Mount Elgon

Ruwenzori

Virungavulkanerna
0°

figur 2. De berg i Östafrika 
och Etiopien som når upp till 
det afroalpina bältet. 
Karta modifierad efter Hedberg 
(1964).

figur 3. Kossoträd eller kusso 
Hagenia abyssinica (Rosa-
ceae). 

Olov Hedberg urskilde en 
Hagenia–Hypericum–zon i den 
övre delen av de afromontana 
skogarna på en del av bergen, 
främst Mount Kenya och Mount 
Meru. Både Hagenia abys
sinica och Hypericum revolu
tum finns emellertid utbredda 
över hela det afromontana 
området, H. revolutum även 
i södra Afrika och på den 
arabiska halvön. – Naro Moru 
Track, Mount Kenya.
foto: Ingvar Backéus, 1972.
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berg, förmodligen på grund av den höga nederbörden eller min
dre mänsklig påverkan. Det dominerar mellan cirka 2700 och 
3900 meter över havet (Hedberg 1951). På Mount Kenya finns 
ett smalt och dåligt utvecklat bälte av trädformig Erica (figur 4a) 
kring 3400–3600 meter över havet, men spridda buskformiga 
ericacéer fortsätter högre upp (figur 4b).

Ovanför ericacébältet följer slutligen det afroalpina bältet. 
Det ser ganska olika ut på olika berg. I Ruwenzori finns över 
stora områden vad som närmast bör betraktas som en skog av 
jättesenecior Dendrosenecio med en under vegetation av mer än 
manshöga jättelobelior Lobelia. Att tala om alpin skog kan verka 
bakvänt, men vi har här att göra med träd som är anpassade till 
det mycket speciella afroalpina klimatet. Olov Hedberg karak
teriserade det som ”sommar varje dag och vinter varje natt”. 
Nattfrost är vanlig och snöfall kan förekomma. På de torrare 
bergen, främst Mount Kenya och Kilimanjaro, växer dessa träd 
spridda i en vegetation dominerad av gräs (särskilt Festuca pilgeri) 
och starrar Carex, figur 5). Arter i hedblomstersläktet Helichry
sum och daggkåpor Alchemilla är också vanliga. Termen afroalpin 
bör bara användas om de ekvatoriala bergen, inte om bergen i 
södra Afrika (Carbutt & Edwards 2015), där man har ett utpräg
lat årstidsklimat. 

Hedberg (1951, 1964) beskrev hur de afroalpina gräsmar
kerna regelbundet brändes för att förbättra betet, särskilt på 
Kilimanjaro, Mount Elgon och Mount Kenya. I Etiopien betas 
de fortfarande, och bränns alltså. Det är klarlagt att bränderna 
har pressat ner den övre gränsen för de trädformiga ericacéerna 

figur 4. Vänster Trädformig 
Erica (=Philippia) excelsa. 
Det växte rikligt med skägglav 
Usnea på grenarna. – Naro 
Moru Track, Mount Kenya.

Höger Hedlandskap med 
busk formig Erica. På de 
flesta bergen finns de vitt 
spridda arterna Erica arborea, 
E. excelsa och E. (=Philippia) 
trimera. – Teleki Valley, Mount 
Kenya. 
foto: Ingvar Backéus, 1972.

a b
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(Wesche m.fl. 2000). När vi besökte Mount Kenya 1972 och 1973 
hade berget blivit en nationalpark och de betande kreaturen var 
helt försvunna. Det fanns dock inga tecken på att ericacéerna 
skulle återta sina gamla marker. Dessa hade blivit försumpade 
när träden försvann (Hedberg m.fl. 1973) och dominerades nu 
av en starr (Carex monostachya) och vitmossa (Sphagnum davidii). 
Ericabuskarna ovanför de sporadiska bestånden av trädformig 
Erica hade förblivit spridda buskar (figur 4b). Försumpningen 
föreföll att ha orsakat en ”ekologisk låsning” som förhindrade 
återetablering. Tyvärr vet jag inte hur utvecklingen har varit efter 
1973.

Föryngringen i den svåra miljön på bergen är sporadisk för 
vissa arter, förmodligen för de flesta. Detta har visats för Dendro
senecio keniodendron (figur 10a) på Mount Kenya (Smith & Young 
1982). Det resulterar i kohorter av likåldriga individer, något som 
ytterligare förstärks av att denna art tycks kunna undertrycka 
uppkomsten av nya plantor under sig själv (Young & Peacock 
1992). Vi får också en succession i undervegetationen i takt med 
att de dominerande jätteseneciorna växer till sig och sedan dör 
ungefär samtidigt. Liknande cykliska vegetationssuccessioner är 
troliga på andra berg med andra arter.

figur 5. Lower Bigo Bog, 
Ruwenzori, en myr domi-
nerad av Carex runssoro
ensis. Enstaka grupper 
av hedblomster släktingen 
Helichrysum stuhlmannii syns 
bland tuvorna. I bakgrunden 
Erica-skog. 

Det finns flera tuvbildande 
gräs- och starrarter på de 
afrikanska bergen. De levande 
skotten är i allmänhet omgivna 
av en stor mängd döda skott 
som anses skydda mot natt-
kylan. Det gäller särskilt kring 
stråbaserna (Hedberg 1964, 
Hedberg & Hedberg 1979). 

C. runssoroensis dominerar 
helt kärren på Ruwenzori men 
förekommer också på Virunga-
vulkanerna, Mount Elgon, 
Aberdare bergen och Mount 
Kenya.
foto: Ingvar Backéus, 2012
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Historia
Den alpina floran i Afrika avviker markant från den afrikanska 
floran på lägre höjd över havet. Den innehåller en norrut mins
kande andel element från Kapfloran. Framför allt innehåller den 
emellertid element från tempererade trakter på norra halvklotet. 
Det är sällan arterna som är gemensamma, däremot släktena 
(figur 6, 7). Det handlar alltså om invandring för länge sedan som 
följts av artbildning. Växterna har tagit sig till dessa öar av alpin 
miljö över mycket vidsträckta områden med ett klimat som inte 
alls passar dem. Vi vet fortfarande ganska lite om hur det har gått 
till. Det förefaller dock som om vissa släkten har anlänt till de 
afrikanska bergen i flera omgångar. En genetisk studie (Gehrke 
& Linder 2009) visade minst 13 koloniseringstillfällen för starrar 
Carex och 4–6 för ranunkler Ranunculus. Starrarna kom i de flesta 
fallen från tempererade och mediterrana Europa, men några 
också från Nordamerika. Ranunklerna tycks enbart ha kommit 
från Eurasien. För släktet daggkåpor Alchemilla hittade man bara 
två koloniseringstillfällen. 

Ett liknande mönster av återkommande spridning till Afrika 
har observerats även i andra släkten, bland annat förgätmigejer 
Myosotis och klövrar Trifolium. Det är alltså inte nödvändigtvis så 
att bara en enda förfader till ett släkte har invandrat en gång och 
sedan gett upphov till artdiversiteten på de afrikanska bergen. 

I inget fall har man kunnat påvisa någon spridning ut från 
Afrika, men det kan förstås ändå ha ägt rum. Även söderifrån 
har släkten spritt sig vid upprepade tillfällen, inte minst arter ur 
hedblomstersläktet Helichrysum (GalbanyCasals m.fl. 2014) och 
korsörter Senecio (i inskränkt bemärkelse, alltså inte Dendrosene
cio; Kandziora m.fl. 2016).

Andelen vittspridda arter är relativt större på de östafrikan
ska bergen än i Anderna (Sklenář m.fl. 2014). Femton av de 98 
arterna i det afroalpina bältet på Ruwenzori är endemer (Egger
mont m. fl. 2009), vilket ändå är en högre andel än på övriga 
berg. Inom vissa växtgrupper har det dock förekommit lokal art
bildning, och dessa grupper har naturligtvis fångat botanisternas 
intresse. Det gäller inte minst de spektakulära jätteseneciorna 
och jättelobeliorna.

Dendrosenecio
Släktet Dendrosenecio inkluderades tidigare i Senecio, men arternas 
kloroplastDNA visar att släktskapen är ganska avlägsen (Knox 
& Palmer 1995b). Artdifferentieringen har inte medfört föränd
ringar i kromosomtalet (Knox & Kowal 1993): alla de cirka tio 
arterna av Dendrosenecio har kromosomtalet n = 50. Förmodligen 
”uppstod” Dendrosenecio på Kilimanjaro (Knox & Palmer 1995a), 
som bildades för ungefär en miljon år sedan. D. kilimanjari kan 

figur 7. Subularia monticola. 
Denna lilla mattformiga ört är 
snarlik släktets andra art, sylört 
S. aquatica från våra trakter, 
och de växer i liknande miljö 
och utgör så kallade vikarie-
rande arter (Hedberg 1969). 
S. monticola finns upp till 
mycket hög höjd på konstant 
våt mark eller i vatten. Den 
kan också bilda täta kuddar. 
– Freshfield Pass, Ruwenzori, 
4200 m ö.h.
foto: Ingvar Backéus, 2012.

figur 6. Ranunculus oreo
phytus. En rad afroalpina växter 
har starkt förkortad stam. För 
många arter är detta genetiskt 
fixerat. Andra arter, som denna 
ranunkel, får en längre stam 
i mer gynnsamma miljöer, till 
exempel i växthus (Hedberg 
1957). Arten växer på en rad 
afroalpina berg i kärr eller, som 
här, på översilad mark. – Öster 
om Nyamileju, Ruwenzori.
foto: Ingvar Backéus, 2012.
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vara en direkt efterföljare till denna ursprungsart (figur 8). Där
efter har det skett en spridning under pleistocen till alla andra 
tillräckligt höga berg i östra Afrika. På vissa berg har det också 
skett en artdifferentiering i höjdled. En del detaljer om detta 
finns i texterna till figurerna 8–10.

figur 8. Dendrosenecio 
kilimanjari subsp. cottonii. Olov 
Hedberg står bredvid och visar 
att detta är ett ovanligt resligt 
exemplar. Mängden fotosyn-
tetiserande biomassa är som 
synes mycket liten i förhål-
lande till den totala biomassan. 
Trädet måste alltså växa mycket 
långsamt och ha uppnått en 
ansenlig ålder. 

Denna art är endemisk på 
Kilimanjaro och anses vara en 
ursprunglig art i släktet. Övriga 
arter kan ha bildats efter 
utvandring från Kilimanjaro. 
foto: Mats Thulin, 1970.
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Lobelia
Lobelia är ett stort släkte. De arter som intresserar oss här är de 
så kallade jättelobeliorna som bildar sektionen Rhynchopetalum. 
Jättelobelior finns i dag inte bara i Afrika utan även i Brasilien, 
Hawaii, Franska Polynesien och Sydostasien. Uppfattningen i 
dag (Antonelli 2009, Givnish 2010) är att alla dessa jättelobelior 
(i släktet Lobelia och närstående) härstammar från en afrikansk 
art för högst 50 miljoner år sedan. De flesta arterna har mycket 
små frön som bör ha kunnat sprida sig över stora avstånd. 
”Ursprungsarten” hade dock inte det typiska utseende som 
dagens jättelobelior har i hela utbredningsområdet. Vad vi ser är 
därför en konvergent utveckling inom gruppen på en rad håll i 
världen som en anpassning till ett alpint klimat. En bild på en art 
från Hawaii, Trematolobelia kauaiensis, publicerades nyligen i SBT 
(Johansson & Swenson 2016). 

I Afrika finns 21 arter av jättelobelior, varav 18 i Östafrika 
(Lammers 2011). Fyra av dessa beskrevs efter att Lobeliaceae
delen av Flora of Tropical East Afica gavs ut (Thulin 1984). Några 

figur 9. På Ruwenzori finns 
två arter av Dendrosenecio: 
D. adnivalis och D. ericirosenii. 

a) D. adnivalis. De skyd-
dande, döda bladen brukar 
sitta kvar längre på denna art 
än på D. ericirosenii. Det 
är alltså inte förvånande att 
D. adnivalis når högre höjder. 
Knox & Palmer (1995a) föreslår 
att arten uppstod ur D. battis
combei efter långdistans-
spridning från Aberdarebergen. 
D. ericirosenii ska därefter 
ha bildats genom lokal höjd-
differentiering. – Bujuku Hut.

b) D. ericirosenii. Jättesene-
ciorna har ett sätt att förgrena 
sig som anses primitivt (Beck 
1986). Blomställningen bildas 
i änden på stammen varefter 
tillväxtpunkten dör. I stället växer 
två eller flera grenar ut under 
den gamla blomställningen som 
så småningom helt försvinner. 
Detta upprepas sedan medan 
växten blir högre och högre. Här 
ser man arkitekturen tydligt på 
de smala stammarna av D. erici
rosenii, som blommar relativt 
ofta. Desto mer sällan blommar 
D. kilimanjari. Examplaret i figur 
8 har blommat en gång för 
många år sedan. Vår skvattram 
Rhododendron tomentosum 
växer på ett liknande sätt. – 
Kitandara Lake.
foto: Ingvar Backéus, 2012.

b

a
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av arterna finns i den afroalpina miljön, andra på lägre nivåer i 
den afromontana skogen.

Även för Lobelia har kromosomtalet varit konstant under art
bildningen (n = 14; Lammers 2011). När jättelobeliornas för fader 
växte på det östafrikanska höglandet hade bergen ännu inte 
bildats. Efter hand som dessa uppstod, började det bildas former 
av Lobelia anpassade för högre höjder (Knox & Palmer 1998). Det 
har funnits flera hypoteser om deras förflyttningar och kolonise
ringar inom Östafrika, och mycket förefaller ännu osäkert (Knox 
& Palmer 1998). Liksom för jätteseneciorna finns två rörelse
riktningar: spridning till nya geografiska områden och spridning 
i höjdled, i båda fallen förenat med artbildning. 

Artdifferentiering i höjdled har medfört morfologiska för
ändringar på grund av anpassningen till klimatet. Det har alltså 
skett en parallell morfologisk förändring på flera håll; se figur 11 
för L. wollastonii och L. stuhlmannii på Ruwenzori. På Ruwenzori 
växer också L. bequaertii (figur 12b) som forskarna har haft svårt 
att placera in i systemet. Det kan röra sig om hybridisering mel
lan L. wollastonii och en utdöd art.

figur 10. På Mount Kenya 
finns tre arter av Dendro
senecio: D. keniodendron (a), 
D. keniensis (b och c) och 
D. battiscombei.

Det är troligt (Knox & Palmer 
1995a) att D. keniodendron 
uppkom ur D. kilimanjari 
(figur 8) som först spreds 
från Kilimanjaro till Aberdare-
bergen där den utvecklades till 
D. battiscombei, varefter denna 
spred sig till Mount Kenya. Där 
skedde sedan en differentiering 
med D. battiscombei på relativt 
låg höjd, D. keniensis högre 
upp och D. keniodendron på 
de högsta nivåerna. 

D. keniensis saknar stam 
(förutom blomstjälken) och 
bildar bladrosetter på marken. 
Som synes har den strålblom-
mor, till skillnad från D. kenio
dendron. Båda arterna är 
endemiska för Mount Kenya. 
– Alla bilderna är från Teleki 
Valley 1972. 
foto: Ingvar Backéus (a, b),  
Mattias Iwarsson (c).

a

c

b
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Det finns en jättelobelia som har en vidsträckt utbredning 
från Eritrea till Zambia. Det är Lobelia giberroa (figur 13), och 
frågan är hur den har undvikit uppsplittring i flera arter. Har 
den spritts i sen tid och därför ännu inte hunnit differentieras, 
eller har den frön eller pollen som lätt sprider sig mellan bergen 
(Mulugeta m.fl. 2007)? Arten finns i den afromontana skogen, 
alltså i huvudsak inte i det afroalpina bältet. Det finns en hypotes 
som föreslår att dessa skogar under vissa perioder hade en mer 

figur 11. Lobelia stuhlman
nii (a) och L. wollastonii (b) 
på Ruwenzori. Arterna finns 
också på Virungavulkanerna. 
Den förra förekommer främst 
i ericacé bältet, medan den 
senare är afroalpin. 

De har visats vara mycket 
närstående (Knox & Palmer 
1998), men hur artbildnigen 
har gått till är bara delvis 
klarlagt. En möjlighet är att en 
L. wollastonii-lik art fanns på 
Ruwenzori. Denna spred sig till 
Virungavulkanerna, där L. stuhl
mannii sedan utbildades på 
lägre nivåer. Därefter spred sig 
denna tillbaka till Ruwenzoris 
lägre delar. – a) Nära Bigo Hut, 
b) Bujuku Hut.
foto: Ingvar Backéus, 2012.

figur 12. Lobelia deckenii (a) 
och L. bequaertii (b) har alltid 
betraktats som närstående eller 
till och med som underarter 
(t.ex. Thulin 1984). Den förra är 
endemisk för Kilimanjaro, den 
senare för Ruwenzori. Släkt-
skapen motsägs dock av deras 
kloroplast-DNA som placerar 
L. bequaertii tillsammans med 
L. wollastonii och L. stuhlman
nii (figur 11). När man ser 
arterna är det ju svårt att tro 
på detta, men Knox & Palmer 
(1998) föreslår att förklaringen 
är hybridisering någon gång 
under utvecklingen. Både 
L. deckenii och L. bequaertii 
växer främst i våtmarker. – a) 
Kilimanjaro, b) Upper Bigo 
Bog, Ruwenzori. 
foto: Mats Thulin, 1970 (a), 
Ingvar Backéus, 2012 (b).

a b

a b
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kontinuerlig utbredning än i dag. Man skulle lätt föreställa sig att 
skogsgränsen gick lägre under istiderna, när klimatet var kallare 
även i Afrika. Emellertid var det också torrare under dessa perio
der, så det var snarare under mellanistidernas fuktigare klimat 
som det fanns sammanhängande bergsskog över större områden.

Spridningsmönstret hos L. giberroa har studerats med gene
tiska metoder av Mulugeta m.fl. (2007). De fann tre genetiska 
huvudgrupper inom arten: den första på det etiopiska hög
landet, den andra i Kenya och Tanzania öster om Rift Valley och 
den tredje i västra Kenya väster om Rift Valley. Populationerna 
i Kongo och västra Uganda fanns tyvärr inte med i undersök
ningen. Etiopien koloniserades förmodligen gradvis söderifrån, 
eftersom den genetiska variationen är mindre där och dessutom 
minskar norrut. Någon spridning mellan de tre huvudgrupperna 
tycks inte ha förekommit under senare tid. Däremot fann man 
stöd för en kontinuerlig spridning i sammanhängande bergs
skogar inom varje grupp, kanske så sent som under tidigare delar 
av holocen. Senare har jordbruket åter splittrat skogarna. 

Jättesenecior och jättelobelior representerar en mycket speci
ell livsform anpassad till ”sommar varje dag och vinter varje natt” 
(figur 14; jfr Gehrke och Linder 2014). Att vara mycket storvuxen 
med stora bladrosetter är en av deras strategier för att klara kli
matet, och vi har konstaterat att jättelobeliorna har ”kommit på” 

figur 13. Lobelia giberroa före-
kommer från Eritrea till Zambia 
i afromontan skog med god 
vattentillgång. – Kurt Scharfer 
Bridge, Ruwenzori.
foto: Ingvar Backéus, 2012.
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detta på flera håll i världen. Det finns också liknande livsformer 
i andra taxonomiska grupper på andra håll, bland annat i släktet 
Espeletia i Anderna (Hedberg & Hedberg 1979). Täta bladrosetter 
finns också hos andra afroalpina växter, till exempel piggtistel
släktingen Carduus keniensis (figur 15) och tuvbildande gräs och 
halvgräs (figur 4b, 5).

Klimatet är aldrig konstant över längre tid. Under post
glacial tid har svängningar i temperaturen skett på de afrikanska 
bergen liknande dem i tempererade delar av världen (studerat på 
Ruwenzori av Livingstone 1967). Idag finns indikationer på att 
arter flyttar sina höjdgränser uppåt på grund av en temperatur
höjning (Mizuno & Fujita 2014). Skogsgränsen får också antas röra 
sig uppåt med tiden, även om det nog är en längre igångsättnings
tid för detta. Skog bildar ju nämligen delvis sin egen miljö; det kan 
vara komplicerat för skogsarter att etablera sig utanför skogen. 

Fortfarande måste vi också beakta eldens roll. Wesche m.fl. 
(2000) framhöll eldens betydelse i det afroalpina bältet för att 
upprätthålla biodiversiteten. Som så ofta måste vi alltså ställa 
frågan: Är brand skadlig eller nyttig? Den 15 januari 2017 rappor
terade Daily Nation i Nairobi om en stor brand i Aberdare bergen. 
Dess ekologiska konsekvenser på kort och lång sikt borde stude
ras noga.  

•  Varmt tack till Mattias Iwarsson och Mats Thulin för viktiga 
bilder från 1970talet, till Mats också för värdefulla kommenta
rer på manuskriptet. Vandringen i Ruwenzori organiserades på 
ett utmärkt sätt av Rwenzori Mountaineering Services. 

figur 14. Blad rosett av Lobelia 
bequaertii. Observera vätskan 
i den skål som rosetten bildar. 
För den vikarierande arten 
L. keniensis på Mount Kenya 
visade Olov Hedberg (1964) 
att vätskan inte är rent vatten. 
Växten utsöndrar nämligen ett 
ämne som sänker fryspunk-
ten, och därigenom skyddas 
tillväxtpunkten mot nattfrosten. 
Dessutom sluter sig rosetten 
på natten. – Upper Bigo Bog, 
Ruwenzori.
foto: Ingvar Backéus, 2012.

figur 15. Piggtistelsläktingen 
Carduus keniensis är en högst 
otrevlig skapelse som effektivt 
undviker både att ätas av 
betande djur och att läggas i 
växtpress. Den täta bladroset-
ten kan också tänkas skydda 
mot nattkylan (Hedberg 1964). 
– Teleki Valley, Mount Kenya. 
foto: Mattias Iwarsson, 1972.
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V
äxternas frön är häpnadsväckande 
variabla i utseende, spridnings
attribut och storlek. Växtvärldens 
största frön förekommer hos 

dubbelkokosnöten Lodoicea maldivica och 
kan väga över tio kilo. De allra minsta fröna 
kallar vi dammfrön (engelska ”dust seeds”) 
och de väger endast några miljondels gram.  
Efter att fröna grott lever groddplantorna 
vanligen flera år under markytan innan några 
ovanjordiska delar av växten visar sig. 

