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Omslagsbilden

Scharlakansvaxingen Hygrocybe punicea var tidi
gare relativt vanlig i södra och mellersta Sverige, 
men har blivit sällsyntare genom ängs- och betes
brukets upphörande. Svampen presenteras här in
till av Olle Persson, och bilden målade Bo Moss
berg i Ed socken i Uppland.



Scharlakansvaxingen - på reträtt
OLLE PERSSON

Den vackra, iögonfallande svampen på omslaget 
finns avbildad i svensk litteratur redan hos Fries i 
praktverket Sveriges ätliga och giftiga svampar, 
som kom ut under 1860-talets första hälft. Fries 
kallar den Skarlakansröda Vaxskiflingen och skri
ver: ”Arten är allmän på mosslupna ängar i Sep
tember, och i blid väderlek förekommer den långt 
frampå hösten.” Namnet syftar på den röda fär
gen och kommer av det latinska ordet scarlatum 
som är av arabiskt ursprung och namn på den all
deles speciella röda färg som kallas scharlakans
röd (Stolpe 1984). Ursprungligen skrevs ordet 
skarlakan och var benämning på ett speciellt med 
purpur färgat ylletyg (persiska: sakirlat), se Hell- 
quist (1980). Ordet röd i sammanhanget är därför 
överflödigt. Det är tillräckligt att säga schar- 
lakans-, vi säger ju scharlakansfeber. Svampen 
har också kallats granatvaxing under en tid (Krok 
& Almquist 1907, 1917, 1932). Flalvädelstenen 
granat har ju ofta en mörkröd färg. f listan över 
svenska svampnamn (Lundqvist & Persson 1987) 
har vi åter tagit upp det kortare namnet vaxingar 
för vaxskivlingar.

Under Fries’ tid var scharlakansvaxingen vanlig 
i de vitt utbredda, välhävdade ängs- och betesmar
kerna, och ännu fram till 1950-talet såg man svam
pen ofta. Jag minns att vi plockade den i betes
markerna på den plats inte långt från Danderyds 
kyrka, där nu en stor transformatoranläggning lig
ger. Att svampen var utmärkt att äta kan intygas. 
Fries skriver: ”Det är först under senare åren den
na art upptagits bland de ätliga svamparne och 
som särdeles smaklig blifvit förordad af en tysk 
författare.” I Ingelström (1933) står det:
Den är en mycket eftersökt läckerhet, som med lätthet 
kan bestämmas med hjälp av den ypperliga avbild
ningen på pl. 2, som visar ett ungt och ett äldre exem
plar, vuxna på Värmdö invid Stockholm ... Den växer 
bland gräs på ängs- och hagmark, i parker och gräsmat
tor, ofta ymnigt, i september och oktober.

Scharlakansvaxingen har gått tillbaka mycket och 
är nu mindre allmän (Ryman & Holmåsen 1984).

I betade fjälltrakter finns den dock ännu. Orsaken 
till tillbakagången är nog främst det upphörande 
betet. Att försurningen i detta fall skulle betyda 
något är inte troligt. Svampen uppges nämligen 
växa på sur mark, och på kontinenten är den dess
utom montan. Favre (1960) skriver att den är säll
synt på kalkhaltig mark, men inte ovanlig på kris
tallina jordar på gnejs upp till 2350 m ö h. Även 
på kontinenten har scharlakansvaxingen gått till
baka genom upphörande bete och anges nu som 
skyddsvärd (Dähnke & Dähnke 1979). Våra sven
ska betesmarker som biotop för bl a vaxingar be
handlas utförligt i Nitare (1988).

Scharlakansvaxingen bör vi därför stryka från 
matsedeln nu. I stället bör vi glädja oss åt den 
varje gång vi har lyckan att se den i ännu hävdade 
betesmarker!

Olle Persson, Erik Dahlbergsgatan 29A, 115 32 
Stockholm.
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Toresunds kyrkogård - en rik lokal för grusviva
CARL-JOHAN CLEMEDSON

Grusviva Androsace septentrionalis förekom tidi
gare på åtskilliga lokaler i Södermanland, och den 
äldsta publicerade sörmlandslokalen för arten, 
nära Överselö kyrka på Selaön, går tillbaka till 
1780-talet (Carlson 1791, Clemedson 1956). Nu
mera torde den vara mera sällsynt, och i den pågå
ende florainventeringen har den hittills endast på
träffats på fyra lokaler. En av dessa är Toresunds 
kyrkogård i Strängnäs kommun. Där upptäcktes 
den i början av detta sekel av Ture Sellman, son 
till kyrkoherden i församlingen (belägg från 1903 i 
S). Jag har vid skilda tillfällen sökt grusvivan på 
denna kyrkogård och på den närbelägna kyrko
gården i Ytterselö socken på Selaön, där professor 
Gunnar Samuelsson fann densamma 1902 (belägg 
iS).

Efter att länge förgäves ha sökt den på själva 
kyrkogårdarna fann jag den slutligen sommaren 
1985 på NV delen av muren vid Ytterselö kyrka 
(Clemedson 1986). Detta föranledde en detalj
granskning år 1986 av muren kring Toresunds 
kyrkogård, och jag fann då även där på ett 
mindre avsnitt av muren i NV ett stort antal kraf
tiga exemplar.

Vid ett besök på Toresunds kyrkogård i början 
av juni 1987 möttes jag av en ovanlig syn. Inom ett 
avsnitt av muren om ca 6 m längd växte ett synner
ligen stort antal storvuxna grusvivor. Ett försök 
att räkna antalet med någon säkerhet visade sig 
vara omöjligt. Totala antalet stänglar uppskatta
des till åtminstone ett par tre tusen, varför antalet 
individ bör ha varit mellan ett och två tusen. Ett 
stort antal mätte 20 till 30 cm i höjd.

Vid ett besök i mitten av juni 1988 efter en gan
ska regnfattig vår och försommar gjorde lokalen 
vid en flyktig blick ett ganska torftigt intryck med 
uppskattningsvis endast något hundratal större 
exemplar. Vid närmare beskådande visade det sig 
dock, att det fanns ett mycket stort antal små (ca 
2-10 cm höga) exemplar och många icke stängel
bärande bladrosetter. Det totala antalet individ

kunde nu ganska lätt skattas till ca 1250 på en yta 
av 6 x 0,65 m = ca 4 m2.

Grusvivan växer på ett endast mycket tunt jord
skikt på en mossbädd huvudsakligen bestående av 
brännmossa Ceratodon purpureus, bergklomossa 
Hypnum cupressiforme och enbjörnmossa Poly- 
trichum juniperinum. Den i övrigt relativt spar
samma vegetationen utgjordes av rödven Agrostis 
capillaris, sandnarv Arenaria serpyllifolia, lomme 
Capsella bursa-pastoris, hönsarv Cerastium fonta- 
num, svinmålla Chenopodium album, fårsvingel 
Festuca ovina, rödsvingel F. rubra, smalgröe Poa 
pratensis ssp. angustifolia, bägartrampört Poly
gonum aviculare ssp. aequale, femfingerört Poten- 
tilla argentea, bergsyra Rumex acetosella, rödsyra 
R. tenuifolius och grässtjärnblomma Stellaria gra- 
minea samt stensöta Polypodium vulgare och blek 
bägarlav Cladonia fimbriata. Flertalet arter före
kom blott i ett fåtal eller tom enstaka, ofta små- 
vuxna, exemplar.

Den nuvarande växtplatsen för grusviva på 
Toresunds kyrkogård kan ej vara densamma, där 
Sellman fann arten år 1902, ty det aktuella mur
avsnittet tillhör muren kring en nyare del av 
kyrkogården, vilken skall ha anlagts på 1930-talet. 
Denna rika lokal för grusviva är sevärd men givet
vis också mycket sårbar. En eventuell ”städning” 
av muren skulle helt kunna ödelägga denna 
Södermanlands troligen rikaste lokal för grusviva.