I Sverige är det orkidéerna som är mest 
kända för att ha extremt små frön. Men 
dammfrön förekommer förutom hos 
orkidéerna även hos de svenska arterna i 
två små grupper (tribusar) i ljung familjen 
(Ericaceae): Pyroleae och Monotropeae. I 

fortsättningen kallar vi Pyroleae för ”pyrola
växter” och arterna för ”pyrolaarter” även 
om de tillhör fyra olika släkten: Chima phila, 
Moneses, Orthilia och Pyrola.

Den här artikeln är en sammanfattning 
av en doktorsavhandling och ett examens
arbete där vi berättar om pyrolaväxterna 
och deras miniatyrer till frön och hur det 
går till när de sprids, gror och utvecklas efter 
groningen. Vi har också studerat den när
besläktade tallörten Monotropa hypopitys som 
tillhör tribusen Monotropeae.

Innan vi närmare beskriver dammfrön 
och hur det går till när de gror och utvecklas 
ska vi först berätta om en mycket speciell 
form av näringsekonomi hos växter som 
kallas mykoheterotrofi.

En del växter lever helt eller delvis på näringsämnen som de tar från svampar i 

sin omgivning utan att ge något tillbaka. Sådana parasitiska arter kallas myko

heterotrofer och återfinns hos oss bland orkidéer och pyrolaväxter.

Mykoheterotrofa växter med  
världens minsta frön 
– en studie av svenska pyrolaväxter och tallört
VERONIKA A. JOHANSSON, ANNA LUNDELL & OVE ERIKSSON

figur 1. De tre fullt myko-
heterotrofa växter som före-
kommer i Sverige: a) nästrot, 
b) skogsfru och c) tallört. 
foto: Veronika Johansson (a), 
Arne Anderberg (b, c).
The three fully mycohetero-
trophic species occurring in 
Sweden: a) Neottia nidus
avis, b) Epipogium aphyllum, 
and c) Monotropa hypopitys.
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Mykoheterotrofi
Växter och svampar har olika former av rela
tioner till varann, alltifrån symbiotiska till 
parasitiska (se faktaruta på sid. 242). Ett av 
de mest utbredda och allra viktigaste symbi
otiska förhållandena är mykorrhiza (se fakta
ruta). Ungefär åttio procent av alla landväx
ter lever i symbios med mykorrhiza svampar 
(Smith & Read 2008). Denna symbios bygger 
på ett utbyte av resurser där svampen förser 
växten med näringsämnen och ökad förmåga 
till vattenupptag och där svampen i gengäld 
får organiska kolföreningar som assimilerats 
genom växtens fotosyntes. 

En del växter parasiterar på detta symbio
tiska förhållande och ”stjäl” kol och andra 
näringsämnen från de svampar de associerar 
med, utan att ge något tillbaka till svampen. 
Dessa växter kallas för mykoheterotrofer 
(Leake 1994). Man skulle kunna säga att 
de via svampen även parasiterar på andra 
växter i omgivningen, huvudsakligen träd, 
som bildar mykorrhiza. Mykoheterotrofi 
har under evolutionen oberoende utvecklats 
över fyrtio gånger hos olika växtgrupper och 
återfinns hos levermossor, ormbunkar och 
blomväxter. 

Hos blomväxterna hittar man myko
heterotrofi i växtfamiljer som Burmannia
ceae, Corsiaceae, Ericaceae, Gentianaceae, 
Iridaceae, Orchidaceae, Petrosaviaceae, 
Polygalaceae, Thismiaceae och Triurida
ceae (Leake 1994). Flertalet av dessa växter 
finner man i tropikerna, men det finns 
mykohetero trofa växter även i tempererade 
regioner inom orkidéerna Orchidaceae och 
ljungväxterna Ericaceae. 

Majoriteten av de mykoheterotrofa väx
terna bildar antingen arbuskulär mykorrhiza 
eller ektomykorrhiza (se faktaruta), men det 
finns även de som associerar med sapro
trofiska (nedbrytande) svampar (Smith & 
Read 2008, Merckx 2013). Mykoheterotrofa 
växter beskrivs ibland felaktigt som sapro
fyter, men de har själva ingen nedbrytande 
förmåga (se faktaruta).

Graden av mykoheterotrofi varierar 
mellan olika arter och under olika delar av 
deras livscykel (figur 2). Vissa växter är fullt 
mykoheterotrofa under hela livet och har 
ofta vissa egenskaper gemensamt: de saknar 
klorofyll och därmed förmågan till fotosyn
tes, deras blad är ofta tillbakabildade eller 
saknas, de har få eller inga klyvöppningar 
och de har extremt små frön (Smith & Read 
2008). Man räknar med att det finns över 
fyrahundra arter av fullt mykoheterotrofa 
växter (Leake 1994). I Sverige finns tre arter: 
orkidéerna nästrot Neottia nidusavis och 
skogsfru Epipogium aphyllum samt tall ört 
Monotropa hypopitys (figur 1). 

Orkidén korallrot Corallorhiza trifida, 
som förefaller sakna klorofyll, har faktiskt 

utveckling 

autotrof C svamp C autotrof + svamp C 

Groddplantor Vuxna plantor 

Autotrof, dvs. självförsörjande 

Initialt mykoheterotrof 

Partiellt mykoheterotrof 

Fullt mykoheterotrof 

Fig 1 

figur 2. Schematisk bild av olika typer av myko-
heterotrofa växter baserat på deras livscykler och 
primära kolkälla (C) (modifierad från Merckx 2013).  

Bland våra studiearter kan ryl, ögon- och klot-
pyrola klassas som initialt mykoheterotrofa, grön- 
och björkpyrola som partiellt mykoheterotrofa och 
tallörten som fullt mykoheterotrof.
Schematic representation of different types of 
mycoheterotrophic plants based on life stage and 
their primary source of carbon. All mycoheterotrophic 
plants are fully mycoheterotrophic during germination 
and early development. Some species retain a fully 
mycoheterotrophic lifestyle throughout their entire life-
cycle. Other species develop green leaves and either 
partly use associated fungi for their nutritional demand 
(partial mycoheterotrophy) or fully rely on photosynthe-
sis (initial mycoheterotrophy).
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Faktaruta
Endosperm är näringslagrande vävnad i frön. 
Hos blomväxter har endospermet vanligen en 
triploid kromosomuppsättning, och utvecklas i 
samband med den ”dubbla befruktning” som är 
typisk för blomväxter. En av de två hanliga köns-
celler som finns i ett pollenkorn ”befruktar” en 
diploid cell i fröämnet, som därefter utvecklas till 
näringslagrande vävnad i fröet. Den andra hanliga 
könscellen befruktar den honliga könscellen som 
därefter utvecklar embryot. En kuriositet är att ca 
60 % av mänsklighetens energikonsumtion utgörs 
av endosperm från olika grödor. 

Epiparasitism betyder vanligen parasitism på 
en annan parasit, men kan också betyda indirekt 
parasitism, dvs. att en art (som tallört) indirekt 
parasiterar på det träd som har en symbiotiskt 
förhållande med den svamp som tallörten utnyttjar 
direkt. 

Fröpredation innebär att frön äts av djur. Många 
däggdjur, fåglar och insekter är fröpredatorer. 
Fröpredation ska inte förväxlas med frugivori, som 
innebär att djur äter frukter, men utan att skada 
fröna. Frugivorer är viktiga fröspridare, framför 
allt många fåglar och däggdjur. För mycket små 
frön, som dammfrön, kan man misstänka att 
vissa marklevande djur, som nematoder, är frö-
predatorer. 

Genets är en engelsk term som kan översättas 
till ”kloner”. Begreppet används framför allt för 
växter som har en betydande förmåga till vegeta-
tiv förökning. Man kan då behöva skilja på olika 
individbegrepp: ”genets” syftar på den genetiska 
individen, dvs. all vävnad som utvecklats från 
en befruktad könscell; ”ramets” (eller ”plantor”) 
syftar på det som vi vanligen menar med en 
individ, en planta med stjälk (stam), grenar, blad 
och blommor.

Mikromiljöer har samma betydelse som engel-
skans ”microsites” och betecknar de miljöförhål-
landen som omger t.ex. ett frö som är på väg att 
gro: en mycket liten miljö.

Mykorrhiza är en symbios (se nedan) mellan en 
svamp och en växt där svampen koloniserar eller 
”infekterar” växtroten. Svampen får sitt kol från 
växten och i utbyte transporterar den närings-
ämnen till roten. Det finns flera olika typer av 
mykorrhiza och man delar upp dem efter deras 
morfologi. De vanligaste typerna är arbuskulär 
mykorrhiza (AM) och ektomykorrhiza (EcM). Hos 
AM sker det en intracellulär kolonisation, dvs. 
svampen går in i växtcellerna, medan EcM är 
extracellulär. Ungefär 70 % av världens växter har 

AM och det är svampar inom Glomeromycota 
som är involverade. EcM är vanligast hos träd 
och det är huvudsakligen basidiesvampar och 
sporsäckssvampar som är involverade i denna 
symbios. Pyrolaväxter har arbutoid mykorrhiza 
som påminner om EcM både till funktion och 
vilka svampar som är involverade, med skillnaden 
att det sker en viss intracellulär kolonisation. 
Tallört har monotropoid mykorrhiza där svampen 
aldrig penetrerar cellväggen utan bildar speci-
ella strukturer (på engelska ”fungal pegs”) där 
närings utbytet troligtvis sker. Även orkidéer har en 
speciell typ av mykorrhiza.

Saprofyter är organismer som livnär sig av att 
bryta ner dött organiskt material. De flesta sapro-
fyter är svampar eller bakterier som exempelvis 
deltar i nedbrytningen av förna. 

Symbios betyder vanligen ett förhållande mellan 
två eller flera arter där förhållandet är gynnsamt 
för bägge (alla) parter. Ofta används istället 
begreppet mutualism för denna typ av förhål-
lande. Parasitism är ett förhållande där en art 
gynnas och en annan missgynnas, men till skillnad 
från predation (ett rovdjur dödar och äter ett byte) 
konsumerar parasiten inte hela den parasiterade 
individen. I flera fall är gränsdragningen mellan 
mutualism och parasitism flytande, och ett mutua-
listiskt förhållande kan lätt utvecklas till parasitism. 
Exempelvis kan mykorrhiza, förhållandet mellan en 
växt och en svamp, växla mellan mutualism och 
parasitism.

Utdöendeskuld är ett vanligt begrepp inom 
bevarandebiologin och innebär att populationer 
av arter har nått ett tillstånd som oundvikligen 
leder till att populationen förr eller senare kommer 
att dö ut. Begreppet används vanligen för att 
beteckna att hotade arter, om inget görs åt saken, 
kommer att dö ut inom en snar framtid. ”Skulden”’ 
kommer alltså på sikt att behöva ”betalas” (dvs. 
arten dör ut). Men begreppet utdöendeskuld kan 
också användas på populationer som trots att de 
fortfarande finns kvar är på väg att försvinna, så 
kallade restpopulationer.

Vibrationspollinering (engelska ”buzz pollina-
tion”) är en form av pollinering som utförs framför 
allt av humlor men också av vissa solitära bin. 
Med hjälp av flygmusklerna framkallar humlan 
vibrationer som frigör pollen från ståndarna. 
Humlan kan därefter samla pollen, och genom 
att förflytta sig mellan blommor bidrar den till att 
pollinera växten.
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visats innehålla relativt mycket klorofyll och 
bildar en del organiska kolföreningar från 
egen fotosyntes. Korallrot räknas därför inte 
som fullt mykoheterotrof, utan som partiellt 
mykoheterotrof (Zimmer m.fl. 2008; men se 
Cameron m.fl. 2009).

Partiellt mykoheterotrofa växter (figur 
2) utvecklar oftast gröna blad som vuxna 
plantor. De kan därför delvis utnyttja de 
associerade svamparna samtidigt som de har 
kvar förmågan till fotosyntes. Olika miljö
faktorer som exempelvis ljustillgången kan 
påverka hur mycket organiskt kol växten tar 
från de associerande svamparna och graden 
av partiell mykoheterotrofi varierar därmed 
både inom och mellan arter. Det är oklart 
om partiellt mykoheterotrofa växter ger 
tillbaka något till de svampar de associerar 
med, när de väl utvecklat gröna blad och kan 
fotosyntetisera. Studier gjorda på knärot 
Goodyera repens tyder på att åtminstone 
några orkidéer har förmågan att göra det 
(Cameron m.fl. 2008).

Något som är gemensamt för alla myko
heterotrofa växter är att de bildar under
jordiska groddplantor som ibland kan leva 
under jorden i flera år (Eriksson & Kainu
lainen 2011). Det betyder att oavsett om de 
senare utvecklar gröna blad och antingen 
helt eller delvis fotosyntetiserar, så är alla 
fullt mykoheterotrofa under gronings och 
etableringsfasen. Man kan därför säga att 
alla mykoheterotrofer är ”initialt mykohete
rotrofa”. Men i resten av artikeln använder 
vi termen ”initialt mykoheterotrofa” för de 
växter som är mykoheterotrofa endast under 
det underjordiska groddplantsstadiet, innan 
de utvecklar gröna blad (Merckx 2013) (figur 
2). De flesta orkidéer och pyrolaväxter bru
kar klassificeras som initialt eller partiellt 
mykoheterotrofa. 

Fullt mykoheterotrofa växter är oftast 
specialiserade på de svampar de associerar 
med. Det kan handla om ett visst släkte av 
svampar eller några nära besläktade släkten. 
Partiellt mykoheterotrofa växter är däremot 

oftast mer generella och har visat sig knyta 
an till ett brett spektrum av svampar (se t.ex. 
Tedersoo m.fl. 2007). Vi återkommer längre 
fram till frågan om specialister och genera
lister vad gäller förhållandet mellan växterna 
och svamparna.

Dammfrön
Gemensamt för mykoheterotrofa arter är 
att de har extremt små frön som saknar eller 
har väldigt lite lagrad näring. Oftast är fröets 
näringslagrande endosperm (se faktaruta) 
helt tillbakabildat. Fröna är därför helt bero
ende av en extern näringskälla under groning 
och tidig utveckling. Passande nog kallas de 
för dammfrön, just därför att de är små som 
dammkorn (Eriksson & Kainu lainen 2011). 

Fröstorleken hos en växt är oftast kopplad 
till växtens fröproduktion, alltså hur många 
frön den producerar. Man kan säga att det 
föreligger en avvägning mellan fröstorlek 
och fröproduktion: för en given mängd 
tillgängliga resurser kan växter producera 
antingen få stora frön eller många små. 

Växter med dammfrön representerar 
en extrempunkt och fröproduktionen hos 
dessa växter kan vara mycket hög. Vissa 
orkidéer kan exempelvis bilda uppemot fyra 
miljoner frön per planta årligen (Arditti & 
Ghani 2000). Även om detta är ett extremt 
exempel, och det faktiskt finns några orki
déer som producerar ett högst måttligt antal 
frön, så är det en allmän regel att växter med 
dammfrön också har en mycket hög frö
produktion.

Dammfrön är de minsta frön som finns 
hos blomväxterna och sådana frön har under 
evolutionen oberoende utvecklats inom 
minst tolv olika växtfamiljer (Eriksson & 
Kainulainen 2011). Det är inte bara hos 
mykoheterotrofer man hittar dammfrön 
utan även hos en del växter som parasite
rar på andra växter, som exempelvis hos 
snyltrotsväxter Orobanchaceae. Orkidéerna 
är den grupp som kanske är mest känd för 
att ha dammfrön, men de förekommer som 
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nämnts också hos exempelvis gentiana
växter, ljungväxter samt flera tropiska 
växtfamiljer.

Dammfrön är huvudsakligen vindspridda 
men kan även spridas med vatten och till 
viss del även med djur. De har ofta ving
formade utskott som underlättar vind
spridning (figur 3). Fröna blöts upp väldigt 
sakta i vatten, har ett lager luftfyllda celler 
runt embryot och deras inbuktade cellstruk
tur (figur 3d) gör dessutom att det i vatten 
lagras små luftbubblor vilket bidrar till att 
de flyter på vattenytan (Arditti & Ghani 

2000). Denna cellstruktur ökar troligtvis 
också bärkraften vid vindspridning. 

Har man jobbat med dammfrön så vet 
man att de blir statiska och lätt fastnar på 
diverse ytor, möjligtvis också i pälsen på vilt 
och betesdjur. De små fröna har förmåga att 
spridas över långa avstånd men flera studier 
har visat att de flesta frön ändå hamnar inom 
endast några meter från moderplantan (t.ex. 
Jacquemyn m.fl. 2007, Johansson m.fl. 2014) 
(figur 4). 

Våra studiearter 
I Sverige finns sju arter inom gruppen 
pyrola växter: ryl Chimaphila umbellata, 
ögonpyrola Moneses uniflora, björkpyrola 
Orthilia secunda och Pyrola (grönpyrola 
P. chlorantha, klock pyrola P. media, klotpyrola 
P. minor och vitpyrola P. rotundifolia). De är 
alla perenna vintergröna örter eller ris (ryl är 
lätt vedartad). 

Hos samtliga arter utom ryl sitter bladen 
samlade i rosetter nära marken. Rylens styva 
blad sitter i ett par kransar längs stjälken och 
ryl kan – när den inte blommar – lätt förväx
las med lingonris. Blommorna är femtaliga 
och sitter i klasar eller flock. Blomningen 
sker i juni–juli men lite senare för ryl som 
oftast blommar i juli–augusti. 

Fig 4 
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figur 4. Spridningskurva för grönpyrola (modifierad 
från Johansson m.fl. 2014). 
Seed dispersal curve for Pyrola chlorantha.

figur 3. Svepelektronmikroskop-
bilder på dammfrön från a) ögon-
pyrola, b) grönpyrola, c) klotpyrola 
och d) förstoring av cellstruktur på frö 
från vitpyrola. 
foto: Veronika Johansson. 
SEM photos of dust seeds of  
a) Moneses uniflora, b) Pyrola chloran
tha, c) P. minor and d) cell surface on 
seed of P. rotundifolia.
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Samtliga arter förökar sig både med frön 
och vegetativt med underjordiska utlöpare. 
En population kan därför bestå av en eller 
ett fåtal genetiska individer (kloner eller 
engelskans ”genets”; se faktaruta) och det 
kan vara svårt att skilja dessa åt. I vår forsk
ning har vi använt oss av samtliga pyrola
arter utom klockpyrola (figur 5). 

I några studier har vi inkluderat tallört 
Monotropa hypopitys (figur 2c) eftersom den 
är en nära släkting till pyrolaväxterna och 
dessutom fullt myko heterotrof och saknar 
klorofyll. Tallörten har, liksom de flesta 
fullt mykohetero trofa växter, tillbaka
bildade fjällika blad strödda längs blom
stjälken och tjocka korallika rötter. Blom
ningen sker i juli–augusti och blom klasen är 
nedåtböjd under blomningen för att sedan 
bli upprätt. 

Pyrolaarterna är huvudsakligen skogs
växter. Man hittar ofta flera av arterna sida 
vid sida eller på samma lokal (figur 6, 7). 
Ryl, grönpyrola och tallört föredrar torr, 
sandig eller stenig äldre barrskog, huvud
sakligen tallhedar, åsar eller moar. Vanliga 
följearter är exempelvis knärot och linnea 
Linnaea borealis. Ögonpyrola förekommer 
på frisk till fuktig mark i äldre barrskogar, 
blandskogar och sumpskogar, men hittas 
också i hagar och vägkanter. Klotpyrola och 
björkpyrola är vanliga på torr eller fuktig 
mager mark som barr och blandskogar, sly
snår, kärr sänkor, skogsvägkanter och också 
igenväxande betesmark medan vitpyrola 
föredrar något fuktigare och rikare marker. 

Tallört har precis som ryl en sydlig 
utbredning (figur 8a). Vissa år kan man se 
mängder med blommande exemplar och 

figur 5. Sex arter 
pyrolaväxter inom tri-
busen Pyroleae i ljung-
familjen Ericaceae.  
a) ryl, b) ögonpyrola,  
c) björkpyrola, d) grön-
pyrola, e) klotpyrola 
och f) vitpyrola. 
foto: Anna Lundell (a), 
Veronika Johansson 
(b–f). 
Six species of the tribe 
Pyroleae (Ericaceae).  
a) Chimaphila umbel
lata, b) Moneses 
uniflora, c) Orthilia 
secunda, d) Pyrola 
chlorantha, e) P. minor 
and f) P. rotundifolia.
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c) a) 

f) 

b) d) 

e) g) h) 

Fig 8 

figur 7. Vänster Ett exempel på en torrare sandtallskog i Rälla tall, Öland, där det växer tallört, ryl, björk-
pyrola och grönpyrola. Höger Ett exempel på en rikare och fuktigare lokal i Övra Västerstad, Öland, där det 
växer björkpyrola, klotpyrola och vitpyrola.
foto: Veronika Johansson. 
Left A dry pine forest on Öland with Monotropa hypopitys, Chimaphila umbellata, Orthilia secunda and Pyrola 
chlorantha. Right An example of a moist–mesic site on Öland with O. secunda, Pyrola minor and P. rotundifolia. 

figur 8. Utdrag av 
rasterkartor från 
Artportalen över 
rapporter mellan 
2006 och 2016 av 
a) tallört, b) ryl,  
c) björk pyrola,  
d) ögon  pyrola,  
e) grön pyrola,  
f) klock  pyrola,  
g) klot pyrola och  
h) vit pyrola. Punkter 
visar förekomst 
inom 10 × 10 km. 
Distribution maps 
from Artportalen, 
the Swedish 
Species obser-
vation system, of 
a) Monotropa hypo
pitys, b) Chimaphila 
umbellata, c) Orthilia 
secunda, d) Mon
eses uniflora, 
e) Pyrola chloran
tha, f) P. media, 
g) P. minor and 
h) P. rotundi folia in 
Sweden in the years 
2006–2016.
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andra år ser man inga alls. Det betyder inte 
att tallörten har försvunnit från platsen. De 
korallika rotknölarna kan vänta under jor
den i flera år och samla resurser. Det är tro
ligtvis förhållandena under det föregående 
årets växtsäsong som huvudsakligen avgör 
det kommande årets blomning eftersom 
blomknopparna anläggs på hösten och ligger 
vilande under jord. 

Ryl är rödlistad som starkt hotad (EN) 
och är sällsynt i södra Sverige (figur 8b) 
där den under det senaste århundradet har 
minskat kraftigt (t.ex. Maad m.fl. 2009, 
Jonsell m.fl. 2010, Lundell m.fl. 2015, Sund
berg 2017). Arten följs av floraväktare och 
i en sammanfattande uppföljning av flora
väkteriet så beskrivs arten ha gått tillbaka på 
majoriteten av sina kända lokaler (Sundberg 
2017).

Ögonpyrola – som utsågs till ”Årets växt” 
2015 – återfinns i hela landet (figur 8d) men 
är vanligast i norra och mellersta Sverige. 
I södra Sverige har ögonpyrolan troligen 
minskat kraftigt. Det saknas tyvärr nog
granna populationsstudier av ögonpyrola, 
men vår uppfattning är att den uppträ

der betydligt mer dynamiskt än de andra 
pyrolaarterna – de lokala populationerna är 
mera kortlivade – men att arten samtidigt 
har förmågan att kolonisera nya platser, ofta 
små störda ytor i exempelvis skogkanter. De 
övriga arterna är ganska vanliga och före
kommer över hela landet (figur 8c, e–h). 

Humlor hjälper till 
Alla de studerade arterna pollineras främst 
av humlor. Med undantag av rylen så sker så 
kallad vibrationspollinering (engelska ”buzz 
pollination”; se faktaruta), men det före
kommer även självbefruktning (Knudsen & 
Olsen 1993, Klooster & Culley 2009). Pollen 
är den enda belöningen för humlorna efter
som endast ryl och björk pyrola producerar 
(små mängder) nektar. 

Några av pyrolaarternas pollen är, i lik
het med orkidéernas pollinier, förpackade 
i små pollenpaket. Ögonpyrola, klotpyrola, 
grönpyrola och vitpyrola har pollen i tetra
der (fyra pollenkorn tillsammans) medan 
rylens pollen är samlade i polyadrar (flera 
pollenkorn tillsammans) (Knudsen & Olsen 
1993). 

figur 9. Fruktställ-
ning hos björkpyrola 
(vänster). Fjolårs-
fröställning hos ryl 
där frökapslarna har 
öppnats (höger). 
foto: Veronika Johans-
son (vänster), Anna 
Lundell (höger). 
Infructescence of 
Orthilia secunda (left) 
and last year’s infruct-
escence of Chimaphila 
umbellata (right).
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Efter blomningen utvecklas frökapslar 
med tusentals dammfrön. Frökapslarna 
mognar samma år som de bildas men kan stå 
kvar i flera år och fortfarande ha frön kvar 
i sig (figur 9). Ögonpyrola har de jämförel
sevis största fröna, med en medellängd på 
0,81 mm och björkpyrola de minsta, med en 
medellängd på 0,53 mm. Fröbredden ligger 
mellan 0,1 och 0,2 mm för samtliga arter 
(tabell 1). 

Fröproduktionen varierar mycket mellan 
de olika pyrolaarterna (figur 10) och den 
är så klart också beroende av hur många 
blommor de producerar. Det är inte ovanligt 
att hitta enskilda plantor av klotpyrola eller 
vitpyrola med upp till femton blommor. Det 
är också därför den totala fröproduktionen 
är högst hos dessa två arter. Ögonpyrola 
däremot har endast en blomma. 

Klotpyrola producerar i genomsnitt 
cirka 60 000 frön per blomställning medan 
ögonpyrola producerar ungefär 7300 frön. 
Om man istället tittar på antalet frön per 
frö kapsel så producerar ryl flest frön (cirka 
7900) följt av ögonpyrola. Klotpyrolans 

höga fröproduktion avspeglar inte bara anta
let blommor per blomställning, utan också 
dess förmåga till självpollinering. Klot
pyrolans blommor är, som namnet antyder, 
som små klot med en mycket liten öppning 
för pollinatörer och det är troligt att klot
pyrolan huvudsakligen är självbefruktad. 

Det är okänt hur omfattande fröbanker 
pyrolaarterna har men utifrån våra studier 
kan vi åtminstone säga att det fortfarande 
finns levande frön efter tre års nedgrävning. 

tabell 1. Fröstorlek och blominformation för sex 
pyrolaarter. *Johansson & Eriksson (2013), **Moss-
berg & Stenberg (2010) och ( ) egna observationer. 
Seed size and flowering information for six Pyroleae 
species.

Frölängd 
(mm)*

Fröbredd 
(mm)*

Antal blom
mor/frökaps
lar per blom

ställning**
Ryl 0,55 0,10 (3–5)
Ögonpyrola 0,81 0,11 1
Björkpyrola 0,53 0,11 (5–10)
Grönpyrola 0,70 0,17 2–6
Klotpyrola 0,54 0,17 (5–15)
Vitpyrola 0,67 0,15 6–15

Fig 10 
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Björkpyrola

Ögonpyrola
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Fröproduktion hos Pyroleae 

medel blomställning medel kapsel medel aborterade frön/kapsel

figur 10. Fröproduktion hos sex pyrolaarter angivet som medelvärde av antalet producerade frön per 
blomställning och per frökapsel, samt aborterade frön per kapsel (Johansson m.fl. 2014). Med aborterade 
frön menas outvecklade frön som saknar embryo. 
Average seed production per inflorescence (blue) and capsule (green), and average aborted seeds (yellow) for 
six Pyroleae species.
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Vad påverkar spridning  
och etablering?
För att förstå vad som påverkar olika växters 
förekomst, utbredning och dynamik är stu
dier av deras spridnings och rekryterings
ekologi nödvändiga. Rekryteringsekologin 
hos mykoheterotrofa växter är komplex och 
påverkas av en mängd olika faktorer. En 
grundläggande fråga är vilka faktorer som 
avgör om nya individer lyckas gro, över
leva som groddplantor, och så småningom 
utvecklas till vuxna plantor.

Det är huvudsakligen två saker som 
påverkar rekryteringen: kvaliteten på 
mikromiljöerna (se Faktaruta) och frötill
gången (Eriksson & Ehrlén 1992). Lämpliga 
mikromiljöer krävs för groning och för 
etablering. Finns det få lämpliga mikro
miljöer kommer rekryteringen att begrän
sas oavsett hur många frön som produceras 
och sprids. Fröbegränsning innebär att en 
växt inte producerar tillräckligt mycket 
frön för att utnyttja alla potentiella mikro
miljöer, eller inte förmår sprida sig till de 
lämpliga miljöerna. Man brukar ofta dela in 
fröbegränsning i två typer, som vi kan kalla 
fröproduktions begränsning och spridnings
begränsning.

Kvaliteten på mikromiljöerna brukar 
oftast avspegla omvärldsfaktorer som exem
pelvis näringstillgång eller markfuktighet. 
För mykoheterotrofa växter, som är bero
ende av svampar för groning och tillväxt, är 
förstås förekomsten av ”rätt” svampar ytter
ligare en viktig faktor. Eftersom mykohete
rotrofa växter är helt beroende av att para
sitera på mykorrhizasvampar, åtminstone 
under den tidiga gronings och etablerings
fasen, så är det rimligt att anta att mikro
miljön är av stor betydelse. Men för att nå 
dessa potentiella mikromiljöer så måste 
fröna först spridas dit. En hög fröproduk
tion innebär ökade chanser för detta. Som vi 
tidigare nämnt så sprids dock de flesta frön 
inom några meter från moderplantan, men 
med den enorma mängd dammfrön som 

vissa av dessa växter producerar så kan man 
misstänka att åtminstone en del sprids över 
mycket längre avstånd, vilket exempelvis har 
visats för sporer hos vitmossor Sphagnum 
(Sundberg 2005).

FRÖPÅSAR SÅS UT OCH GRÄVS UPP  
EFTER HAND
Det vanligaste sättet att studera rekryte
ringsbegränsningar är att använda sig av 
frösåningsförsök. Man tillsätter helt enkelt 
frön till specifika provytor, följer hur många 
groddplantor som kommer upp och jäm
för sedan med ytor där inga extra frön har 
såtts ut (Eriksson & Ehrlén 1992, Turnbull 
m.fl. 2000). Om det visar sig att det inte 
finns fler groddplantor där frön har tillsatts 
så kan man anta att rekryteringen inte är 
begränsad av frötillgången utan snarare 
av kvaliteten eller kvantiteten hos mikro
miljöerna. Visar det sig däremot att fler frön 
har grott där extra frön tillsatts så kan man 
dra slutsatsen att rekryteringen till viss del 
är begränsad av frötillgången. Man kan dock 
inte utesluta att mikromiljön också har 
betydelse. 

Den här metoden får man dock ändra 
lite på när man ska studera dammfrön, dels 
för att groddplantorna är underjordiska och 
det kan dröja flera år innan man ser något 
ovan jord och dels för att fröna är så små 
att de är omöjliga att återfinna. Vi använde 
oss av en metod som utvecklades av Ras
mussen & Whigham (1993) där fröna först 
paketeras i påsar som sedan ”sås ut” (figur 
11). Fröpåsarna tillverkas av ett polyamidtyg 
som normalt används för att filtrera alger. 
Tyget har en masktäthet på 0,05 mm vilket 
hindrar fröna från att försvinna samtidigt 
som de svamphyfer som är nödvändiga för 
groningen kan komma igenom maskorna.

I våra frösåningsförsök placerade vi frö
påsar på platser där vuxna plantor fanns och 
på kontrollytor där de inte fanns. Kontroll
ytorna valdes utifrån särskilda kriterier: 
de skulle ligga minst hundra meter från 
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huvudytan, inga plantor av respektive art 
fick förekomma inom en tjugo meters radie 
och kontrollytan skulle vara så lik huvudytan 
som möjligt med tanke på vegetation och 
jordmån. Groning och tillväxt hos de under
jordiska groddplantorna undersöktes genom 
att påsar grävdes upp successivt under flera 
år. Påsarnas innehåll av frön och grodd
plantor kunde sedan studeras med lupp och 
mikroskop.

Om frön gror enbart där vuxna plantor 
redan finns betyder det att mikromiljön är 
den begränsande faktorn. Om frön gror i 
varierande utsträckning även på kontroll
ytorna kan det tolkas som att det finns en 
fröbegränsning, och ju fler frön som gror på 
kontrollytorna desto större är fröbegräns
ningen. Men man kan inte bortse från att 
mikromiljön också påverkar frö groningen.

Vissa studier på växter med dammfrön 
har visat att det finns en positiv effekt på 
frögroning av närheten till vuxna plantor 
(t.ex. Batty m.fl. 2001, McKendrick m.fl. 
2002, Diez 2007, Jacquemyn m.fl. 2007). 
Det kan vara så att de svampar som behövs 
för groning och fortsatt utveckling finns på 
plats eller att andra miljö och markkemiska 
förhållanden är gynnsamma. Jordegenska
per som pH, näringsinnehåll och fuktighet 
är några exempel på detta. Det finns också 

studier som inte funnit några effekter på 
groningen av närheten till vuxna plantor 
(McKendrick m.fl. 2000, Hashimoto m.fl. 
2012, Těšitelová m.fl. 2012). 

Ett extremt scenario skulle vara om 
inga frön grodde där vuxna plantor fanns 
utan endast på kontrollytorna. Då skulle 
de negativa effekterna av att gro i närheten 
av vuxna plantor exempelvis kunna bero 
på utrymmes brist, ökad fröpredation (se 
faktaruta), förekomst av patogener, eller att 
lämpliga svampar för groning saknas. 

En del mykoheterotrofa växter byter 
ut de svampar de associerar med under 
livs cykeln, vilket betyder att de svampar 
som behövs vid groning och nyetablering 
inte är samma som redan etablerade väx
ter associerar med (t.ex. Bidartondo m.fl. 
2004, McCormick m.fl. 2006). Eftersom de 
flesta mykohetero trofa växter är långlivade 
så är det också möjligt att deras förekomst 
visar på historiskt gynnsamma förhållanden 
snarare än samtida. Vegetationen på platsen 
där de vuxna individerna står kan exempelvis 
ha ändrats så att mikromiljöernas kvalitet 
försämrats.

FRÖGRONING OCH UTVECKLING
Under mikroskopet kan man analysera om 
fröna har grott eller inte. Det börjar ofta 

figur 11. Fröpåsar tillver-
kade av polyamidnät med 
50 mikrometers masktäthet 
(vänster) och utsåning i fält 
(höger). 
foto: Veronika Johansson. 
Seed bags were made of 
50-µm mesh cloth (left) and 
sown in the field (right).
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med att embryot ser mer genomskinligt ut 
och får en liten utväxt på ena sidan (figur 12a, 
b). Det här stadiet kallar vi i fortsättningen 
för de tidiga utvecklingsstadierna. Den lilla 
utväxten växer sig sedan större och blir mer 
rotlik (figur 12c) för att slutligen förgrena sig. 
Dessa stadier kallar vi i fortsättningen för 
de senare utvecklingsstadierna. Ibland, men 
ytterst sällan, kan man även se att blomanlag 
anlagts (figur 13).

Groningsfrekvensen för pyrolaarterna är 
relativt hög (tabell 2) och motsvarar den som 
brukar rapporteras för orkidéer (ofta över 10 
procent; Eriksson & Kainulainen 2011). För 
tallört är groningen lite lägre, mellan knappt 
sju procent i anslutning till vuxna plantor 
och ungefär en procent där vuxna plantor 
inte finns (Johansson m.fl. 2017). 

Många fältstudier av mykoheterotrofa 
växter visar att en relativt hög andel av fröna 
gror och når de tidiga utvecklingsstadierna 

(t.ex. Bidartondo & Bruns 2005, Johansson 
& Eriksson 2013, Johansson m.fl. 2017), men 
väldigt få groddplantor utvecklas vidare, 
utan dör (t.ex. McKendrick m.fl. 2000, 
Leake m.fl. 2004, Johansson & Eriksson 
2013, Johansson m.fl. 2017). Det kan tyda 
på att groning kan initieras ”asymbiotiskt”, 
alltså utan mykorrhizasvampar, men för att 
kunna utvecklas vidare så behöver rätt sorts 
svampar finnas på plats. 

Ett tecken som skulle kunna styrka detta 
är att groddplantor från de mer specialise
rade mykoheterotrofa arterna i en större 
utsträckning når de senare utvecklings
stadierna. Ett exempel är tallört. Även om 
förhållandevis få frön hos tallört grodde 
så växte 48 procent av groddplantorna sig 
större och nådde de senare utvecklings
stadierna (Johansson m.fl. 2017). Detsamma 
gäller ögonpyrola där 51 procent av grodd
plantorna utvecklades vidare. 

figur 12. a) Pilen visar ett frö av ryl som grott där man ser en liten utväxt från embryot. Jämför med det frö 
som inte grott som ligger snett ovanför. b) Förstoring av a. c) Frön och groddplantor av ögonpyrola i olika 
utvecklingsstadier. Pilar visar på grodda frön och streckade pilar visar lite längre utvecklade groddplantor 
som börjar få en rotlik form. 
foto: V. Johansson. 
a) Germinated seed with emerging seedling (arrow) and ungerminated seed (above) of Chimaphila umbellata.  
b) Close-up of emerging seedling to the left of the embryo from seed of C. umbellata. c) Various stages of ger-
mination for Moneses uniflora. Germinated seeds (arrows) and elongated seedlings (dotted arrows).
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Som vi beskriver nedan har även ögon
pyrola en viss grad av specialisering vad gäl
ler svampar. Jämför detta med ”svamp gene
ralisterna” ryl och grön pyrola där endast 
4,2 respektive 0,8 procent av de grodda 
fröna nådde de senare utvecklingsstadierna. 
Det visar tydligt att det finns en flaskhals, 
antingen för själva groningen eller under 
den tidiga groddplantsutvecklingen, och att 
chansen för en lyckad etablering är ytterst 
liten. 

VAD BEGRÄNSAR – MIKROHABITAT  
ELLER FRÖTILLGÅNG?
Generellt så är pyrolaarterna begränsade 
i sin rekrytering av en kombination av 
frötillgång och mikromiljöns kvalitet, men 
graden av dessa begränsningar varierar 
mellan arterna (Johansson & Eriksson 2013, 
Johansson m.fl. 2017). Den art som är mest 
begränsad av mikromiljöerna är björk pyrola 
som nästan enbart grodde i anslutning till 
vuxna plantor (tabell 2). Det kan verka lite 
underligt eftersom det är den pyrolaart 
som är vanligast och har störst utbredning i 
Sverige. 

Eftersom vi inte vet något om vilka 
svampar som är involverade i groningen för 
denna art så kan vi bara spekulera över detta 
resultat. Det är möjligt att de svampar som 

tabell 2. Överst visas andelen grodda frön (medel %) från ytor med respektive utan vuxna plantor 
(kontroll ytor). Därunder visas resultat från statistiska analyser med olika variablers signifikanta effekt på 
andelen grodda frön. Positiva effekter visas med + och negativa med – (Johansson & Eriksson 2013). 
Average germinated seeds (%) and results from linear mixed effects models showing positive or negative signifi-
cant effects on germination success for different variables.

Ryl
Ögon
pyrola

Björk
pyrola

Grön
pyrola

Klot
pyrola

Vit
pyrola

Andel (%) grodda frön nära  
vuxna plantor 18,0 10,0 13,7 22,8 17,5 11,5
Andel (%) grodda frön på  
kontrollytor utan vuxna plantor 8,7 14,0 3,4 15,8 8,9 16,5

Effekt på andelen grodda frön av:            
 närhet till vuxna plantor + + + +  
 ökat näringsinnehåll i jord –   –  
 pH + +     + +

figur 13. En långt utvecklad underjordisk grodd-
planta av tallört med sina korallaktiga rötter. Kom-
mande års blomanlag ses uppe till höger. 
foto: Veronika Johansson. 
A branched seedling of Monotropa hypopitys with 
floral bud forming (upper right).
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finns i vuxna plantors rötter är de som också 
är involverade i groningen. Det betyder inte 
nödvändigtvis att björkpyrola är mer spe
cialiserad på specifika mykorrhiza svampar. 
Med tanke på björkpyrolans utbredning är 
det troligt att det är relativt vanligt före
kommande svampar som är inblandade i 
groningen. Man kan då tänka sig att björk
pyrola helt enkelt har lyckats etablera sig 
på huvuddelen av de platser där de lämpliga 
svamparna finns.

För ryl och grönpyrola grodde en större 
andel frön i anslutning till vuxna plantor 
jämfört med kontrollytorna där inga vuxna 
plantor fanns. Vi såg även att en högre 
näringshalt i jorden påverkade grönpyrolans 
groningsfrekvens negativt (tabell 2). För 
ryl såg vi ingen liknande effekt, men däre
mot fann vi att groddplantsutvecklingen, 
det vill säga storleken på groddplantorna, 
påverkades negativt av högre näringshalter. 
I en annan studie, som vi beskriver nedan, 
fann vi dessutom att en högre mångfald 
av ekto mykorrhizasvampar också påver
kade groningen positivt för dessa två arter 
(Johansson m.fl. 2017). Det är möjligt att en 
högre mångfald av ektomykorrhizasvampar 
är ett bättre mått på mikromiljöns kvalitet 
än enbart förekomsten av vuxna plantor. 

Att klotpyrola delvis begränsas av frö
tillgång är lite förvånande eftersom det är 
den art som producerar flest frön (tabell 1). 
Detta kan avspegla att klotpyrola i jämfö
relse med de andra undersökta arterna har 
ett bredare utbud av möjliga rekryterings
platser, för att den är generalist vad gäller 
de associerande svamparna eller vad gäller 
andra markkemiska förhållanden. Det skulle 
i så fall innebära att fastän den producerar 
många frön så räcker dessa inte till för att 
ockupera alla tänkbara mikromiljöer som 
finns tillgängliga i närheten av fröspridnings
källan. 

För ögonpyrola och vitpyrola är det 
svårare att säga vad som begränsar deras 
rekrytering och troligtvis är det en kombi

nation av både mikromiljö och frötillgång. 
Ögonpyrola, klotpyrola och vitpyrola växer, 
jämfört med de övriga studiearterna, oftare 
i fuktigare habitat där torka kanske inte har 
samma betydelse för mikromiljöernas kvali
tet som det har för de övriga pyrolaarterna. 