Carl-Johan Clemedson, Vintervägen 17, 182 74 
Stocksund.

Citerad litteratur
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Clemedson, C.-J. 1986: Jungfrukam, blek jordrök och 
grusviva på Selaön i Södermanland. Svensk Bot. 
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Fig 1. Rosa x francofurtana ’Agatha’.

Gallica- och kyrkogårdsrosor
MARIE WIDÉN

Rosa gallica L. - gallicaros, provinsros
Rosa gallica växer vild i södra och mellersta Eu
ropa samt i Mindre och centrala Asien (fig 2). Den 
är en knappt meterhög buske och har vanligen 
rosa till röda, enkla, doftande blommor.

Gallica-rosorna kallas även provinsrosor på 
grund av att de under 1700-talet odlades i stor om
fattning kring staden Provins, som ligger ca 50 km 
sydost om Paris. Man tillverkade bl a doftpulver 
av de torkade kronbladen. Många trädgårdssorter 
inom gallica-gruppen uppkom genom spontana 
mutationer i kronbladens antal och färg samt i 
blommornas storlek. Genom samodling och urval 
bland fröavkomman fick man i början av 1800- 
talet ett bredare sortiment (ett planmässigt kors- 
ningsarbete började man praktisera först i slutet

av 1800-talet). Under 1800-talets första hälft fanns 
över 1000 olika gallica-rosor i odling i Europa. 
Det berättas att Napoleons hustru, kejsarinnan 
Josephine, 1811 hade hela 167 olika sorter i sin 
rosenträdgård vid slottet Malmaison!

De flesta förädlade gallica-rosor är ca 1,5 m 
höga. De har många upprätta grenar och rotskott 
och bildar därför ganska täta bestånd. Grenarna 
är gröna och är ofta besatta med olikstora, raka 
och styva körtelhår blandade med små taggar som 
lätt faller av. De mörkt grågröna, nästan läder- 
artade och matta bladen har vanligen fem breda 
småblad med enkelt eller dubbelt sågad kant. 
Blommorna sitter på korta, styva stjälkar ovanför 
bladverket. De rundade knopparna utvecklas till 
flata, öppna, enkla till tätt fyllda blommor. Färgen 
varierar från svagt rosa över karminrött till djupt
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Fig 2. Rosa gallica, blommande gren och nypon, ritade efter pressat material från centrala Europa. Utbredningskar- 
tan efter Meusel, Jäger & Weinert (1965).

mörkviolett. De rosa och röda färgerna har en 
tendens att få en lila nyans under blomningens 
gång. Det finns flera sorter med strimmiga kron

blad, en egenskap som uppskattades mycket i slu
tet av 1700-talet. Se bild av Rosa gallica ’Mundi’ i 
SBT 1989 sid 139 (obs att beteckningarna C och D
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i figuren blivit omkastade). Hos enkla och halv- 
fyllda sorter framträder en klart gul krans av stån
dare. De fertila sorterna bildar ovala nypon med 
bakåtböjda, avfallande foderblad. De tättfyllda 
sorterna har ett stort antal breda, plana kronblad.

Alla gallica-rosov utmärker sig genom sin väl- 
doft och sin korta men överdådigt rika blomning. 
Den inträffar under normala förhållanden från 
andra hälften av juni till första delen av juli. Grup
pens sorter är anspråkslösa vad gäller näring och 
är mycket härdiga. Gallica-rosorna har i flera år
hundraden odlats sida vid sida med damascener-, 
centifolie- och jungfrurosor. Genom hybridisering 
har övergångar till dessa bildats.