Graden av mykoheterotrofi  
hos Pyroleae
Växter som saknar klorofyll har länge 
förbryllat botanister och forskare, och från 
tidigt 1800tal kan man finna notiser och 
studier där man försökt utröna tallörtens 
ekologi (sammanfattat av Bidartondo 2005). 
Erik Björkman (1960) var den första som 
med hjälp av isotoper visade att tallört fick 
sitt kol från träd via mykorrhiza. Genom att 
injicera radioaktivt kol (14C) i tallar kunde 
han spåra hur detta kol fördes vidare till 
närbelägna tallörtsplantor, och från det drog 
han slutsatsen att tallörten lever som en 
epiparasit (se faktaruta) på trädrötter. 

”Du är vad du äter” är ett vanligt uttryck 
och det kan tillämpas även på mykohetero
trofa växter. Kunskapen om fysiologin och 
olika metaboliska processer hos myko
hetero trofa växter var i stort sett obefintlig 
tills man relativt nyligen började använda 
stabila isotoper. Med hjälp av stabila iso
toper kan man spåra näringsämnenas vand
ring i näringskedjorna. 

Isotoper representerar olika varianter av 
ett grundämne med olika antal neutroner i 
kärnan. De kan vara stabila eller radioaktiva. 
De kemiska egenskaperna är desamma för 
de olika isotoperna men deras uppträdande i 
olika biokemiska processer varierar bero
ende på skillnaden i atomkärnornas massa. 
I studier av fysiologiska och metaboliska 
processer är det vanligast att man använder 
stabila isotoper av kol (C) och kväve (N). 
Kol har exempelvis tre isotoper, 12C, 13C och 
14C, där de två förstnämnda är stabila, det 
vill säga de sönderfaller inte som den radio
aktiva isotopen 14C gör. Förenklat kan man 
säga att 13C, som är lite tyngre än 12C, kräver 
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lite mer energi i olika biokemiska processer 
och utnyttjas därför i mindre utsträckning, 
vilket leder till att den tyngre isotopen 
anrikas högre upp i näringskedjan. En fullt 
mykoheterotrof växt förväntas därför vara 
mer lik sin näringskälla, alltså mykorrhiza
svamparna, medan en initialt eller partiellt 
mykoheterotrof växt mera liknar helt själv
försörjande autotrofa växter. 

Eftersom partiellt mykoheterotrofa 
växter både kan fotosyntetisera och utnyttja 
de svampar de associerar med så hamnar 
de följaktligen någonstans mittemellan 
autotrofa och fullt mykoheterotrofa växter. 
Graden av mykoheterotrofi kan variera och 
flera faktorer som  exempelvis ljusförhål
landen, växtsäsong och andra markkemiska 
processer kan påverka detta. Det är därför 
också viktigt att insamlingen av material 
sker vid samma tidpunkt och att man samlar 
in referensarter, alltså autotrofa växter med 
liknande växtsätt och växtplats att jämföra 
med. 

Våra studier visar att pyrolaarterna 
varierar i graden av mykoheterotrofi (figur 
14; Johansson m.fl. 2015). Anrikningen av 
13C är ett bättre mått på graden av myko
heterotrofi än 15N och visar att grönpyrola 

och björkpyrola är partiellt mykohetero
trofa och får en del av sitt organiska kol från 
de mykorrhizasvampar de associerar med. 

Grönpyrola får cirka 8 procent av sitt 
kol från svampar och björkpyrola ungefär 
14 procent (Johansson m.fl. 2015). Ryl, 
ögonpyrola och klotpyrola är initialt myko
heterotrofa, de är alltså autotrofa som vuxna 
plantor och är därför inte lika beroende av 
att parasitera på mykorrhizasvampar annat 
än under groddplantsutvecklingen. I studien 
inkluderades även orkidéer som växte på 
försökslokalerna och de varierade också i 
graden av mykoheterotrofi (se figur 14).

Alla arterna hade en 15Nkoncentration 
som låg mittemellan autotrofa och fullt 
mykoheterotrofa växter. Exempelvis får 
ögonpyrola ungefär 15 procent av kvävet 
från en svampkälla medan grönpyrola får 48 
procent (Johansson m.fl. 2015). 

En partiellt mykoheterotrof växt har 
troligtvis större möjligheter att klara av 
ogynnsamma förhållanden än vad en initialt 
mykoheterotrof växt har. Konkurrens från 
andra växter och mer slutna skogar bidrar 
bland annat till ett sämre ljusinsläpp, vilket 
speciellt missgynnar arter som ryl och ögon
pyrola som är autotrofa som vuxna.

Fig 14 
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figur 14. Anrikning av kol (13C) 
och kväve (15N) och hur olika 
mykoheterotrofa växter grupperar 
sig. Värdena är normaliserade till 
anrikningsfaktorer (ε) där autotrofa 
referensväxter fungerar som bas-
linje (= 0). Initialt mykoheterotrofa 
växter (grön ring) grupperar sig 
med autotrofa referensväxter. Par-
tiellt mykoheterotrofa växter (gul 
ring) hamnar i ett intervall mellan 
autotrofa och fullt mykoheterotrofa 
växter. Fullt mykoheterotrofa växter 
(röd ring) grupperar sig närmre 
svampar (grå ringar) (modifierad 
från Johansson m.fl. 2015). 
Carbon (13C) and nitrogen (15N) 
enrichment (ε) of initial (green), par-
tial (yellow), full mycoheterotrophs 
(red) and fungi (grey).
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Specialister eller generalister?
Autotrofa växters interaktioner med svam
par i form av mykorrhiza är vanligtvis inte 
specialiserade. Både växter och svampar 
kan oftast associera med ett flertal olika 
arter samtidigt. Till skillnad från autotrofa 
växter så har de flesta fullt mykoheterotrofa 
växter däremot visat sig vara väldigt specia
liserade och de associerar ofta med bara ett 
svampsläkte eller ett fåtal närbesläktade 
svampsläkten. Partiellt och initialt myko
heterotrofa växter, inklusive pyrolaväxterna, 
är däremot oftast mer generella och kan 
associera med ett brett utbud av mykor
rhizasvampar (t.ex. Tedersoo m.fl. 2007, 
Toftegaard m.fl. 2010; men se Hynson m.fl. 
2015). 

I gruppen Monotropeae, där tallört ingår, 
har parasitism på ektomykorrhiza gett upp
hov till fem fullt mykoheterotrofa evolutio
nära utvecklingslinjer, som kan spåras till 
fem olika svampsläkten med samma anfader 
(Bidartondo 2005). Tallört har exempelvis 
visat sig vara specialiserad på musseroner 
Tricholoma (Leake m.fl. 2004, Bidartondo 
2005, Bidartondo & Bruns 2002, 2005). 

Det här är ett exempel på så kallade 
geografiska selektionsmosaiker (Thomp
son 2005). Med det menas att det sker en 
naturlig selektion på interaktioner mellan 
olika arter, men att den varierar mellan olika 
populationer. Det kan alltså leda till att olika 
närbesläktade mykoheterotrofa arter asso
cierar med olika, men närbesläktade svamp
släkten (Bidartondo 2005). Det kan också 
leda till att en mykoheterotrof art associerar 
med olika svamparter inom samma släkte på 
olika platser (se t.ex. Bidartondo & Bruns 
2001, Hynson m.fl. 2015).

Vilka processer som lett till specialise
ringen hos en del mykoheterotrofa växter 
är hittills okänt, men ur ett evolutionärt 
perspektiv så kan man tänka sig två förkla
ringar (Bidartondo 2005) : 1) Mykohetero
trofa växter har genom naturligt urval 
begränsats till den grupp svampar som bäst 

kan förse dem med näring, 2) i och med att 
mykoheterotrofa växter är parasitiska så har 
de ”nekats tillträde” till de flesta svampar 
i svampsamhället utom ett fåtal som inte 
har lyckats upptäcka eller exkludera växten. 
Det är dock oklart om svampar har några 
mekanismer för att utestänga parasitiska 
mykoheterotrofa växter, och flera forskare 
har påpekat att mykoheterotrofa växter 
i allmänhet ”stjäl” mycket lite från svam
parna. 

Det som hur som helst är avgörande för 
en fullt mykoheterotrof växts överlevnad är 
tillgången till en pålitlig kolkälla. Det har 
troligtvis lett till att mykoheterotrofa växter 
anpassat sin fysiologi till specifika svam
par vilket i sin tur lett till en specialisering 
eftersom det blivit svårt för växten att byta 
svampvärd (Bidartondo & Bruns 2002).

Två metoder har förenklat och revolu
tionerat forskningen om mykoheterotrofa 
växter och de svampar de associerar med, 
användandet av stabila isotoper som vi redan 
nämnt och olika genetiska sekvenserings
metoder med vars hjälp man kan studera 
vilka svampar som är involverade. Sekven
seringsmetoderna har utvecklats och blivit 
mer effektiva och på senare tid finns även 
metoder där man samtidigt kan sekvensera 
hela svampsamhället från ett litet jordprov. 
Dessa sekvenseringsmetoder kallas för den 
”nya generationens sekvensering”. 

Pyrolaarterna har tills relativt nyligen 
varit dåligt studerade i jämförelse med 
de kanske mer spektakulära orkidéerna 
och andra fullt mykoheterotrofa växter. 
De flesta studier där man undersökt vilka 
svampar som är associerade med myko
heterotrofa växter har av förklarliga skäl 
utförts på vuxna plantor. Det är jämförel
sevis lätt att samla in och undersöka rötter 
från vuxna plantor. Kunskapen om vilka 
svampar som är involverade under groning 
och tidig utveckling hos dessa växter är 
därför ytterst begränsad. Det är möjligt att 
en del arter är specialiserade under tidiga 
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livscykelstadier för att senare bli alltmer 
generaliserade, eller tvärtom. Oavsett om 
det sker en specialisering tidigt i utveck
lingen eller senare så kan den innebära 
en flaskhals i rekryteringen och därmed 
begränsa den.

I vår studie har vi undersökt vilka 
svampar som är involverade i groning och 
groddplantsutveckling hos tallört och 
fyra pyrolaarter (Johansson m.fl. 2017). Vi 
använde oss av ”pyrosekvensering” som är 
en av metoderna inom den nya generatio
nens sekvensering. På så sätt sekvenserades 
alla svampar som fanns i groddplantorna, 
även sådana som inte bildar mykorrhiza. I 
ett andra steg valde vi att gå vidare med de 

ektomykorrhizabildande svamparna, efter
som det är från dessa som våra studieväxter 
hämtar kol och kväve. 

Groddplantor från samtliga undersökta 
arter var associerade med ett brett utbud 
av ektomykorrhizasvampar, åtminstone i 
de inledande utvecklingsstadierna. Några 
svampsläkten som var vanligt förekom
mande var Amphinema (skinn), Cortinarius 
(spindelskivlingar), Inocybe (trådskivlingar), 
Piloderma (skinn), Russula (kremlor), Tomen
tella (filtskinn), Tricholoma (musseroner) 
samt svampar inom ordningen Sebacina
les (figur 15). Alla dessa svampsläkten har 
tidigare hittats i rötter av vuxna pyrolaarter 
(t.ex. Tedersoo m.fl. 2007, Hashimoto m.fl. 

tabell 3. Lista över svampsläkten funna under groning och groddplantsutveckling jämfört med olika stu-
diers resultat av svampsläkten funna i rötter hos vuxna plantor (Johansson 2014, Johansson m.fl. 2017). 
The most common fungal genera associated with six Pyroleae species and Monotropa hypopitys at different 
stages of development.

Svampar funna i grodd
plantor (%)  

(Johansson m.fl. 2017)

Svampar funna i rötter 
från vuxna plantor  

(från litteratur)

Referens

Tallörta Tricholoma (100), Hydnel
lum (56)

Tricholoma t.ex. Bidartondo & 
Bruns 2001, 2002

    
Rylb Cortinarius (100), Piloderma 

(100), Amphi nema (86), 
Inocybe (86), Tylospora (86), 

Tomentella (71), Tylopilusc 
(29), Tricholomac (14) 

Tricholoma, Amphinema, 
Laccaria, Tomentella, 

Inocybe

Tedersoo m.fl. 2007,  
Zimmer m.fl. 2007

Ögonpyrolac Atheliaceae (35) Melinio
myces (30), Russula (30), 
Tylospora (30),  Piloderma 

(25)

Tylospora Hynson m.fl. 2015

Björkpyrola Ingen information, men se 
Hynson m.fl. 2013

Phialocephala, Helotia-
les, Wilcoxina, Inocybe, 
Tomentella, Tricholoma, 
Piloderma, Sebacina

Tedersoo m.fl. 2007,  
Zimmer m.fl. 2007

Grönpyrola Inocybe (47), Piloderma 
(39), Cortinarius (35),  

Tomentella (35), Sebacinales 
(31), Russula (27)

Tricholoma, Suillus, 
Sebacinales, Helotiales, 

Tomentella, Russula

Tedersoo m.fl. 2007,  
Zimmer m.fl. 2007

Klotpyrola Ingen information Laccaria Zimmer m.fl. 2007
Vitpyrola Cortinarius (42), Sebacina-

les (36), Tomentella (36), 
Tricholoma (24) 

Tomentella, Cortinarius, 
Russula, Tricholoma, 

Sebacina

Vincenot m.fl. 2008

a Svampar funna i stora förgrenade groddplantor.
b Svampar funna i långt utvecklade groddplantor.
c Svampsläkten endast funna i långt utvecklade groddplantor.
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2012) och också till viss del hos groddplantor 
(Hashimoto m.fl. 2012, Hynson m.fl. 2013).

Precis som i tidigare studier var tallört 
starkt förknippad med svampsläktet mus
seroner Tricholoma (tabell 3). Vi kunde se 
att Tricholoma förekom i 70 procent av alla 
grodda frön och i 100 procent av de mest 
utvecklade groddplantorna. Det andra van
ligt förekommande svampsläktet var kork
taggsvampar Hydnellum som intressant nog 
är känt för att associera med en närbesläk
tad nordamerikansk, fullt myko heterotrof 
växt, Hemitomes congestum (Bidartondo & 
Bruns 2001). Hydnellum förekom i endast 6 
procent av alla grodda frön men i 56 procent 
av de mest utvecklade groddplantorna. 

De skillnader vi såg från tidigare studier 
på tallört var att riddarmusseron T. equestre 
var den dominerande arten (Johansson m.fl. 
2017). Silkesmusseron T. columbetta, såp
musseron T. saponaceum och streck musseron 
T. portentosum har annars tidigare huvudsak
ligen funnits associerade med tallört i Sve
rige (Bidartondo & Bruns 2002, 2005). Det 
är möjligt att det kan förklaras av att dessa 
studier är utförda på olika platser (Öland 
respektive mellersta Sverige). Våra resultat 
stödjer därför hypotesen om att det kan ske 
skiften i vilka svampar mykoheterotrofa 
arter associerar med, såväl geografiskt som 
under de tidiga livscykelstadierna.

För ryl och ögonpyrola fann vi en tendens 
till en minskning i antalet svampsläkten de 
associerar med från groning till mer utveck
lade groddplantor, även om de fortfarande 
är generalister jämfört med tallört (tabell 
3). Ögonpyrola har i en nyligen publicerad 
studie visats vara specialiserad på arter inom 
släktet Tylospora (Atheliaceae), som vuxen 
planta (Hynson m.fl. 2015). Även om vi 
också fann Tylospora vanligt förekommande 
och även svampar som inte kan bestämmas 
längre än till familjen Atheliaceae, så kunde 
vi inte se en tydlig specialisering. Det är 
möjligt att denna sker senare under grodd
plantsutvecklingen.

För grönpyrola och vitpyrola fann vi 
ingen tendens till specialisering. De asso
cierar med ett brett utbud av mykorrhiza
svampar, både som groddplantor och vuxna 
plantor (se tabell 3). 

Ryl – en hotad art
Tre av arterna vi studerat (ryl, grön pyrola 
och ögonpyrola) anses för närvarande 
minska, framför allt i södra Sverige, och ryl 
är rödlistad som starkt hotad (EN) (Rydberg 
& Wanntorp 2001, Maad m.fl. 2009, Jonsell 
m.fl. 2010, Lundell m.fl. 2015, Sundberg 
2017). 

Det ligger troligtvis flera förklaringar 
bakom dessa arters minskning men en viktig 
faktor är det förändrade skogsbruket. Under 
det senaste århundradet har skogsbruket 
ändrats till storskaliga kalavverkningar 
som ofta följs av täta granplantager. Den 
måttliga form av störning som var följden 
av äldre tiders blädning och luckhuggning, 
med halvöppna och olikåldriga skogar, 
förekommer inte längre och skogsbete har 
i stort sett försvunnit. Minskad störning 
medför en ökad konkurrens från andra 
arter, samt sämre ljusinsläpp, vilket speciellt 
missgynnar de pyrolaarter som är autotrofa 
som vuxna.

Lundell m.fl. (2015) undersökte hur olika 
abiotiska och biotiska faktorer – relaterade 
till förändringar i skogsbruket – påverkar 
populationer av ryl. De fann ett negativt 
samband mellan täckningsgraden av konkur
rerande arter och populationsstorleken. En 
högre täckningsgrad av konkurrerande arter 
medförde också en lägre fruktsättning (figur 
16a) och sämre ljustillgång var korrelerat 
med en minskad blomningsfrekvens och 
därmed också minskad fröproduktion (figur 
16b). Det är möjligt att detta beror på att 
pollinatörer lättare hittar till, eller attrahe
ras av, större populationer i öppnare miljöer, 
men det kan också bero på en lägre genetisk 
variation i mindre populationer. I vilket fall 
som helst så leder detta, tillsammans med 



258 Svensk Botanisk Tidskrift 111: 5 (2017)

Fig 15 

c) Ögonpyrola d) Grönpyrola 

a) Ryl b) Tallört 

Alnicola
Amanita
Cortinarius
Hebeloma
Hygrophorus
Inocybe
Laccaria
Naucoria
Hymenogaster
Tricholoma

Alnicola
Amanita
Cortinarius
Hebeloma

Inocybe
Laccaria

Hymenogaster

Tricholoma

Amanita
Cortinarius
Hebeloma
Hygrophorus

Inocybe
Laccaria

Hymenogaster

Tricholoma

Amanita
Cortinarius
Hebeloma

Inocybe
Laccaria

Hymenogaster

Tricholoma

Amphinema
Byssocorticium
Piloderma
Tylospora

Amphinema

Byssocorticium

Piloderma

Tylospora

Amphinema
Piloderma
Tylospora

Amphinema
Piloderma
Tylospora

Hydnellum
Phellodon
Pseudotomentella
Thelephora
Tomentella

Hydnellum
Pseudotomentella
Thelephora
Tomentella

Pseudotomentella

Thelephora

Tomentella

Hydnellum
Pseudotomentella
Thelephora
Tomentella

Agaricales
Atheliales
Thelephorales
Cantharellales
Sebacinales
Russulales
Incerta sedis (Ascomycetes)
Boletales
Pezizales
Övriga

Agaricales
Atheliales
Thelephorales

Sebacinales

Russulales
Incerta sedis (Ascomycetes)

Hysteriales
Övriga

Agaricales

Atheliales

Thelephorales

Sebacinales

Incerta sedis (Ascomycetes)

Boletales

Övriga

Agaricales
Atheliales
Thelephorales

Sebacinales
Incerta sedis (Ascomycetes)

Övriga

Thelephorales

Thelephorales
Thelephorales

Thelephorales

Atheliales

Atheliales
Atheliales

Atheliales

Agaricales

AgaricalesAgaricales

Agaricales

figur 15. Andelen ektomykorrhizasvampar som förekommer i groddplantor av a) ryl, b) tallört, c) ögon pyrola 
och d) grönpyrola. Staplarna visar vilken ordning svamparna tillhör och pajdiagrammen visar fördelningen 
av svampsläkten funna i de tre vanligaste svampordningarna. 
Charts illustrating the percentage of ectomycorrhizal fungi found in seedlings of a) Chimaphila umbellata, b) 
Monotropa hypopitys, c) Moneses uniflora and d) Pyrola chlorantha. Bar plots illustrate fungal orders present 
and pie charts the commonness of different genera of dominating orders. 
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att lämpliga habitat i större utsträckning 
fragmenteras, till färre chanser för lyckad 
fröspridning och nyetablering. 

Förutom det ändrade skogsbruket så 
har också utsläppen av kväveföreningar 
negativa effekter på arter som ryl vilka är 
anpassade till näringsfattiga miljöer (figur 
16c) (Johansson & Eriksson 2013, Lundell 
m.fl. 2015). Ökade halter av kväve leder till 
en ökande konkurrens från arter som gynnas 
av ett högre kväveinnehåll i jorden. Att fler 
lokaler av ryl försvinner i södra/sydvästra 
Sverige tolkas också av Sundberg (2017) som 
en effekt av just högre kvävedeposition eller 
möjligtvis att det där skulle ske ett mindre 
hänsynstagande skogsbruk. 

Det är också troligt att ökat närings
innehåll i marken påverkar artsammansätt
ningen av de svampar som är nödvändiga för 
groning. Studier har visat att mykorrhiza
systemen ändras från att vid lägre kväve
nivåer vara dominerade av ektomykorrhiza
svampar till att vid högre kvävenivåer bli 
mer dominerade av arbuskulär mykorrhiza 
(t.ex. Kranabetter & MacKenzie 2010). Även 
mykorrhizasvamparnas kolonisation av 
rötter har visats minska med höjda kväve
nivåer (Tylianakis 2008) vilket kan förklara 
resultaten vi ser för ryl och grönpyrola där 
både groningsfrekvensen och storleken på 

groddplantorna minskar med högre kväve
nivåer (Johansson & Eriksson 2013). 

Det har diskuterats om ryl gynnas eller 
missgynnas av brand (Delin 2013). Det är 
möjligt att en lättare brand kan ha en positiv 
effekt på redan etablerade populationer 
då konkurrerande ris som blåbär och ljung 
minskar. Det är däremot osannolikt att 
brand skulle vara positivt för nyetableringen 
av ryl och andra pyrolaarter eftersom de är 
extremt känsliga för torka under de tidiga 
groningsfaserna och också missgynnas av 
högre näringshalter i jorden, något som 
ofta följer efter bränder. Vi såg i ett av våra 
frösåningsförsök att i stort sett alla större 
groddplantor torkat och dött efter den 
varma sommaren 2013. Det är dock viktigt 
med någon form av störning som blottläg
ger jorden för att fröna ska komma i kon
takt med de svampar de är beroende av. En 
indikation på detta är att man ofta hittar 
pyrolaarter vid gamla rot vältor och längs sti
gar och vägkanter.

En viktig fråga är om fler frön gror på 
lokaler med större populationer och om 
dessa lokaler av någon anledning är mer 
gynnsamma och lämpade för nyetablering. 
Vi startade därför en pilotstudie 2014 där vi 
sådde ut fröpåsar på ryllokaler med varie
rande populationsstorlek. Vi kunde dock 
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Summary of results showing how various factors related to forest management affect Chimaphila umbellata 
(Lundell et al. 2015). 
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inte finna något signifikant samband mellan 
groningsfrekvens och populationstorlek 
(figur 17). Men resultaten är ändå intres
santa. Ur ett bevarandebiologiskt perspektiv 
visar resultaten att även mindre popula
tioner är viktiga att bevara. Om groningen 
är hög så har små populationer goda möj
ligheter att utvecklas positivt, särskilt om 
ljusförhållandena är gynnsamma. 

Ett annat intressant resultat var att frön 
från olika frökällor skiljde sig i gronings
frekvens. En blandning av frön samlade från 
olika lokaler grodde i högre utsträckning än 
frön samlade från respektive ”hemmalokal” 
(figur 18). Detta kan tyda på en kvalitets
skillnad hos fröna, möjligen som en följd 
av för liten genetisk variation i enstaka 
populationer. En alternativ förklaring är att 
frön som samlats från flera andra lokaler 
tack vare sin större genetiska variation helt 
enkelt är bättre på att utnyttja det lokala 
svamp samhället.

Ryl är visserligen en långlivad och 
klonbildande växt som därmed kan buffra 
ogynnsamma förhållanden en viss tid, men 
det kan därmed finnas en utdöendeskuld 
(se faktaruta) som innebär att det finns en 
tidsfördröjning i växters respons till negativa 
faktorer i omgivningen (Tilman m.fl. 1994, 

Johansson m.fl. 2010). En rylförekomst 
kan visa på tidigare bruk och förhållanden 
snarare än nutida (Eriksson 1996) och kan i 
själva verket vara på väg att försvinna.

Framtida studier och utmaningar
Mykoheterotrofa växter är ett exempel på 
ett måhända vida spritt fenomen, nämli
gen växttillväxttransport av kol via delad 
mykorrhiza (Kiers m.fl. 2011). Den funktio
nella roll som detta mykorrhiza nätverk tros 
spela är fortfarande ett av de mest omtvis
tade ämnena inom mykorrhizaforskningen, 
inte minst eftersom det är ett metodologiskt 
utmanande område. Studiet av mykohetero
trofa växter är fortfarande i sin linda och 
forskningen är beroende av att utvecklingen 
av molekylära och växtfysiologiska metoder 
går framåt. 

Mykoheterotrofa växter utgör också 
spännande exempel på att det finns en gra
dient från symbios (mutualism) till parasi
tism (se faktaruta), och att det inte är helt 
enkelt att kategorisera hur olika arter som 
samverkar förhåller sig till varann. Myko
heterotroferna kan ju ses som ”fuskare” 
inom ramen för ett överlag symbiotiskt 
förhållande mellan växter och svampar. Men 
innebär en kontakt med mykoheterotrofa 
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Germination frequency in relation to population size of 
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figur 18. Skillnad i groningsfrekvens hos ryl mellan 
frön samlade från hemmalokalen och från andra 
lokaler (p = 0,037).
Difference in germination success of seeds gathered 
from respective ”home” site and from other sites.
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växter några egentliga kostnader för de 
associerade svamparna? Även om det kan 
tyckas självklart att en mykoheterotrof växt 
utnyttjar de svampar den associerar med så 
kan det också finnas fördelar för svampen. 
Det har visat sig att vissa mykoheterotrofa 
växter kan stimulera tillväxten hos de svam
par de associerar med och kanske på så sätt 
kompensera för förlusten av kol (Bidartondo 
2005). 

Forskningen om mykoheterotrofer 
belyser också vikten av studier av vad som 
händer under markytan. Denna aspekt 
glöms ofta bort och de interaktioner som 
sker under jord behandlas ofta med ett slags 
”black box”tänkande. För att fullt förstå 
biologin, evolutionen och bevarandet av vår 
flora så måste man också studera enskilda 
grupper eller arter av svampar, exempelvis 
för att förstå florans utbredning och väx
ternas förmåga till nyetablering och deras 
populationsdynamik. 

Oavsett de underliggande mekanismerna 
bakom vilka svampar olika mykoheterotrofa 
växter associerar med och hur pass specia
liserade de är, så får utbudet och utbred
ningen av värdsvampar konsekvenser för 
utbredningen av mykoheterotrofa växter. 
Chanserna för att en mykoheterotrof art 
ska spridas och etableras (på både kort 
och långt avstånd) ökar sannolikt om de 
antingen är generalister eller specialiserade 
på vanligt förekommande mykorrhiza
svampar. Arter som är specialiserade på 
mindre vanliga svampar blir däremot mer 
begränsade i sin utbredning och etablering 
på grund av att det finns färre lämpliga 
mikrohabitat.

Fortsatta studier med fokus på myko
heterotrofa växters demografi i kombination 
med deras miljökrav är av stort intresse för 
att vi framgångsrikt ska kunna bevara våra 
pyrolaarter. Det är viktigt att fastställa vilka 
livscykelstadier som är känsligast för att på 
så vis kunna sätta in rätt åtgärder på rätt tid 
och plats. Skogs skötselåtgärder som att öka 

ljusinsläpp, minska konkurrensen från andra 
arter och minska näringsbelastningen är av 
stor betydelse för både kort och långsiktigt 
bevarande.

Trots alla resultat som vi berättat om i 
denna artikel har forskningen om myko
heterotrofa växter bara skrapat lite på ytan. 
Detta gäller inte minst de mykoheterotrofa 
pyrolaväxterna. Fortfarande finns många 
obesvarade frågor om dessa vackra och 
fascinerande växter.  

•  Vi vill tacka Brita Svensson för värdefulla 
synpunkter på manuskriptet.
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Lars Levi Læstadius var en mångsidigt begåvad präst som 

nog är mest känd som väckelseledare. Men han hade även 

ett mycket skarpt botaniskt öga och har lämnat många 

viktiga bidrag till kunskapen om växterna i nordliga trak

ter. Bengt Jonsell tecknar här hans botaniska porträtt.

Lars Levi Læstadius – 
botanist i norr
BENGT JONSELL 

B
otanist och prästman i en person är ingen ovanlig 
kombination i 1700talets och 1800talets Sverige. Den 
linneanske lantprästen fanns i många upplagor under 
1700talet – mest bekant är Pehr Osbeck, framstående 

Linnélärjunge, Kinaresenär, slutligen med ett långt liv som 
kyrko herde i södra Halland. Artonhundratalets linneanska tradi
tion var stark bland många av samhällets akademiskt bildade, 
inte minst prästerskapet på landet. Långt fram i vår tid finns 
exempel på botaniskt framstående kyrkomän. Men ingen i vårt 
land kombinerar originalitet och hängivenhet i såväl botanik 
som teologi till den grad som Lars Levi Læstadius (figur 1). 

Denne man föddes på nybygget Jäkkvik i Arjeplogs socken 
i Lycksele lappmark den 10 januari 1800. Hans barndomsmiljö 
var ganska besvärlig. Fadern Carl titulerades bergsfogde men 
uppehöll oregelbundet sin tjänst, kanske på grund av alkoho
lism. Modern hette Anna Magdalena Johansdotter och hade på 
mödernet samiskt påbrå, vilket blev viktigt för de båda sönerna, 
Lars Levi (1800–1861) och Petrus (1802–1841), i deras fram
tida gärning. De fattiga hemförhållandena gjorde att en äldre 
halvbror, Carl Eric, son till Carl i ett tidigare äktenskap, tog sig 
an hela familjen. År 1808 flyttade de till hans komministergård i 
Kvikk jokk (figur 2). De båda bröderna bodde där tills de 1816 var 
mogna för gymnasium och begav sig till det femtio mil söderut 
belägna Härnösand.

Carl Eric Læstadius var mångsidigt intresserad, inte minst 
botaniskt. Kvikkjokk var klassiskt ur botanisk synvinkel. Det 
hade varit porten till fjällvärlden för så gott som alla pionjärerna: 
Olof Rudbeck d.y. 1695, den unge Linné 1732, Lars Montin 1749, 
Olof Swartz 1780. Som den dittills siste i raden hade Göran 
Wahlenberg rest i dessa fjäll 1807, säkerligen bott i komminister

figur 1. Det enda kända por-
trättet av Lars Levi Læstadius 
(1800–1861). Observera 
franska heders legionen på 
rocken, den enda utmärkelse 
han erhöll.
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gården och stimulerat Carl Erics botaniska intresse. Detta måste 
ha kommit Lars Levi till godo sedan han året därpå kom till 
Kvikkjokk. Här finns en tidig länk mellan Lars Levi och Wahlen
berg, vilken sedan kom att bli hans främste botaniska lärare. 
Wahlenberg var tveklöst sin tids främste kännare av den svenska 
fjällfloran och hans definition av fjällens vegetationszoner (från 
subalpin till högalpin) har blivit bestående. 

Ett par av somrarna under gymnasietiden i Härnösand 
tillbringade Lars Levi på fotvandringar som gjorde honom 
förtrogen med mycket av den nordskandinaviska floran. Som
maren 1819 gick han genom Jämtland, norrut genom Norge till 
den tidiga barndomens Arjeplog. År 1820 var han i Pite och Lule 
lappmarker. Han visade redan prov på botanisk skarpsynthet 
och upptäckte flera för landet eller för Lappland nya arter (t.ex. 
lappkattfot Antennaria villifera). 

De botaniska erfarenheterna blev av betydelse för honom 
när han efter två månaders vandring söderut tillsammans med 
broder Petrus i oktober 1820 anlände till Uppsala för att börja 
sina akademiska studier. Den egentliga avsikten var teologiska 
studier, väl främst med tanke på framtida försörjning; någon kal
lelse var det vid denna tid knappast fråga om. Naturalhistorien 
lockade honom säkert lika mycket. 

På lärostolarna i Uppsala satt ännu de åldriga Linnélärjungarna 
Carl Peter Thunberg och Adam Afzelius och antagligen hörde 
han dem föreläsa. Men framför allt följde han Wahlenbergs 
undervisning. Denne var vid den tiden botanices demonstrator, 
ihärdigt arbetande på sin Flora svecica (Wahlenberg 1824, 1826) – 
sin Flora lapponica hade han publicerat redan 1812. Den enstörige 
Wahlenberg måste i den tjugo år yngre Læstadius ha funnit en 
själsfrände – Læstadius är faktiskt den ende som nämnts som 

figur 2. Kvikkjokk. Lägg märke 
till den glesa, då starkt kultur-
påverkade fjällbjörkskogen. 

Ur C. A. Pettersson 1866: 
Lappland, dess natur och folk. 
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lärjunge till Wahlenberg i någon djupare 
mening. Så länge de båda levde uppehöll 
de brevkontakt, också i mer personliga 
ämnen. När Læstadius senare i livet blev 
starkt kritisk till rådande artuppfatt
ningar gick han trots skilda åsikter aldrig 
i polemik med Wahlenberg. Denne tycks 
närmast ha spelat en roll som faderlig vän 
och mentor. 

Wahlenberg hade vid denna tid på 
Vetenskapsakademiens uppdrag fått 
överta ansvaret för det prestigefyllda ver
ket Svensk Botanik, startat av Palmstruch 
1801, och som nu var nära att kollapsa. 
Svensk Botanik skulle utge kolorerade 
helsidesplanscher med beskrivande texter 
av i princip alla svenska kärlväxter. 

Sommaren 1822 planerade Wahlen
berg en resa till Skåne, framför allt för 
att få material till nya planscher. Som sin 
följeslagare utsåg han Læstadius, som nu 
inledde sin bana som botanisk illustra
tör. I nionde bandet av Svensk Botanik är 
teckningarna inte signerade men vi vet 
att några med säkerhet, andra med största 
sannolikhet är tecknade av Læstadius. 

Læstadius fick gott botaniskt anseende 
och sökte med framgång stipendium 
av Akademien för resor i lappmarken: 
”Kongl. Academien lärer ganska sällan 
finna någon person som med litet kan 
uträtta så mycket som Læstadius”, yttrade 

Akademiens ständige sekreterare Berzelius. 
Många nya fynd och med tiden även teckningar kom ut av 

färder i fjälltrakter och norrländska skogslandet (figur 3) åren 
1820–1825, med undantag för sommaren 1822, då han som sagt 
reste med Wahlenberg till Skåne. Bland upptäckterna kan näm
nas den första i Skandinavien av bergbräcka Saxifraga paniculata, 
om än Læstadius då uppfattade den som en varietet av fjällbrud. 
Den underart han fann har sedermera benämnts subsp. laestadii. 
Han fann den på östsidan av Balsvatnet i norska Saltdal (Nord
land) helt nära den svenska gränsen. Ännu har bergbräckan inte 
anträffats i Sverige, men väl på många platser i Norge. Det borde 
gå att finna arten i våra gränsfjäll mot Saltdal. 

Det är framför allt under dessa år han mer intensivt kan bota
nisera i fjällen, dels i Kvikkjokksfjällen, men framför allt i Pite 

figur 3. Stor låsbräken Bot
rychium virginianum, tecknad 
i norra Ångermanland. Ur 
Svensk Botanik Bd 10, nr 665.

Planscherna i figurerna 3, 5, 
7 och 8 är alla tecknade och 
signerade av Læstadius. 
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lappmark. Han återvände dit flera 
somrar och fick sin första tjänstgö
ring i sin födelsesocken Arjeplog 
1825 men redan senare samma år 
blev han komminister i Karesuando 
– då ännu benämnt Enontekis. Det 
hade då ännu inte gått mer än tjugo 
år sedan riksgränsen drogs i Muonio 
älv och delade denna församling i en 
finsk och en svensk halva. Här ver
kade han oavbrutet till 1849 (figur 
4), då han tillträdde som kyrkoherde 
i Pajala som han blev troget till sin 
död 1861. 

En skrift av annat slag från 1820
talet är ”Om möjligheten och fördelen af allmänna uppodlingar 
i Lappmarken” (Læstadius 1824), som ger en optimistisk syn på 
möjligheterna att utveckla dessa trakter, inte direkt ovanlig för 
tiden, men grundad på den förtrogenhet han sedan barndomen 
hade med rådande levnadsvillkor. 

Från och med 1825 blev det alltså i huvudsak på lång distans, 
genom en flitig brevväxling, som Læstadius uppehåller de bota
niska kontakterna, men han gör det livet ut med några års luckor 
under väckelsetidens inledningsskede på 1840talet, också sedan 
han 1849 blivit kyrkoherde i Pajala. Dessa socknar längst i norr 
intill finska gränsen kan synas avlägsna, men knappast isolerade. 
De ligger utmed den färdväg alla tog som skulle från Sverige 
mot Nordnorge och som vi skall se passerade åtskilliga veten
skapsmän genom åren Læstadius hem. En plats som Arjeplog låg 
däremot helt vid sidan av allfarvägen. 

Som tecknare för Svensk Botanik var Læstadius verksam fram 
mot slutet av 1830talet, det vill säga så länge utgivning pågick 
eller planerades. Tack vare honom kunde många svåråtkomliga 
arter från Lappmarken inkluderas och i de senare banden, nr 10 
och det ytterst sällsynta nr 11 (större delen av upplagan förstör
des i en brand) är flertalet av hans teckningar signerade (figur 3, 
5, 7, 8). 

År 1832 hade Wahlenberg överlämnat ansvaret för utgivningen 
till stockholmsprofessorn Pehr Fredrik Wahlberg, som skulle 
bli en av Læstadius viktigaste kontaktpersoner under de kom
mande åren. På sin lapplandsresa 1847 gästade han Læstadius i 
Karesuando (Franzén 1973, p. 206 ff). Wahlberg var professor i 
materia medica och naturalhistoria vid Karolinska institutet och 
innehade 1848–1866 som Berzelius efterträdare den för svensk 
naturvetenskap centrala positionen som ständig sekreterare 
i Vetenskapsakademien. Wahlberg är många gånger mycket 

figur 4. Læstadius pörte i 
Karesuando.
foto: Gudrun Norstedt, 2017.
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berömmande när det gäller Læstadius teckningar: ”Mästerligen 
ritad efter naturen” är omdömet om bland annat tuvbräckan 
Saxifraga cespitosa (figur 5); ibland skymtar kanske viss reserva
tion: ”ganska lyckeligen ritad” sägs om till exempel knopp
bräckan S. cernua. 

Originalen till illustrationerna i Svensk Botanik förvaras på 
Vetenskapsakademien. De har i senare tid använts i Lindmans 
bekanta arbete Bilder ur Nordens flora (med många komplette
ringar av Lindman själv; se Törnvall 2013) och flera av Læstadius 
teckningar är återgivna där. 

I sina beskrivningar till planscherna i Svensk Botanik gör 
Wahlenberg stundom personliga kommentarer. Vid slakstarren 
Carex laxa (figur 5), denna sällsynta starr som han själv beskrivit (i 
Wahlenberg 1812), meddelar han att ”Tab/ulan/ är derstädes [dvs. 
i Karesuando] ritad af Kyrkoherden Læstadius, som i denna ens

figur 5. Vänster Tuvbräcka 
Saxifraga cespitosa. Ur Svensk 
Botanik Bd 11, nr 731. 

Höger Slakstarr Carex laxa, 
tecknad i trakten av kyrkan i 
Karesuando. Ur Svensk Bota
nik Bd 10, nr 718.
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liga ort användt så mycken af sin af verldsbullret visst icke störda 
men dock af lifsbärgningens omsorger inskränkta tid för Svensk 
Botanik” (Palmstruch & Wahlenberg 1828–29, vid plansch 718). 
Häri tänker han inte bara på det svårskötta pastoratet utan 
också på den stora familjen. År 1827 gifte sig Læstadius med en 
barndomsvän från Kvikkjokk, Brita Katarina Alstadius. De fick 
femton barn, varav elva levde vid Lars Levis död. Brita Katarina 
utförde mycket av de meteorologiska observationer som hennes 
man rapporterade till Vetenskapsakademien. 

I likhet med andra botaniskt framstående prästmän – biskop 
Gunnerus i Trondheim är kanske främsta exemplet – använde 
Læstadius visitationer och andra tjänsteresor så långt möjligt i 
botaniskt syfte, mest nedom fjällen. Mer omfattande färder ägde 
rum sommaren 1826 till Jukkasjärvi socken i Torne lappmark, 
och sedan från 1828 i flera vändor till norska fjällen i Lyngen. 
Under en av dessa fann han 1832 på Paras nära svenska gränsen 
den ras av fjällvallmo, som kom att bära hans namn, laestadius
vallmon Papaver radicatum subsp. laestadianum (figur 6). Det blev 
sedan hans brorson Carl Peter Læstadius som 1859 såsom den 
förste samlade denna vallmo i Sverige, på Pältsa. Denne brorson 
disputerade 1860 (C. P. Læstadius 1860) på en avhandling om 
vegetationen i Enontekis lappmark, som till stor del bygger på 
hans farbrors material. 

Somrarna omkring 1830 inledde Læstadius det omfattande 
insamlande av herbarieexemplar – också för brödfödans skull – 
som han nästan oavbrutet kom att bedriva till sina sista år. Under 
vintern 1829–30 sände han sålunda omkring tusen exemplar 
till vardera Wahlenberg och Elias Fries (varom mera nedan) – 

figur 6. Laestadiusvallmo 
Papaver radicatum subsp. 
laestadianum.
foto: Bengt Jonsell. – Norge, 
Troms, Markusfjellet, 28 juli 1996.
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givetvis med många exemplar av en och samma art för vidare 
distribution. Uppbyggandet av både privat och institutions
herbarier började under denna tid ta fart och det gick att göra en 
del pengar, särskilt på mer svåråtkomliga arter, och sådana hade 
onekligen Læstadius inpå knutarna. 

Samlandet tog tidvis väldiga proportioner. Det gällde i syn
nerhet som en följd av kontakterna med medlemmar av den 
stor stilade franska La Rechercheexpeditionen som två sen
somrar, 1838 och 1839 på återväg från Spetsbergen, färdades över 
Finnmarksvidda och längs Muonio och Torne älvdalar (Knut
sen & Posti 2002). Denna brett upplagda, mycket påkostade 
expedition seglade med korvetten La Recherche från Frankrike 
till arktiska områden, främst Spetsbergen. Hammerfest var då 
utgångs och returhamn men många av medlemmarna, bland 
annat ledaren Gaimard och botanisten Martins tog på återfärden 
den nämnda landvägen mot söder och bistods på många sätt av 
Læstadius. Denne var 1838 ända uppe i Hammerfest för att möta 
den återvändande expeditionen, han reste med dem över fjäll
vidden och båda åren övernattade de i hans prästgård i Karesu
ando. Inte minst sökte han villfara deras begär efter naturalier, i 
synnerhet genom pressade växter. 