Några exempel på gallica-iosor som har blivit 
funna kvarstående efter äldre odling i Sverige:

Rosa gallica ’Officinalis’, apotekarros

En bild på blommande exemplar finns i SBT 1989 
sid 139. Apotekarrosen bildar ganska låga, ca 90

e

Rosens blomma kan vara:

enkel (a, vanl 5 kronblad) 
dubbel (b, 6-10 kronblad) 
halv fy lid (c, 11-20 kron

blad)
fylld (d, 21-40 kronblad) 
tättfylld (e, mer än 40 kron

blad).

Fig 3. Rosa gallica ’Officinalis’, gren med nypon.

cm höga buskar. Grenarna är raka och har grova, 
grågröna blad. Blommorna är dubbla (med unge
fär två oregelbundna kransar av kronblad), kar- 
mosinröda, 7-8 cm stora och starkt doftande. Un
der gynnsamma somrar bildas ovala nypon (fig 3). 
I litteraturen anges att apotekarrosen odlades så 
långt tillbaka som före år 1310. Under medeltiden 
och fram till 1700-talet odlades den för medicinska 
ändamål, framför allt i Frankrike.

Rosa gallica ’President de Séze’ - fig 4A
En gallica-hybrid där föräldrarna inte är kända. 
Den anges ha uppkommit före 1836. ’President de
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Fig 4. Rosa gallica. - A: ’President de Séze’. Notera att blommorna är tvåfärgade. - B: ’Duc de Guiche’. - C: Sort 
utan namn, från Tuna i Småland. - D: Sort utan namn, från Hällerum i Småland.
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Séze’ bildar löst byggda, ca 1,5-2 m höga buskar. 
Grenarna har fler taggar än vad som är vanligt för 
gruppen. De stora, platta blommorna är tätt 
fyllda och kronbladen förblir invikta mot mitten. 
Blomman är karmosinfärgad i mitten men har en 
ljusare ton i periferin. Denna sort är en av de mest 
rotskottsbildande inom gruppen.

President de Séze har hittills kommit in i två 
kollekter från Småland, men fynd från fler lands
ändar kan förväntas.

Rosa gallica ’Duc de Guiche’ - fig 2B
Sorten är från 1835 och är av okänt ursprung. Gre
narna kan nå upp till 1,7 m i höjd men är veka och 
blir överhängande under blommornas tyngd. Där
för ser buskarna något spretiga ut och avviker från 
andra gallicor. Blommorna är tätt fyllda, vackert 
skålformade samt doftar starkt. En fullt utslagen 
blomma får bakåtvikta kronblad och ett gröngult 
öga i mitten. Kronbladen har en mättad rödviolett



färg med en knappt skönjbar ljusare kant. Denna 
gallica-sOTt är hittills funnen i Blekinge och Små
land. I Blekinge är den är dokumenterad i odling 
före 1870.
Fler gallica-rosor förekommer i Sverige. Även om 
de hittills förblivit oidentifierade, kan de ganska 
lätt föras till R. gallica-gruppen på grund av sitt ut
seende (fig 4C, D)

Rosa x francofurtana Münchh., kyrkogårdsrosor

Gruppen tros ha uppkommit på 1500-talet genom 
hybridisering mellan kanelros Rosa majalis och en 
gallica-ros. Endast några få sorter har framkom
mit, och de förs på grund av sitt utseende av vissa 
författare till gallica-gruppen. Det är höga, under 
gynnsamma förhållanden över 2 m höga, livskraf
tiga buskar. Blommorna är enkla eller löst halv- 
fyllda till fyllda och går i rosa-röda nyanser. 
Kyrkogårdsrosorna är mycket härdiga och har 
sedan gammalt odlats i Sverige.

Rosa X francofurtana ’Agatha’ - fig 1
Sorten är från 1818. Det är en 1,5-2 m hög buske 
som nästan saknar taggar. De mörkgröna bladen

SVENSK BOT. TIDSKR. 83 (1989)

har karakteristiskt plisserade, mjukhåriga små
blad och breda stipler. Blommorna är fyllda och 
har tydligt framträdande, starkt gul ståndarkrans. 
Kronbladen är mörkrosa med purpur nyans och 
mörkare ådring. Blomskaft, foderblad och delar 
av blombotten är försedda med skaftade, bruna 
körtelhår. Denna härdiga ros förekommer ofta i 
odling och finns kvarstående t ex i trakten av 
Hultsfred och Vimmerby i Småland. Den före
kommer även i Skåne, Blekinge och Västergöt
land.