La Rechercheexpeditionen har blivit legendarisk på många 
vis, också genom lukullisk mathållning och ett allmänt överdåd 
i form av baler och andra dittills i lappmarken ohörda extra
vaganser. En påtaglig brist på organisation fanns också. Læsta
dius reste till exempel 1838 först förgäves söderut ända till Piteå, 
sedan mot norr till Hammerfest där han mötte medlemmarna, 
sedan en pressnotis meddelat att expeditionen var i antågande. 
I deras omfångsrika rapport Voyages …en Scandinavie… nämns 
Læstadius bland författarna men det bidrag som egentligen 
måste vara hans, Plantes des environs de Karesuando, har expeditio
nens botanist Martins som författarnamn (Martins 1842). Det 
bygger på insamlingar av Læstadius – 4000 exemplar sålde han 
i en första omgång till Gaimard i Paris åren närmast efter 1839 
och senare nämns ett parti på 2600 (allt nu till större delen i 
Parisherbariet). Ett annat resultat för Læstadius del blev Heders
legionen, den enda ordensutmärkelse han någonsin för ärades, 
och som lyser från det officiella porträttet (figur 1). 

I samband med La Rechercheexpeditionen fick Læstadius 
ytterligare tillfällen att botanisera i Nordnorge, till exempel Alta 
och Kåfjord. Han fick vid denna tid också kontakt med Jens 
M. Vahl (en son till den mer kände Bergen och Köpen hamns
botanisten Martin Vahl), som varit med på Spetsbergen och 
tidigare på Grönland. De lärde känna varandra i Hammerfest 
1838 och följande vinter kom Vahl på besök i Karesuando och 
studerade Læstadius herbarium. Genom Vahl erhöll Læstadius 

”En påtaglig brist på 
organisation fanns 
också. Læstadius reste 
till exempel 1838 först 
förgäves söderut ända 
till Piteå, sedan mot norr 
till Hammerfest där han 
mötte medlemmarna”
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en god kollektion växter från arktiska trakter. De efterlevande 
sålde Læstadius herbarium till Vetenskaps akademien och där
med ingår det nu i Naturhistoriska riks museets samlingar. 

Læstadius insamlingar ligger alltså idag och sedan länge i stor 
mängd i både svenska och utländska herbarier. Detta har inne
burit att ett material från de svåråtkomliga nordligaste delarna 
av vårt land länge funnits till hands för beskrivningar och utbred
ningsbilder, och det är ett viktigt bidrag från Læstadius om ock 
inte det mest originella. Samlandet är ändå bara utanverket och 
ett för eftervärlden påtagligt resultat av Læstadius verksamhet 
som botanist. Det vittnar om erfarenheten, själv synen och förtro
genheten när det gäller Lapplands flora – det som var avgörande 
för hans verkligt originella botaniska tänkande när det gäller upp
fattningen av vad som bör kallas en art – en evig botanisk fråga. 

Trots sin avlägsna bostadsort författade Læstadius genom 
åren en lång rad vetenskapliga uppsatser. I regel handlar det om 
att utreda några arter av det ena eller andra släktet av sådana som 
han kände från lappmarkerna. Han väjde inte, snarast lockades, 
av de svåra, kontroversiella grupperna som björkar, viden, gräs, 
eller vattenväxter. Hans uppfattning avvek mestadels från den 
gängse och väckte ofta motstånd, men genom förmedling av 
Thore Magnus Fries (ledande botaniker i Uppsala, äldste son till 
Elias Fries) fick han mot slutet av sitt liv en hel del publicerat 
framför allt i Botaniska Notiser, den ledande svenska tidskriften på 
sitt område. Annat kom aldrig till trycket, utan ligger ännu som 
manuskript, i regel i Vetenskapsakademiens arkiv i Stockholm. 

När hans manus nådde redaktören lät denne, då som nu, 
skicka detta till kollegor för utlåtanden och de blev inte sällan 
beska. Bland de mest kritiska var den mest namnkunnige bland 
tidens svenska botanister, Elias Fries (”svamparnas Linné”), som 
till och med skrev följande i ett brev till ovannämnde Wahlberg: 
”Ett måste jag undanbedja mig, det är befattning med Læsta
diana. På 12 à 14 år hafva vi ingen beröring haft med hvarandra 
och jag vill ingen notice taga om honom. Bland lapparne må han 
regera, men icke i vetenskapen”, och i ett annat sammanhang: 
”Jag anser afhandlingen obrukbar och tror knapt att den förvil
dade författaren mera kan skrifva något förnuftigt”. 

Hur kommer det sig att Læstadius väckte sådan ovilja i jäm
förelse med andra som fick mer eller mindre dåligt underbyggda 
systematiska arbeten publicerade? Delvis sammanhängde det, 
som framskymtar av Fries ord, att han befanns mindre tillräk
nelig i botaniska frågor, så avsides som han levde och väckelse
predikant till på köpet. Men då borde han ha kunnat avfärdas 
mer med en axelryckning. Hans arroganta omdömen om flo
raförfattaren Carl Johan Hartman och andra som ”artmakare” 
och ”kammarbotanister”, väl kända och spridda i de botaniska 

”Jag anser afhandlingen 
obrukbar och tror knapt 
att den förvildade förfat
taren mera kan skrifva 
något förnuftigt”
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kretsarna, gjorde sitt till. Men det värsta var 
nog att Læstadius grundade sina artuppfatt
ningar på en väl genomtänkt teori och därtill 
genom självsyn, fälterfarenhet, kände dessa 
växter bättre än någon annan. Han kunde 
inte avfärdas utan vidare, och det visste man 
givetvis. 

Denna hans teori finner man i det märkli
gaste av hans tryckta botaniska arbeten, Loca 
parallela plantarum (Læstadius 1839, svensk 
översättning Gripenstad 1993), ungefär 
”Växternas sidoordnade växtplatser”. Ett 
stort manus med denna titel skickade han 
1831 in till VetenskapsSocieteten i Uppsala, 
men först 1839 blev det tryckt, kanske inte 
på grund av motvilja utan snarare allmän 
senfärdighet. Vad han här tar fasta på fram
går av den långa titelns fortsättning, som i 
översättning lyder: ”eller växtfysiologiska 
anmärkningar om olika variationer hos väx
ter, iakttagna i synnerhet i norra Sverige”. Vi 
skulle nog hellre säga ”ekologiska” än ”fysio
logiska”. Hans observationer av det ständiga 
sommarljusets och årsmånens inverkan på 
blommornas utveckling och form är nyheter. 

Men viktigare för hans uppfattning 
av arterna är iakttagelsen att arter tycks 
representerade av likartade men distinkta 
former när de uppträder i olika miljöer. Han 
tolkar detta som att arten har förmåga till 
stark variation och kan uppträda i en rad 
olika miljöer. Hans artbegrepp blir därmed 
i regel betydligt vidare än det gängse, men 
inom arterna beskriver han en rad variete

ter på grundval av karaktärstillstånd som sammanhängde med 
miljön. Ramverket för denna hans systematik är det schema 
över Loca parallela som kan sammanställas från texten, men inte 
finns explicit. Det gav honom en princip, ett rättesnöre, att till
lämpa på de arter han ville utreda. En del hade representanter i 
fler, andra i färre av tänkbara miljöer, därigenom fler eller färre 
varieteter. 

Hans förakt för ”kammarbotanister” och ”artmakare” blir nu 
begriplig. De hade inte på långt när den grundliga erfarenhet 
från naturen Læstadius ansåg som en nödvändighet och insåg 
inte arternas variation. De arter de till stor del urskiljer i herbari
ernas pressade buntar saknar realitet i naturen. 

figur 7. Blekvide Salix hastata, 
tecknad vid Karesuando. Ur 
Svensk Botanik Bd 10, nr 719.
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Læstadius artsyn är intressant och pionjär artad genom beto
nandet av vad vi nu ville kalla de ekologiska förhållandena. Hos 
hans lärare Wahlenberg hade ju den djupa kunskapen om fjällens 
växter mognat till definitionen av de alpina fjällväxt regionerna. 
Læstadius har på likartat sätt förmågan att utifrån sina detalj
kunskaper formulera en fruktbar syntes. Den leder i sin tur tan
karna till ett i nutida botanik välkänt namn, Göte Turesson, som 
hundra år senare gjorde liknande iakttagelser i Skånes flora. Men 
dessa fick Turesson att utföra experiment grundade på den då 
pinfärska genetiska forskningens teorier, vilket ledde till banbry
tande resultat. I sin biologiska skarpsynthet är de två jämförbara. 

figur 8. Vänster Klynnetåg 
Juncus trifidus. Ur Svensk 
Botanik Bd 11, nr 727. 

Höger Lappdraba Draba 
lactea. Ur Svensk Botanik Bd 
11, nr 770.
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Hur förhåller sig då de arter och lägre taxa som Læstadius 
erkänner till våra dagars uppfattning. Efter vårt sätt att se hug
ger han lätt i sten när han tar exempel utanför sina lappmarker. 
Förgätmigej finner man förvisso i många olika miljöer, våta och 
torra, leriga och sandiga, men det är inte som Læstadius anser i 
Loca parallela en enda art som varierar utan en rad, klart dis
tinkta. Eller när han vidhåller att dvärgnäckrosen Nuphar pumila 
är en variant av gul näckros N. lutea betingad av bottenfrusna 
sjöar (Læstadius 1858a) – ingen har tvivlat vare sig förr eller 
senare om att det rör sig om skilda arter. 

Andra exempel är hans utredning av björkarna Betula (Læsta
dius 1857) där ett stort antal taxa av olika rang beskrivs eller rutorna 
Thalictrum med en mängd anförda varieteter (Læstadius 1858b). 
Sådant spelade givetvis hans belackare i händerna. Men så länge 
han rör sig inom den nordskandinaviska floran, den han kände i 
grunden, är överensstämmelserna i allmänhet goda. Ett gott exem
pel är igelknopparna Sparganium, där två av våra ännu accepterade 
arter, gyttrad igelknopp S. glomeratum och fjälligelknopp S. hyper
boreum, beskrevs av Læstadius (1852, validerade i Beurling 1852). 

Detta gäller alltså avgränsningen av arter. Men vi erkänner 
idag inte många av den rad av varieteter han beskriver. Våra 
teorier om ekotyper, plasticitet och modifikationer avhåller oss 
från att namnge sådana former. Det är namngivandet av sådana 
som fick Sten Selander – poeten och fjällbotanisten som intres
serade sig en hel del för Læstadius – att tala om hans ”monomana 
beskrivande av nya former, som ingen senare vetenskapsman 
förmått känna igen” (Selander 1948, s. 157). Det ligger givetvis en 
del i detta, men det missar ändå själva poängen, som ligger i iakt
tagelsen av arternas variation med miljön. 

Læstadius var rigorös i sina principer också när det gick ut 
över det som givits honom till ära. Hartman hade beskrivit en 
Salix laestadiana från Karesuandotrakten. Den tycktes dock bara 
stå att finna i ett enda exemplar (och därmed ett kön eftersom 
viden är skildkönade). Læstadius rapporterar i brev ”den stackars 
Salix Læstadiana håller på att i Herranom afsomna, och det är 
endast några rottelningar till den arma busken, som vi få sätta 
vårt hopp”. Och så följer: ”Uti slägtet Salix måste jag följa samma 
princip som herrarna anse för det bästa criterium på en art, att 
nemligen det som fortplantar sig är art, men det som icke fort
plantar sig är icke art”. 

Hans uppfattning om det svåra släktet Salix, så rikhaltigt före
trätt i hans trakter (figur 7), ligger närmare vår tids än flertalet 
av hans samtida kollegors, om man undantar den betydligt yngre 
Nils Johan Andersson. Denne, som var tidens främste Salixkän
nare och även erfaren fjällbotanist, lärde han känna de sista åren 
av sitt liv. Med Andersson försökte han brevledes inleda samtal 

”Uti slägtet Salix måste 
jag följa samma princip 
som herrarna anse för 
det bästa criterium på 
en art, att nemligen det 
som fortplantar sig är 
art, men det som icke 
fortplantar sig är icke 
art”
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om religion och ge litet av den syn ur ett vidare perspektiv som 
han hade på sin botaniska gärning: 

Vetenskapliga och politiska meriter äro inför Gud af inget värde, 
inte heller dygden. Försoningsverket är det hufvudsakliga. Natur
vetenskapsmännen, som i allmänhet äro rationalister, tro att allt 
är väl, när de uppfylla sina pligter mot medmänniskorna och rätt 
begagna den Gudomliga stråle som nedlagts i Förnuftet. Så är det 
inte, det väsentliga är att vara försonad med Gud, med lifvets upphov. 

Detta är en tes ur hans märkliga självbiografiska skrift Dårhus
hjonet (Læstadius 1997, utg. av L.E. Wikberg). Genom åren brot
tades ju Læstadius inte bara med sin Gud utan också med hans 
skapelse i form av arterna. 

Det jämte Loca parallela viktigaste botaniska vittnesbördet 
blev dock inte tryckt utan ligger som manuskript på KVA. Det 
rör sig om ett stort arbete, i och för sig en specialstudie om 
släktet skörbjuggsörter Cochlearia, där han utförligt och med 
vackra illustrationer delvis på nytt sätt formulerar sina principer 
samtidigt som han beskriver arter och varieteter, Det skickades 
till Akademien omkring 1840, men ansågs för omfångsrikt och 
kostsamt att trycka. Det blev liggande och ligger där ännu, men 
Læstadius slutade inte att tänka på det utan ville så sent som i 
slutet av 1850talet ha det tillbaks för kompletteringar. 

Under de sista åren korresponderade Læstadius också med 
ovannämnde Th. M. Fries, en centralgestalt i svensk botanik 
och akademiskt liv. Denne förmedlade de senare arbetena till 
Botaniska Notiser, vars redaktör han var, och såg värdet i Læsta
dius arbeten. Stationerad i Uppsala som han var tycks de inte ha 
träffats under den resa till Stockholm som Læstadius gjorde 1858, 
främst för att få bot för sin försämrade syn. Resan gav knappast 
bot för ögonen, fastän han skriver om hemfärden: ”Men besyn
nerligt nog klarnade mina ögon när jag kom ett stycke ofvanför 
ÖfverTorneå. Der möttes jag af en kall nordanvind och den 
gjorde ondt i mina ögon men hade den verkan att de klarnade”. 
Detta uttrycker närmast symboliskt att det var i norr han hörde 
hemma. Ovedersägligen var han tidens främste kännare av flora 
och vegetation i dessa trakter. 

Då hade han rätt nyligen skickat in till Akademien ännu ett 
stort manuskript ”Anmärkningar om vegetationen i Karesuando 
och Enontekis ” vars djupaste syfte han framlägger i företalet till 
Dårhushjonet och som visar en koppling mellan det vetenskapliga 
och det religiösa:

Första ändamålet med denna afhandling har varit att visa de 
psychologiska åsigter, som legat till grund för förf:s predikningar, 
hvilka å ena sidan blifvit ansedda som jesuitiska, svärmiska o högst 
oanständiga; men å andra sidan haft en förunderlig werkan på 
åhörarnas hjertan.

figur 9. Karesuando gamla 
kyrka under åren 1816–1905 
där Læstadius predikade 
1826–1849 och den læstadi-
anska väckelsen började. 
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Trots denna ton av landskapet i folkets själ är denna avhandling 
saklig och full av observationer som decenniers förtrogenhet har 
gett. Som den förste beskriver han palsarna, dessa kullar med 
permafrost som man finner i våra nordliga jättemyrar. 

Man har ibland haft för sig att botaniken tillhörde den tidige 
Læstadius; efter väckelsen 1844 skulle han ha lämnat denna 
världstillvända syssla. Så som Selander sagt, att då föddes en ny 
Læstadius, att han då offrade sitt gamla jag, kulturmänniskan 
inom sig. Han tvingades av både yttre och inre omständigheter 
att tidvis lägga botaniken åt sidan. Men han återvände till den 
och 1850talet var i själva verket hans botaniskt produktivaste. 

Med viss rätt har Selander också påpekat att Læstadius kan
ske var den av alla svenskar som fått mest av Linnés geniala ögon. 
Vad han såg och jämförde i naturen var den absoluta förutsätt
ningen för hans originella bidrag till botaniken.   
•  Detta arbete är en reviderad version av en uppsats som tidigare 
publicerats i tidskriften Till fjälls (Jonsell 2005).
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Årets Botanikdagar ägde rum i södra Skåne i månads

skiftet juni–juli. Barbro Risberg höll noga reda på alla 

arter vi såg och hade dessutom kameran med sig.

Botanikdagarna i Skåne
Text och foto: BARBRO RISBERG

V
arje år arrangerar Svenska Botaniska Föreningen bota
nikdagar i något svenskt landskap. I år ägde dagarna 
rum i södra Skåne med Lunds Botaniska Förening som 
lokal arrangör. Förläggningsplats var Ystad och huvud

målen för exkursionerna under tre heldagar var östra turen med 
Vitemölla strandbackar, Stenshuvud och Simris strandäng, cen
trala turen med Fyledalen vid Röddinge, Benestads backar och 
Lyckås och västra turen med Gässie och Bunkeflo strandängar, 
Borrebacke och Stjärneholm. 

Personligen kan jag inte tänka mig ett bättre sätt att bekanta 
mig med ett områdes flora än att bli guidad till ”pärlorna” av kun
niga och entusiastiska lokala guider. Att Skåne har såväl miljöer 
som arter som känns exotiska för oss som kommer från andra 
delar av landet, gör inte saken sämre.

Vitemölla strandbackar
Backarna med underlag av sand ligger strax intill Vitemölla by 
och var, som jag upplevde det, placerade mellan himmel och 
hav. Vinden var hård, och satte både hav, luft och all växtlighet 
som inte var tryckt till marken i stark rörelse. Positivt var att 
den inte kylde och att det inte regnade, men vädret hade vi snart 
glömt när vi fick se alla vackra och spännande växter i Vitemölla
reservatet. 

Vegetationstypen i branterna här kallas sandstäpp och är 
mycket ovanlig i Sverige. Förutom i östra Skåne finns den bara 
på Öland och totalt mindre än femtio hektar i landet. Av dem 
finns drygt sju hektar i reservatet här i Vitemölla. Sandstäppen 
är beroende av att kalkrik sand successivt blottläggs. Tidigare 
skedde det genom odling kombinerat med bete, numera sker det 
genom ras och tramp i branterna. Området innehåller också gräs
hed där marken är planare samt flygsanddyner vid stranden. Den 
grå dagen lystes upp av alla färgklickarna på marken. Det gula 
dominerade och bestod av gulmåra Galium verum och till mindre 
del hedblomster Helichrysum arenarium, blå fläckar bildades av 
axveronika Veronica spicata (figur 1) och ljusvioletta av backtimjan 

figur 1. Axveronika Veronica 
spicata blommade vackert på 
Vitemölla strandbackar.
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Thymus serpyllum. De vita var sandnejlika Dianthus arenarius (figur 
2), som för dagen stod i sin bästa blomning. Vi kom lite för sent 
för att uppleva den stora sandliljans Anthericum liliago blomning. 
Bestånden var som tätast vid ett backkrön nära en planterad tall
skog och vi hade ändå turen att få se enstaka blommor och riklig 
frösättning på plantorna (figur 2). Tillsammans med den stora 
sandliljan stod flockfibblor Hieracium umbellatum som här inte 
såg ut som de brukar. De var kortvuxna, något blågröna och ned
liggande. Här såg vi också luktvädd Scabiosa canescens och klittviol 
Viola tricolor subsp. curtisii, en flerårig underart till styvmorsviol 
som mest växer vid Skånes och Hallands kuster.

I vinden vajade några ovanliga gräs anpassade till det sandiga 
underlaget: borsttåtel Corynephorus canescens med vackra, glesa 
vippor, tofsäxing Koeleria glauca, en karaktärsart för sandstäpp, 
sandtimotej Phleum arenarium och sandsvingel Festuca polesica. För 
att fortsätta på temat sand såg vi också sandstarr Carex arenaria 
och sandvedel Astragalus arenarius, en liten och rar ärtväxt, tryckt 
till marken och i sin finaste blom med blålila blommor (figur 3). 