Rosa x francofurtana ’Empress Josephine’
En sort från 1824, som står nära ’Agatha’ men har 
större blommor och svagare doft. Eftersom kron
bladen är ljusare rosa framträder ådringen star
kare. Blomman får därigenom ett något skrynkligt 
utseende. Blomskaft, foder och blombotten är 
nästan kala.

Citerad litteratur
Meusel, H., Jäger, E. & Weinert, E. 1965: Vergleich

ende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Gus
tav Fischer, Jena.
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Recension

Utbildningsmaterial om svampanvändning

Holmberg, P., Marklund, H. & Muskos, S. 1984— 
1987: Plocka svamp 1-4. Brevskolan, Box 42053, 
126 12 Stockholm. ISBN 91-574-2054-8, 2055-6, 
2056-4 och 2057-2. Pris exkl moms 86 kr (del 1, 21 
s, och 2, 33 s), 85 kr (del 3, 53 s) och 85 kr (del 4, 
57 s). För varje studieplan tillkommer 9 kr.

Under det senaste tiotalet år har svampintresset i 
vårt land åter ökat. Det har gått i vågor. Redan 
under 1800-talets slut fanns folkbildare som för
sökte lära folk att plocka svamp och under och 
efter de båda världskrigen blommade intresset för 
svamp genom brist på kött. En rad bra svamp
böcker till humana priser publicerades under en 
lång följd av år, ingen nämnd och ingen glömd. 
Att intresset nu åter ökat beror nog på att Svenska 
mykologiska föreningen bildades 1979 och i dess 
kölvatten en rad lokala svampklubbar samt 
Svampfrämjandet 1986. Utbildning och informa
tion har bl a genom dem ofta kanaliserats till 
studiecirklar. Inspirationen till kursverksamheten 
har nog hämtats från framför allt Finland, ett före- 
gångsland när det gäller tillvaratagandet av 
svamp. I utbildningen av cirkelledare och svamp
konsulenter i vårt land har författarna till det an
mälda utbildningspaketet aktivt deltagit.

För att utbildning i cirkelform under ledning av 
amatörer ska fungera fordras detaljplanerat hand- 
ledningsmaterial. Det räcker inte med läro- och 
svampböcker, hur bra de än är. Man kan inte 
fordra att en svampamatör (”svampälskare”) ska 
kunna välja rätt och göra ett tillräckligt peda
gogiskt kursmaterial själv. Det räcker inte med 
entusiasm. Det fordras också ekonomiska resur
ser för att framställa t ex bra fotomaterial. Plocka 
svamp!, som nu kommit ut med fyra av sex plane
rade delar är ett kursmaterial som uppfyller alla 
krav man kan ställa på ett bra sådant.

Materialet är indelat i elevmaterial och kurs- 
ledarmaterial. Elevmaterialets första två häften är 
avsedda för en nybörjarcirkel och har titlarna All
mänt om svamp resp 14 svampar till matlagning. 
De säljs tillsammans och åtföljs av en studieplan 
benämnd Plockarutbildning och en med titeln 
Matsvamp 1.