Promenaden tillbaka gick längs dynerna vid stranden där de 
vitskummande bränningarna dånade i vinden. Här dominerade 
sandrör Ammophila arenaria och strandråg Leymus arenarius, båda 
med stora tuvor. Vi såg också några gräsvippor som var yvigare 
och mörkare i färgen. Det var östersjörör Ammophila arenaria 
× Calamagrostis epigejos, hybriden mellan sandrör och bergrör. 
Enstaka små buskar av vresros Rosa rugosa kunde vi också se. 
Här var den inte dominerande, som den är på så många andra 
sandstränder i Skåne. 

figur 2. Sandnejlika Dianthus 
arenarius och stor sandlilja 
Anthericum liliago är två av 
karaktärsarterna för sand-
stäppsvegetationen på Vite-
mölla strandbackar.

figur 3. Sandvedel Astragalus 
arenarius är en av rariteterna 
på Vitemölla strandbackar.
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Orkidéängen vid Stenshuvud
Ängen vi besökte ligger nära parkeringen vid Stenshuvuds natio
nalpark. Det var en artrik fuktäng som de höga kärrtistlarna Cir
sium palustre höll vakt över. De orkidéer som syntes i stort antal 
den här dagen var fläcknycklar Dactylorhiza maculata. Exklusivt 
för en sydnorrlänning som jag, var kärrjohannesört Hypericum 
tetrapterum med stora knoppar, dvärgjohannesört H. humifusum 
som stod i blom (figur 4), småvänderot Valeriana dioica, penning
blad Lysimachia nummularia, snårstarr Carex pairae och plattsäv 
Blysmus compressus, men det fanns också goda förekomster av 
många andra arter som darrgräs Briza media, knägräs Danthonia 
decumbens och loppstarr Carex pulicaris. På väg tillbaka till parke
ringen följde vi en mindre vägstump. I kanten av den växte vack
ert blommande puktörne Ononis spinosa subsp. procurrens (figur 
4), skärm starr Carex remota och sötvedel Astragalus glycyphyllos, 
lite längre in i hagen fanns smultronfingerört Potentilla sterilis, 
och vid ett litet dyhål en bit in i skogen i djup skugga, blommade 
skogsveronika Veronica montana.

Lunchen intogs vid parkeringen, men även i den miljön lock
ade nya upptäckter. Här såg vi både klotullört Filago vulgaris och 
spenslig ullört Logfia minima samt strimklöver Trifolium striatum 
(figur 4), som mestadels redan satt frukt men om man tittade 
noga gick det att hitta de pyttesmå ljust skära blommorna. 

Simris strandäng
Första dagens sista stopp var vid ett rikkärr på Simris strandäng. 
Här var mycket fuktigt, men spänger och kalkhällar underlät
tade framkomligheten i de våtaste partierna. I kanten av kärret 
blommade klöverärt Lotus maritimus som hade både blommor 
och frukter att beskåda.

Kärret lyste vitt av de många tuvorna av ängsull Eriophorum 
angustifolium och gräsull E. latifolium. Lyste upp gjorde också de 
få exemplaren av kärrknipprot Epipactis palustris som fortfarande 
hade toppblommorna i knopp. En annan orkidéart som vi fann 
var ett enda ex av gulyxne Liparis loeselii som normalt inte blir 
särskilt högvuxen, men som här var bara några centimeter hög 
med en enda blomma. Här fanns gott om näbbstarr Carex lepido
carpa och plattstarr C. disticha, dessutom ett bestånd av skånskt 
mannagräs Glyceria notata. I kanten av kärret växte tätt med 
stora tuvor av vippstarr Carex paniculata.

Fyledalen
Andra dagen var Fyledalen det första etappmålet. Dalen har 
grävts ut av en isälv och har flera sidodalar som minnen av älvens 
biflöden. Att Fyle skulle syfta på ful är svårt att tänka sig när man 
sett de vackra lövskogarna med sin ymnighet av arter. Innan vat

figur 4. Dvärgjohannes ört 
Hypericum humifusum, puk-
törne Ononis spinosa subsp. 
procurrens och strimklöver 
Trifolium striatum.
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tenståndssänkning i området betraktades dock det delvis sanka 
området som ”fult” av lokalbefolkningen. Idag har Fyledalens 
naturreservat bedömts av Nordiska rådet som ett av Sveriges 
tio viktigaste naturområden. Branta sluttningar med bokskog 
och buskrika betesmarker dominerar. Bokskogarna har fått vara 
orörda och hyser ett rikt växt och djurliv. Förutom floran som 
vi studerade, finns här gott om groddjur och Sveriges samtliga 
fladder musarter. Området är dessutom känt för sin täta popula
tion av röd glada, även kungsörnen är regelbunden.

Vi vandrade från Röddinge längs en väg ner mot dalens bot
ten. Skogen var tät och mörk med bok Fagus sylvatica och enstaka 
askar Fraxinus excelsior, men vi såg också inslag av tysklönn Acer 
pseudoplatanus och rödek Quercus rubra. Av örterna längs vägen 
var det många som blommade eller hade blommat med vita 
blommor: Vitskråpet Petasites albus (figur 5) var för länge sedan 
överblommat men de vackra bladen med tandade kanter bildade 
stora bestånd. Likaså var bestånden av buskstjärnblomma Stella
ria holostea stora och överblommade, medan myskmadra Galium 
odoratum, sydlundarv Stellaria nemorum subsp. montana och stor 
häxört Circaea lutetiana stod i sin bästa blomning. 

Mest spännande för mig var ändå de fina lundgräsen, där vi 
fick se många arter: lundsloken Melica uniflora och hässlebrodden 
Milium effusum hade blommat över, medan skogskorn Hordelymus 
europaeus (figur 6), strävlosta Bromus benekenii, lundäxing Dactylis 
polygama och långsvingel Schedonorus giganteus hade sin bästa tid. 
Långstarr Carex divulsa, grusstarr C. hirta och framför allt skogs
starr C. sylvatica kantade också vägkanterna här. Färgklickar var 
det ont om men några små undantag fanns, en ensam hässleklocka 
Campanula latifolia och som kulmen på vandringen ett litet bestånd 
av buskvicker Vicia dumetorum. Just då började det regna, så det 
var tyvärr bara att försöka gömma undan kameran så gott det gick. 
Lunchen intogs vid Baldringe kyrka. På promenadavstånd från 
den fick vi se skärblad Falcaria vulgaris i en vägkant. Plantan hade 
bara späda knoppar men de sågade bladen med sina vassa tänder 
var karakteristiska. Både buskvicker och skärblad har presente
rats i artiklar av Göran Mattiasson i SBT, nr 1/2016 resp. 1/2017.

Lyckås
Vid Lyckås stannade vi till en kort stund. Nära vägen fanns ett 
stort bestånd med bitterskråp Petasites japonicus, vars blad vi 
kunde jämföra med vitskråpets som vi sett tidigare på dagen. 
På andra sidan vägen växte parkgröe Poa chaixii och vitfryle 
Luzula luzuloides tillsammans, som de ofta gör. Båda anses ju vara 
inkomna till Sverige med tidiga gräsfröblandningar från kontinen
ten. Parkgröe anses numera sprida sig spontant i Fyledalen. Inne i 
skogen tittade vi på fläcklungörtens Pulmonaria officinalis blad. 

figur 6. Skogskorn Hord
elymus europaeus var ett av 
flera sällsynta skogsgräs som 
blommade i Fyledalen.

figur 5. Vitskråp Petasites 
albus är en skånsk specialitet 
med flera förekomster i Fyle-
dalen. 
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Benestads backar
Benestads backar ska nog helst inte avnjutas i ösregn, men även 
då var landskapsbilden imponerande trots att fokus måste delas 
mellan utsikten och slippriga spänger och stigar med halkrisk på 
det genomvåta underlaget. Källsprången i branterna var snarare 
som små bäckar i regnet. Kalkhalten i dem är så hög att tjocka 
avlagringar av kalktuff har avsatts, som också brutits i århundra
den. Det sägs att kalktuffen här har lämnat byggnadsmaterial till 
minst tolv skånska kyrkor. Här finns en stor variation från våta 
ytor som har ren kalkkärrsvegetation till partier med torrängs
flora. Bete är den viktigaste markanvändningen idag och behöver 
nog intensifieras för att bevara den unika miljön.

I kalkkärren varierade vegetationen mellan lägre bestånd av 
axag Schoenus ferrugineus och högvuxna sådana av trubbtåg Juncus 
subnodulosus (figur 7). Ibland ersattes trubbtåget av blåtåg Juncus 
inflexus (figur 7). Det vi såg som blommade i kalkkärrens kanter 
var kärrjohannesört Hypericum tetrapterum, luddunört Epilobium 
parviflorum och stor ögontröst Euphrasia officinalis subsp. pratensis 
(figur 8). På torrbackar hittade vi skogslök Allium scorodoprasum, 
harmynta Satureja acinos, jordtistel Cirsium acaule, småborre 
Agrimonia eupatoria, nässel klocka Campanula trachelium och mån
låsbräken Botrychium lunaria. Vi såg också några överståndare av 
fältnocka Tephroseris integrifolia, en av områdets verkliga rarite
ter, som har en tidig blomning. Fältnockan är i Sverige endast 
känd från några få lokaler i Skåne. 

Strandängar vid Gässie och Bunkeflo
Även om nästa morgon var sval grydde den utan regn. Det 
bådade gott för dagen. Efter bussresan till Gässie inledde vi 
med en promenad ner mot stranden. Längs vägdiket stannade 
vi för att titta på dikesskräppa Rumex conglomeratus, en art som 
har sin huvudsakliga svenska utbredning begränsad till Skåne. 
Vi såg strandkvanne Angelica archangelica subsp. littoralis och det 
var också gott om stubbtåg Juncus compressus. Längs diket fanns 
enstaka plantor av strandsötväppling Melilotus dentatus (figur 9) 
och blankstarr Carex otrubae. Däremot var det rikligt med bitter
krassing Lepidium latifolium, som växer på Skånes sandstränder 
och kulturmarker nära havet. 

På strandängen var de så kallade skonorna där de salttåliga 
växterna finns översvämmade, så vi kunde bara fiska upp några 
arter av de som fanns där, till exempel saltnarv Spergularia 
marina och saltört Suaeda maritima. Mellan vattensamlingarna 
dominerade salttåg Juncus gerardii, som blommade vackert. Vi 
blev uppmanade att söka det lilla gräset ormax Parapholis stri
gosa, som ska finnas här, men tyvärr var det ingen som lyckades 
hitta det.

figur 7. Trubbtåg Juncus 
sub nodulosus och blåtåg 
J. inflexus är två sällsynta 
kalkkärrsväxter som vi såg i 
Benestads backar.

figur 8. Stor ögontröst 
Euphra sia officinalis subsp. 
pratensis hade redan börjat 
blomma på Benestads backar.
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Av blommande arter var det kustarun Centaurium littorale var. 
littorale, som gav sig mest tillkänna genom sina starkt rosa blom
mor, men också den mera diskreta arten smal käringtand Lotus 
tenuis. Vi fann fina plantor av marrisp Limonium vulgare (figur 11) 
som precis börjat blomma, liksom luddkrissla Inula britannica 
(figur 9) som stod i kanten av strandängen och där knopparna 
hade öppnat sig så pass att det gick att se blommans gula färg. 

Huvudattraktionen vid Bunkeflo strandängar var dansk iris 
Iris spuria. Tyvärr var vi lite för sena på säsongen för att få se de 
stora bestånden här i blom, de blommar ungefär vid midsommar. 
Plantorna såg mycket välmående ut med fyllda frökapslar, så det 
bådar gott för kommande säsonger. 

Borrebacke
Borrebacke i Västra Klagstorp är en märklig, ungefär hundra 
meter lång grusrygg som höjer sig och ger överblick och utsikt 
över slätten. I söder finns en gravhög. Området är mycket art
rikt. Vi behövde inte ens leta efter en av målarterna klint snyltrot 
Orobanche elatior (figur 10), som fanns i stort antal, liksom värd
växten väddklint Centaurea scabiosa. Då fick vi anstränga oss mer 
för att hitta ljungsnärjan Cuscuta epithymum som parasiterar på 
bland annat gulmåra. Den vackra fältvädden Scabiosa columbaria 
blommade rikligt liksom piggtisteln Carduus acanthoides. Det 
var intressant att se att det här som vid så många andra fornläm
ningar växte flentimotej Phleum phleoides. Här såg vi också den 
ovanliga sammets bockroten Pimpinella saxifraga subsp. nigra.

figur 9. Strandsötväppling 
Melilotus dentatus och ludd-
krissla Inula britannica sågs 
båda på Gässie strandängar.

figur 11. Marrisp Limonium 
vulgare gladde oss på strand-
ängarna vid Gässie.

figur 10. Den märkliga klint-
snyltroten Orobanche elatior 
prydde sluttningarna på Borre-
backe.
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Stjärneholms borgruin
Stjärneholm byggdes i mitten av 1500talet för den danske 
rikshovmästaren Mogens Gyldenstierne. Redan i början på 
1600talet övertogs borgen av det närliggande godset Svaneholm 
och revs snart för att ge material till andra byggnader. Numera 
återstår ruinen av huvudbyggnaden och några flyglar samt den 
vattenfyllda vallgraven. 

I en vägslänt strax väster om borgruinen fanns en god före
komst av rapunkelklocka Campanula rapunculus som har en lång 
kontinuitet på växtplatsen. Rapunkelklockans kraftiga rot är 
ätlig och arten odlades förr som köksväxt. 

Den mest spännande miljön här fanns i och runt den gamla 
vallgraven. Den kantades av stora bestånd av jättestarr Carex 
riparia. Vattnet var täckt av en grön sörja av andmat. Vid ett litet 
fiskafänge håvades flera arter upp, bland annat dvärgandmat 
Wolffia arrhiza. Den upptäcktes här för första gången i Norden av 
Erik Ljungstrand 2013 (se SBT nr 5/2013). Tillsammans med den 
sågs exempelvis kupandmat Lemna gibba, stor andmat Spirodela 
polyrhiza och vårtsärv Cerato phyllum submersum.

Visst hade det varit underbart att se havet glittra vid Vite
mölla och se fjärilarna dansa över Benestads backar, men den här 
gången blev det inte så. Men när jag nu har ett avstånd på några 
veckor till botanikdagarna har jag glömt regnet och blåsten. 
Upplevelsen av de platser vi besökte och allt vi såg där kommer 
att finnas kvar länge. Tack till alla som gjorde det möjligt för oss 
att få vara med om allt detta!  

Barbro Risberg är sedan 
länge engagerad som ordfö-
rande i Naturskydds föreningen 
i Hofors–Torsåker. Barbro 
har gett ut Floran i Torsåkers 
socken.

Adress: Hagmarksgatan 44,  
813 33 Hofors 
Epost: barbro.risberg@gmail.com

Nordic Lichen Flora 6
Sjätte volymen av ”Nordic Lichen Flora” finns nu att beställa från Svenska 
Botaniska Föreningens webbutik. Priset är 300 kr + frakt.
I boken behandlas på 85 sidor delar av familjen Verrucariaceae med bland annat 
skorplavssläktena Henrica, Placidium, Polyblastia och Sporodictyon men även 
de mer bladlavslika släktena Dermatocarpon och Catapyrenium.

I likhet med övriga volymer finns nycklar till arterna, utbredningskartor och 
färgbilder samt en medföljande CD där alla bilder kan studeras i större format.

Den nya volymen är alltså den sjätte i serien där den första behandlar 
knappnålslavarna i vid bemärkelse samt har inledande kapitel om bland 
annat växtplatser, biogeografi och luftföroreningar. Volym 2 behandlar famil-
jen Physciaceae med bland annat Buellia, Physcia, Phaeophyscia och 
Rinodina, volym 3 tar upp lavsläkten med cyanophycéer (”blågröna alger”) och den 
volymen finns nu i nytryck. Volym 4 behandlar Parmeliaceae där släktesavgränsningarna bygger på 
aktuella DNA-studier. Femte volymen innehåller Cladonia och Pilophorus.

Nordic Lichen Flora är avsedd att bli en komplett flora över alla kända lavarter i Norden. Initiativtagare 
och huvudansvarig är Nordic Lichen Society. Nästa volym, som är planerad inom en tvåårsperiod, kommer 
förhoppningsvis att innehålla familjen Rhizocarpaceae. Volymer innehållande Teloschistaceae (med bland 
annat Caloplaca och Xanthoria), Acarosporaceae och Lecideaceae finns också på planeringsstadiet. Hur 
många volymer de cirka 2500 kända arterna i Norden kommer att omfatta är för närvarande svårt att över-
blicka men vi räknar med minst 12 volymer.
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Brokirisen under  
spridning i Dalarna
BENGT OLDHAMMER

B
otanisten Arne Granerot hittade 1983 tre grupper av 
brokiris Iris versicolor (figur 1) vid Alderängarna strax väs
ter om Mora. Två år senare noterades totalt sex grupper 
enligt hans efterlämnade anteckningar.  Det var ingen 

tvekan om att det var en nykolonisation då Alderängarna är ett 
mycket välbesökt naturområde, inte minst av Granerot själv som 
fiskat där trettio år tillbaka i tiden innan han gjorde sitt fynd. 

Vid denna tid var brokirisen bara känd från en handfull 
lokaler i Norden och Granerot skrev därför om fyndet i SBT 
(Granerot 1984). Lars E. Kers var behjälplig med faktauppgifter 
till texten och kunde berätta att redan Linné hade arten i sin 
trädgård i Uppsala, och att den tidvis saluförts i vissa trädgårdar 
som prydnadsväxt. 

Granerot spekulerade om källan för brokirisen och menade 
att Säs fäbodar lite längre upp längs Österdalälven nog var bästa 
kandidaten: ”Fortsatta undersökningar kommande år får visa om 
källan till I. versicolors strandhugg vid Alderängarna kan faststäl
las”. Några eftersökningar verkar inte ha gjorts och närmare  
trettio år förflöt. År 2012 besökte jag Säs för att inventera Säsån. 
Döm om min förvåning när jag upptäckte att brokirisen växte i 
åtskilliga tusentals exemplar och i långa stycken var vegetations
bildande. Det var också då jag mindes att Granerot nämnt för 
mig att Säs var en möjlig spridningskälla.  

En fritidsboende i Säs, Jugås SvenErik Andersson, har berät
tat för mig att hans farmor och farfar hade en gård i Säs och att 
farfadern hade varit rallare och kock i östra Nordamerika. Även 
en amerikan ska ha bott vid kvarnen i Säs runt år 1900. Det är 
alltså möjligt, för att inte säga troligt, att den verkliga moder
lokalen finns i östra Nordamerika där brokirisen är inhemsk. 
Vid Säs växer arten enligt SvenErik just vid kvarnen och rikligt 
vid fäbodstugor intill bäcken där man förr tvättade kläder och 
mattor. Flest exemplar återfinns vid åns utlopp i älven nedanför 
fäboden (figur 2, 3).

Under spridning
Under senare år har jag inventerat Alderängarna vid lågvatten 
och funnit minst femhundra exemplar av brokirisen. Invente
ringar längs Siljans stränder i Mora och Rättvik har resulterat i 

figur 2. Brokiris vid Säsåns 
utlopp med riklig blomning.
foto: Bengt Oldhammer, 2016.

figur 1. Brokiris Iris versicolor.
foto: Birgitta Kvist.

Inventeringar längs 
Siljans stränder under 
senare år har avslöjat 
en mängd nya loka
ler för brokiris. Enligt 
Bengt Oldhammer här
stammar brokirisen kring 
Siljan troligen från odlade 
exemplar hemförda till 
fäboden Säs från Nord
amerika på 1800talet.
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dussintals med nya lokaler, alla inlagda i Artportalen (figur 4). 
Flest lokaler vid Siljan finns i den norra delen, troligen beroende 
på strömmar och vindar. Något som styrker detta är att denna 
strand också hyser rikligt med golf ollar (!), varav en del säkert 
kommer från golfanan i Mora.

Med tanke på att det tagit trettio år att sprida arten med 
grupper här och var nedanför Säs kan man fundera över hur lång 
tid det måste ha tagit innan Säsån fick så rikliga och spridda rug
gar av brokiris. 

Idag betraktas brokirisen som invasiv och allt talar för att 
spridningen nu fortsätter ner från Rättvik via Leksand och 
söder ut till Dalälven och vidare mot havet, om inte kraftverken 
stoppar dess framfart. Spridningen sker förmodligen med frön 
och flytande baljkapslar, men jag har också sett avslitna jord
stammar som hamnat på stränder och slagit rot.  

Citerad litteratur
Granerot, A. 1984: Iris versicolor, brokiris, funnen i Dalarna. Svensk Bot. Tidskr. 78: 

171–172.

figur 3. Vid Säsåns utlopp 
i Österdalälven uppströms 
Alderängarna växer brokirisen 
i tusental. Allt det gröna längs 
vattnet är blad av irisen som 
här dominerar strandkanterna.
foto: Bengt Oldhammer, 2012.
Large stands of Iris versicolor 
are found where the small river 
Säsån meets the larger Öster-
dalälven.

figur 4. Lokaler runt Siljan för 
brokiris. 
källa: Artportalen, juni 2017.

Oldhammer, B. 2017: Brok irisen under 
spridning i Dal arna. [Iris versicolor 
increasing in the province of Dalarna, 
central Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 111: 
284–285.
Iris versicolor is presently spreading along 
the shores of Lake Siljan in the province 
of Dalarna, C. Sweden. The likely source 

is from North American material brought 
to the Säs summer hamlet at least one 
hundred years ago.

Bengt Oldhammer jobbar med natur-
inventeringar och bokprojekt.

Adress: Stenbergsvägen 79, 794 92 Orsa 
Epost: bengt.oldhammer@telia.com
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skepnad av johannesört eller en storväxt 
gulblommig arun. Stjälkens och bladens 
form och grådaggighet påminde mer om 
en eukalyptuskvist från blomsteraffärens 
avdelning för snittblommor. De hopslagna 
blommornas något spiralformade gula 
kronblad och nio långsmala foderblad 
passade inte heller med något jag tidigare 
sett. Jag tog några bilder med min mobil, 
såg mig omkring för ytterligare exemplar 
och hittade runt tjugo plantor av varierande 
storlek. På väg mot bilen tog jag en lov utan 
att finna några fler, kollade nivån på kylar
vätskan och åkte hem.