I den allmänna delen behandlas kort svamp
traditionen och vad svamp är. Svamparnas lev
nadssätt, biologi, presenteras översiktligt liksom 
svamparnas byggnad och utseende. Man saknar 
här något om indelningen i huvudgrupperna, basi- 
die- och sporsäckssvampar. Översikterna är peda
gogiska och finns också som stordiabilder i kurs- 
ledarmaterialet. Ett avsnitt om svamp till matlag
ning är innehållsrikt med uppgifter om närings
innehåll, tillagning och konservering. I ett avsnitt 
om övrig användning av svamp nämns bl a färg- 
ning med svamp. Ett särskilt häfte om detta kom
mer som nr 5 i serien. En sida om risker med 
svamp är klart och tydligt framställd och lätt att 
förstå, nog så viktigt! Avsnittet om plockarkun- 
skap kan dock diskuteras. Jag har aldrig förstått 
varför man ska ha kniv och borste i ett när man 
lika lätt knackar bort skräp med fingret eller petar 
med kniven! I rådet om utrustning kunde hellre 
stått något om att klibbiga och torra svampar 
lämpligen hålls åtskilda än att man ska ha mat 
med sig om man är ute länge. Det här är ingen 
väsentlig anmärkning, men materialet riktar sig ju 
huvudsakligen till vuxna, särskilt sådana som tän
ker sig en kommersiell svamphantering. Översik
ten om hanteringar är mycket bra. Jag vill ge för
fattarna en eloge för den attraktiva bild- och text
kompositionen.

Nu något om nybörjarcirkelns bildhäfte (del 2). 
Urvalet är bra med lätt igenkännliga arter. Möjli
gen borde rynkad tofsskivling ha placerats bland 
fortsättningssvamparna (del 3); mer om dessa
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nedan. Bildsidorna är seriens verkliga styrka. 
Fotona är mästerliga och pedagogiskt gjorda med 
en neutral, icke störande bakgrund. Flera av 
arterna finns också som vykort. Anslutande till- 
lagningsrecept är värda att prövas.

Några ord om växtplats och utbredning. Visser
ligen vet vi ännu inte så mycket om svamparnas 
ekologi, men rödgula trumpetsvampens ojämna 
utbredning kan förklaras av att arten är kalkgyn- 
nad. En så pass enkel ståndortsfaktor borde kan
ske ha nämnts redan i inledningen. Den antyds 
dock vid blodriskan, som här avbildas genom sin 
kulinariskt sämsta art, Lactarius deterrimus. Den i 
kalkområden vanliga L. deliciosus är vida över
lägsen som matsvamp och dessutom sällan insekt- 
angripen.

En tänkt fortsättningskurs om matsvampar ges i 
del 3, som har titeln 24 svampar till matlagning. 
Till detta häfte hör studieplanen Matsvampar 2. 
Det bör noteras att kurserna är upplagda så att de 
kan ges fristående från varandra. Nu behandlas 
svamprikets indelning på 4 helsidor. De 24 goda 
matsvamparna avbildas tillsammans med oätliga 
och ätliga förväxlingssvampar. Artvalet kan dis
kuteras. Trots att fotomaterialet håller hög klass 
kan man ifrågasätta om en art som riddarmussero- 
nen med ”så många svåra, oätliga förväxlings
svampar” (författarnas egna ord) bör ingå i ett 
folkbildningsmaterial. Musseronerna bör man 
nog lämna kvar i naturen. Att de tas upp kan kan
ske försvaras med att häftet riktar sig till en mer 
begränsad krets: utbildare av cirkelledare. Streck- 
musseronens matvärde och popularitet bland er
farna svampplockare framhävs. Tyvärr nämns 
inte att den mest snarlika arten, Tricholoma luri- 
dum, inte ovanlig i Norrland, har orsakat musse- 
ronförgiftningar under senare år. Nyare rön om 
rodnande fjällskivlingens tvivelaktiga värde som 
matsvamp nämns däremot på ett utmärkt uppslag 
om stolt fjällskivling. Att den senare är kalkgyn- 
nad hade varit värt att nämna; jämför ovan. Nu 
utdöms den grå bläcksvampen också helt, vilket är 
på tiden.