Senare på kvällen när familjen sov gick jag 
ner till Grottan (mitt arbetsrum) och gran
skade bilderna i mobilen tillsammans med 
några floror, utan att finna någon passande 
avbildning. Även ett längre sökpass över 
internet och Googlebilder blev fruktlöst. 
Många hundra bilder på gula blommor fyllde 
min hjärna och låg som ett flimmer i skallen 
då jag gav upp och intog sovläge. Morgonen 
därpå skickade jag ett mejl med bifogad bild 
till Jan Thomas Johansson i Lund. Innan 
lunch kom svaret – Blackstonia perfoliata. 
Första kända fyndet i Norden!

I 
slutet av juli, mitt under semestern och 
vid en kortare mellanlandning i hemmet 
var jag tvungen att laga kylsystemet på 
vår bil. Efter ingreppet skulle slangkläm

mornas montering testas. Jag bestämde mig 
för en kvällstur ut till Lernacken söder om 
Malmö och till naturreservatet Limhamns 
kalkbrott. På båda platserna arbetar jag 
med åtgärder för den hotade grönfläckiga 
paddan. Så varför inte göra två sena efter
kontroller av ett par av deras lekvatten?

I kalkbrottet valde jag att besöka ett litet 
och speciellt lekvatten, som tidigt i våras 
genomgick en radikal rensning av kransalger 
och slam samt röjning av havtorn, björk och 
sälgsly. Under våren hade de grönfläckiga 
paddorna haft en framgångsrik lek som 
resulterat i tusentals yngel. Omvandlingen 
till småpaddor sker tidigt i denna damm 
och nu var det tomt på yngel. Jag såg några 
nymfer av mindre vattensalamander och 
några skräddare hoppa runt på ytan. Efter 
att ha lyft på lite kalksten utan att hitta 
några grönfläckiga årsungar, var det dags att 
återvända mot bilen.

ETT FYND I ÖGONVRÅN
Är man speciellt intresserad av naturen 
och dess mångfald av arter och fenomen 
upptäcks dessa inte sällan i ögonvrån. Just 
en sådan syn i ögonvrån, en avvikelse från 
det normala, gjorde jag efter ett par steg 
från dammen. En cirka tre decimeter hög 
grågrön planta med klargula hopslagna 
blommor (figur 2). Vid första anblicken en 

En trasig kylare på bilen ledde i somras 

Mats Wirén till ett spektakulärt fynd  

– en riklig förekomst av gulört.

Gulört – ny art  
för Norden 
Text och foto: MATS WIRÉN

figur 1. Gulört Blackstonia perfoliata. – Limhamns 
kalkbrott 2017-08-14.
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Jag tog mig till lokalen igen, nu mitt på 
dagen, för att ta lite fler bilder på plantorna 
i utslagen skepnad och för att ta ett belägg
exemplar till Botaniska institutionen i Lund. 
Några dagar senare besökte Jan Thomas, 
Rune Svensson och Lars Fröberg fynd
platsen för en noggrannare inventering av 
förekomsten. De noterade ytterligare cirka 
trettio exemplar inom en yta på ungefär 
tjugo kvadratmeter. Många exemplar var 
små och i tidig tillväxt. 

Några dagar därefter besökte jag ett par 
intilliggande platser, som ståndorts mässigt 
borde kunna vara intressanta. På en lite högre 
belägen och öppen plats cirka hundra meter 
från den första fyndplatsen blev det napp. 
Helt oväntat fanns här flera hundra exemplar 
inom en yta på 250 kvadratmeter. Allt från 
små rosetter till stora överblommade plantor. 
Detta är med stor sannolikhet den plats där 
arten först etablerat sig (figur 3). Ytterligare 
några enstaka och utspridda exemplar hade 
etablerat sig nedanför detta område.

UTBREDNING OCH UTSEENDE
Förekomsten i Limhamns kalkbrott är alltså 
den första kända spontana växtplatsen i 
Norden. Gulört härstammar från Medel
havsområdet och har därifrån haft en natur
lig spridning åt nordväst. Dagens utbred
ning omfattar förutom Medelhavsländerna 
relativt stora delar av Frankrike, Belgien, 
Storbritannien och Irland samt sparsamma 
men expanderande förekomster i Holland 
och Tyskland. Den lokal som ligger närmast 
Limhamns kalkbrott finns på ön Helgo
land, där ett första fynd för norra Tyskland 
gjordes 2015. Den nordligaste förekom
sten ligger utanför Glasgow. Arten är även 
noterad från södra Sydamerika, Sydostasien, 
Australien och Nya Zeeland, där den är 
naturaliserad.

Släktet Blackstonia, som tillhör familjen 
gentianaväxter Gentianaceae, omfattar 
fyra arter eller som vissa anser, en art med 
fyra underarter. Släktet är uppkallat efter 

figur 2. Blommor i kvällsvila. – Limhamns kalkbrott 
2017-07-29.

John Blackstone som beskrev arten 1737 i 
England. Artepitetet perfoliata syftar på de 
runt stjälken sammanväxta bladen. Gulörten 
är ingen välkänd kulturväxt i Sverige, men 
finns upptagen under synonymen Chlora 
perfoliata i verket Horti Upsaliensis plantae 
cultae 1780–1800. Pars I–VII av Thunberg och 
Hofverberg.

Gulörten är en högrest, ettårig, stundom 
tvåårig ört som kan nå en höjd av 60 centi
meter. Den påträffas mestadels i kalkrika 
öppna biotoper som glesa gräsmarker, 
stäppartade ruderatmarker och sanddyner. 
I Limhamns kalkbrott stod ett flertal höga 
och mångblommiga exemplar i en lucker 
kalkslänt medan de resterande plantorna 
över lag var spensliga med enstaka blommor 
och växte huvudsakligen i kompakt, halv
torrt kalkslam (figur 4). Det fanns även stora 
mängder av små rosetter som gissningsvis 
kommer att blomma nästa år.

HUR KOM DEN HIT?
Men hur har gulörten hamnat i Limhamns 
kalkbrott, utan att ha spridits in via Dan
mark? Fröna är små och saknar anordningar 
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turer. Spridningen förväntas nu fortsätta i 
brottet, om än långsamt.

Limhamns kalkbrott är ett naturreservat 
och ett Natura 2000område. Dessutom är 
det av säkerhets och naturvårdsskäl stängt. 
För att få besöka brottet krävs tillstånd eller 
att man följer med någon guidad tur. Turligt 
nog finns ett litet bestånd av vår nya nordbo 
att beskåda precis norr om brottet och utan
för avstängningarna.  

för att kunna vindspridas några längre 
sträckor eller haka på djur. En möjlig teori 
är att någon fågel fått med sig frö som sut
tit fast i torkat kalkslam på dess fötter. En 
annan och en mer trolig teori är att frön 
kommit med maskiner eller stövlar från 
något utländskt besök, som varit med att 
rusta upp eller inspektera den tunnelöpp
ning som ligger precis intill den andra fynd
platsen i brottet. Restaureringen gjordes för 
cirka tio år sedan, vilket kan avspegla tiden 
för gulörtens spridning i brottet.

Att ingen tidigare upptäckt den har sina 
förklaringar. De båda beskrivna platserna 
besöks mycket sällan av människor och då 
rör det sig huvudsakligen om äventyrslystna 
ungdomar som tagit sig in i brottet eller tek
nisk personal som sköter tunneln. Den enda 
som varit där mer ofta är jag själv. Nu hör 
det till saken att mina besök huvudsakligen 
varit på våren och under kvällstid i syfte att 
inventera den grönfläckiga paddan. 

Hade jag inte behövt laga vår bils kyl
system, köra en testrunda och inte arbetat 
med den grönfläckiga paddan hade det 
inte heller blivit något brottsligt besök och 
gulörten hade med stor sannolikhet fort
farande fått stå oupptäckt ett tag till. Men 
upptäckten hade nog inte dröjt så länge 
eftersom några plantor spridit sig till två 
platser som ofta passeras under våra guidade 

figur 4. I halvtorrt kalkslam blir plantorna spensliga. 
– Limhamns kalkbrott 2017-08-16.

figur 3. Den förmodade platsen för etableringen. – 
Limhamns kalkbrott 2017-08-16.

Wirén, M. 2017: Gulört – ny art för 
Norden. [First Nordic find of Blackstonia 
perfoli ata (Gentianaceae).] Svensk Bot. Tidskr. 
111: 286–288.
The first Nordic find of Blackstonia perfoliata is 
described.
Mats Wirén är verksam som ekolog på Gatu-
kontoret i Malmö.

Epost: mats.wiren@malmo.se
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höga plantorna uppvisade två olika morfolo
giska former: gulnande, enkla, upprätta eller 
friskt gröna, grenade från basen och mer 
nedliggande.

ARTSAMMANSÄTTNING
Växtligheten på platsen bestod till över 99 
procent av småtörel tillsammans med ett 
fåtal småplantor av ett femtontal andra 
ogräsarter, vilka alla kunde återfinnas på 
grusgångar och gräsmattor i området. På 
några grusbelagda ytor i kvarteret växer räv
törel E. peplus och revormstörel E. helioscopia, 
men båda saknades i småtörelbeståndet.

Det är svårt att finna någon enkel förkla
ring till småtörelns plötsliga uppträdande i 
Uppsala. Ett räkneexempel visar att en enda 
planta, med 30 frön per år, under optimala för
hållanden, redan det tredje året skulle kunna 
resultera i 30 000 plantor. Det är inte uteslutet 
att 30 eller 1000 plantor efter första respek
tive andra året kan ha undgått upptäckt.  

S
måtörel Euphorbia exigua är i Sverige 
bofast på Öland och Gotland samt i 
Skåne. På fastlandet norr därom är 
den endast tillfällig. Som framgår av 

publicerade landskapsfloror har den under 
1800 och 1900talen dykt upp i ett tiotal av 
Sveriges län, men i regel kortvarigt och vid 
ett fåtal tillfällen.

Det här rapporterade fyndet i Uppland 
torde vara det enda på fastlandet norr om 
Skåne under 2000talet. I varje fall finns 
inga uppgifter inrapporterade till Artporta
len under detta sekel.

VÄXTPLATSEN I UPPSALA
Fyndplatsen i stadsdelen Fålhagen i Uppsala 
ligger i ett bostadsrättskvarter med ett antal 
tvåvåningshus byggda 1944. Småtöreln växer 
under en av två grusbelagda mattpiskställ
ningar. Dessa används numera väldigt sällan, 
men har tills vidare ändå fått stå kvar.

När jag den 7 juli 2017 observerade törel
beståndet, som på avstånd lyste gulaktigt, 
trodde jag först att det rörde sig om gul 
fetknopp Sedum acre, som jag vill minnas 
tidigare har funnits här. Det visade sig emel
lertid att den cirka tio kvadratmeter stora 
och grusbelagda ytan var helt täckt av en 
liten törelart som snabbt kunde bestämmas 
till småtörel (figur 1; se även baksidan på 
SBT nr 3–4, 2015).

ANTAL OCH HABITUS
Räkning av ett stort antal delytor, 25 × 25 
cm, indikerade att här fanns minst 30 000 
plantor, kanske betydligt fler. De 1–10 cm 

figur 1. Småtöreln Euphorbia exigua täckte en stor 
del av markytan under en mattpiskställning.
foto: Sebastian Sundberg, 7 juli 2017.

Vad var det som lyste gult under 

mattpiskställningen hemma hos Ebbe 

Zachrisson i somras?

Småtörel – en jätte
förekomst i Uppsala
EBBE ZACHRISSON

Zachrisson, E. 2017: Småtörel – en jätte
förekomst i Uppsala. [Large population of 
Euphorbia exigua found in Uppsala, SE Swe
den.] Svensk Bot. Tidskr. 111: 289.
Ebbe Zachrisson 
Adress: Frodegatan 38, 753 27 Uppsala 
Tel.: 018-71 48 41
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läsvärt
En nutida  
renässansmänniska
Mats Rydén har läst Stefan Grund

ströms fina bok om den mång

begåvade och färgstarke Rolf Lidberg.

MATS RYDÉN

Det sägs att det i dagens alltmer kunskaps
utvidgade värld inte finns något utrymme 
för gångna tiders renässansmänniska, 
allvetaren. Men som alltid finns det undan
tag, om än i mindre format än forna gigan
ter. Ett sådant undantag var Rolf Lidberg 
(1930–2005).

Om honom har Stefan Grundström gett 
oss en levnadsteckning (föregången av en 
skrift om Lidberg som botanist; utgiven som 
nr 3–4/2013 av SBT). Det är spännande och 
väldokumenterad läsning – beled sagad av ett 
slösande rikt bildmaterial – om en mång
begåvad och originell människa som, trots sin 
”enkla” bakgrund (fadern var skogs arbetare 
men med många intressen), förmådde 
verklig göra sina talanger och föresatser.

I samband med ett TVprogram i början 
av 1980talet förklarade Rolf Lidberg: ”Att ha 
tretusen växter i skallen kan väl inte vara märk
värdigare än att hålla reda på alla kusar på Sol
valla”. Men det var mycket Lidberg höll reda 
på, exempelvis blommor (särskilt orkidéer) 
och deras evolution, svampar, geologi och, inte 
minst, språk. Framför allt blev han dock känd 
som trollmålningarnas mästare.

Redan i folkskolan betraktades Rolf Lid
berg som ett konstnärligt underbarn. Och 

trollmåleriet kom att bli hans egentliga 
levebröd.

Boken om Gotlands orkidéer av Staffan 
Rosvall och Bengt Pettersson väckte på all
var Lidbergs intresse för floristiken, liksom 
inköpet 1955 av Erik Collinders Medelpads
flora (1909).

Arbetet med den nya floran över Medel
pad startade 1955. Under tidvis stora våndor 
skulle detta projekt pågå i över femtio år, till 
2010, fem år efter Lidbergs bortgång.

Intresset för orkidéer förde Lidberg ut 
på omfattande resor på jakt efter Europas 
vildväxande orkidéarter – med olika res
sällskap, till exempel Bo Mossberg, och med 
olika chaufförer (Lidberg saknade körkort). 
Hans stora språkkunskaper jämnade vägen 
till likasinnade.

Men det var mycket annat som Lidberg 
hann med under sitt rastlösa liv, till exempel 
som karismatisk föreläsare och folkbildare, 
ibland med hjälp av sång och musik, språk
lärare, illustratör och reklamtecknare. I 
hans blomakvareller är skönheten fångad. 
Originaliteten förenades med stor social 
kompetens och personlig vänlighet.

Bokens titel, ”Sei una mosca bianca”, är 
ett italienskt ordspråk med syftning på en 
ovanlig människa. Och förvisso var Rolf 
Lidberg en mycket märklig och särpräglad 
människa, väl värd Stefan Grundströms 
inträngande levnadshistoria.  

Sei una mosca bianca. Berättelsen om 
trollmålaren Rolf Lidberg. 
Grundström, S. 2015. Jengel Förlag.  
ISBN 978-91-8730-945-8. 240 sidor.  
Pris 241 kr från t.ex. Bokus.
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läsvärt
Dryckesväxter
Per Milberg lockas in på smakliga men  

farliga vägar av Amy Stewarts nya bok.

PER MILBERG

Vissa böcker vill man utfärda en varning för. 
Jag minns fortfarande hur bedrägligt rök
sugen jag blev när jag för några år sedan läste 
en förträfflig bok om tobak (Iain Gatelys 
Tobacco: a cultural history of how an exotic 
plant seduced civilization). Den väckte barn
domsminnen om tjuvrökning, fimpar och 
cigarrer – spännande, och märkligt kittlande 
minnen. Som tur var höll jag stånd mot dessa 
bedrägliga frestelser, men ack alla de mer 
ryggradslösa läsare som måste ha förletts av 
denna bok … 

En varning av samma slag får utfärdas 
för Amy Stewarts bok Drunken botanist: the 
plants that create the world’s great drinks. Titeln 
till trots handlar den varken om fylla eller 
om botanister, utan om den mycket rika 
källa till mänsklig njutning som finns i växt
världen. ”There is not a tree or shrub or deli
cate wildflower that has not been harvested, 
brewed and bottled”, får väl anses samman
fatta den världsbild man får sig till livs. Det 
är ju faktiskt så att förutom rent källvatten, 
så är det mesta vi dricker framställt av eller 
kryddat med en eller flera växter. 

Nu är denna bok visserligen begränsad till 
alkoholhaltiga drycker, men de är inte få till 
antalet och tänkte man sig prova alla drycker 
och drinkar som nämns i boken skulle man 
nog få problem. Faktum är att man undrar 
hur det står till med Amy Stewart efter att 
hon druckit sig igenom alla drycker och 
recept som nämns i boken (av beskrivning

arna att döma verkar hon ha förstahands
erfarenhet av flertalet).

Amy Stewart är en prisbelönt amerikansk 
populärvetenskaplig författare som tidigare 
skrivit om daggmaskar och snittblommor, 
och som för några år sedan publicerade 
böckerna Wicked plants: the weed that killed 
Lincoln’s mother & other botanical atrocities och 
Wicked bugs: the louse that conquered Napoleon’s 
army & other diabolical insects. De är båda 
läsvärda beskrivningar av diverse intressanta 
ogräs respektive odjur, och liknar därmed i 
någon mån Drunken botanist. Men den senare 
fick i alla fall mig mer nyfiken. Till exempel 
surfade jag glatt in på Systembolagets hem
sida för att beställa några av de mer udda 
drycker som nämns i boken (jag besinnade 
mig dock i sista stund och inskränkte mig 
istället till att göra egen applejack och att 
sätta julglöggen på jäsning med ett knippe 
udda kryddor). 

Författaren – allmänintresserad biolog 
och trädgårdsskribent – lyckas även i denna 
bok imponera – ett enormt bakgrunds
arbete måste krävts. Men tyvärr saknas, som 
så ofta i populärvetenskapliga sammanhang, 
litteraturhänvisningar och istället finns en 
kort lista på ”recommended reading”. Denna 
brist till trots, så erbjuder boken mycken 
spännande läsning för den allmänt botaniskt 
intresserade: skörd, historia och användning 
av 160 olika växter, både vilda och odlade, 
från de flesta av jordens hörn.  

Drunken botanist: the plants that create 
the world’s great drinks 
Stewart, A. 2013. Algonquin Books.  
ISBN 978-1616200466. 381 sidor.  
Pris 176 kr från t.ex. Adlibris.
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Smörbollar var  
Årets växt 2016
UllaBritt Andersson har sammanställt alla 
rapporter som kom in om fjolårets Årets växt. 
Smörbollar försvinner i södra Sverige till följd 
av igenväxningen.

ULLA-BRITT ANDERSSON

Under 2016 kom det in 823 rapporter fördelade 
enligt kartan till höger och tabellen nedan. Siffran 
inom parentes visar antal lokaler där växten efter-
sökts utan återfynd. Från Hälsingland inkom inga 
rapporter och på Gotland saknas smörbollar.

Provins Antal
Skåne 30 (2)
Blekinge 13 (5)
Öland 2
Småland 118 (30)
Halland 20 (7)
Bohuslän 38 (7)
Dalsland 4 (2)
Västergötland 96
Östergötland 90 (1)
Närke 82
Södermanland 23
Värmland 46
Västmanland 36 (5)
Uppland 24 (1)

Provins Antal
Dalarna 7
Gästrikland 3
Medelpad 30
Ångermanland 5
Härjedalen 8
Jämtland 20
Västerbotten 3
Norrbotten 4
Åsele lappmark 24
Lycksele lappmark 16
Pite lappmark 33
Lule lappmark 22
Torne lappmark 26
Totalt 823 (60)

Antal plantor Antal
1–10 203

11–100 159
101–1000 78

   > 1000 4

Smörbollar Trollius europaeus var Årets 
växt 2016. foto: Thomas Gunnarsson.

I främst de södra delarna av landet rapporte-
ras att smörbollar försvunnit från tidigare kända 
lokaler. Notera det relativt stora andelen negativa 
fynd från Blekinge, Småland, Halland och Bohus-
län. Orsaken till försvinnandet anges vara igen-
växning på grund av att hävden upphört. I några 
fall har lokaler dikats ut och dammar anlagts vilket 
har lett till att smörbollarna försvunnit. 

Någon gång är betestrycket för högt vilket lett 
till söndertrampad mark där inga förutsättningar 
för växtens fortlevnad finns. På en lokal fanns för 
tre år sedan minst hundra smörbollar men efter 
hårt fårbete var alla plantor borta. En liknande 
utveckling har setts på den ena av Ölands två 
lokaler där hårt hästbete kraftigt tryckt tillbaka 
beståndet till en bråkdel av vad det var för några 
år sedan. 

Uppgifter om eventuell hävd är fördelade 
enligt följande: bete 83, slåtter 25, ohävd/igen-
växande 18 lokaler.

Biotopuppgifterna är fördelade så här: öppen, 
frisk–fuktäng 74, skog 63, lågalpin äng + sub-
alpin fjällbjörkskog 17. Skogen uppges ofta vara 
av blandskogskaraktär och smörbollar växer där 

längs skogsvägar, stigar, diken, bäck- 
raviner, sjöstränder, i kraftledningsgator och 
skogsbryn. Flera lokaler har hittats vid gamla 
torpställen där skogen håller på att ta över. 

Många lokaler har ett lågt antal plantor vilket 
kan inge oro för utvecklingen av beståndet. 
Ibland har antalet stjälkar angetts som måttenhet; 
i drygt hälften av rapporterna har antalet angetts 
enligt följande: 

Sammanfattningsvis har smörbollar försvunnit 
från en del lokaler främst i södra Sverige. Antalet 
plantor är ofta lågt och flera av lokalerna är igen-
växande. Men det finns även glädjeämnen: en av 
Sydsveriges rikaste lokaler för smörbollar finner 
man i Nohlmarkens natur reservat i Västergötland. 
I den välskötta slåtterängen kan man räkna in 
många tusen plantor av smörbollar. 

Ett varmt tack till alla rapportörer!  
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