Ett tiotal sidor om kremlor är utmärkta. Den 
svampgruppen är verkligen värd att uppmärksam
mas mer. Elär får man veta att en form av sill- 
kremla finns i fjällen. En översikt om svampar i 
olika delar av vårt land hade kanske varit bra 
någonstans. Svampplockaren i norr är ju hänvisad 
till ett betydligt mindre artantal än sörlänningen. 
Utbredningsangivelser finns dock, så att göra en 
sådan översikt kan kanske lämnas åt läsaren som

övning. På några uppslag om riskor tar författarna 
upp skogsriskan och hur den kan ätas efter spe
cialbehandling. Jag - och fler med mig - ifråga
sätter om man överhuvud taget ska äta de skarpa 
riskorna, när vi nu vet att åtminstone en art inne
håller mutagena - därmed inte sagt cancerogena - 
ämnen. Gräddfil eller créme fraiche med lök och 
äpplen lämpligt kryddad smakar säkert lika bra 
utan skogsriska! Att mandelriskan delar svamp
plockare i två läger är välkänt. Den hör avgjort till 
mina favoritsvampar, men måste anrättas rätt. 
Flur man ska göra behandlas på ett väldisponerat 
och illustrativt uppslag. Murklorna har diskute
rats mycket de senaste åren. Vår nuvarande kun
skap liksom tänkbara förväxlingsarter sammanfat
tas mycket överskådligt på några sidor. Till sist ges 
en bra översikt över bl a arter som numera ifråga
sätts som matsvampar. Där nämns också arter 
som är sällsynta eller har liten utbredning. Flär 
skulle nog litet mer ekologi och något om enkla 
ståndortsfaktorer varit på sin plats. En art är ofta 
vanlig där betingelserna är de rätta!

Fläfte 4 med titeln Giftsvampar och svampgifter 
är verkligen efterlängtat. Visserligen har en rad 
böcker om detta publicerats utomlands de senaste 
åren, men flera av dem är dyra och riktar sig till 
specialister. En norsk bok av Gulden och Schu
macher har funnits i svensk översättning på LTs 
förlag (1980), men är nu slutsåld. Dessutom sker 
ju numera omvärderingar av svampars matvärde 
nästan årligen genom kemisternas intresse för 
svamp. I häftet medverkar framstående specialis
ter på svampkemi, livsmedel och medicin, profes
sor Börje Wickberg, Kemicentrum, Lund, profes
sor Bengt von Flofsten, Livsmedelsverket, Upp
sala, och överläkare Hans Persson, Giftinforma
tionscentralen, Stockholm. Författarna riktar sig 
nu till både allmänt svampintresserade personer 
och yrkesutövare som är betjänta av fördjupad 
kunskap om giftsvampar och svampgifter såsom 
sjukvårdspersonal, lärare och hälsovårdsinspek
törer. Denna skrift är seriens hittills bästa och bör 
finnas i varje svampväns bibliotek, men också på 
alla ställen där man kan komma i kontakt med 
giftsvampar och svampgifter, t ex på apotek, sjuk
hus, skolor och länsstyrelser. I skriften redovisas 
senaste rön om svampgifter, men även miljö
påverkan på svamp, t ex förekomst av tungmetal
ler, bekämpningsmedel och radioaktiva ämnen 
finns med. Indelningen av svamparna är traditio
nell efter giftverkan: cellskadande gifter, gifter 
som påverkar nervsystemet, mag-tarm-retande
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gifter, gifter som verkar tillsammans med alkohol 
och genom antigen-antikropp-reaktion. Efter en 
allmänt medicinsk del följer en mycket bra tabell 
över de olika grupperna med latenstid (tid till 
förgiftningssymptom), giftinnehåll, påverkan och 
vilka svampar som ingår i respektive grupp. Foto
materialet är ordnat så att giftsvampen är huvud
bild och förväxlingsarterna sidoordnade, ofta 
misstänkta ännu outredda arter, men också ätliga. 
Detta sätt att presentera giftsvamparna är, tycker 
jag, det rätta. Om man ska bli en säker matsvamp- 
kännare ska man lära sig giftsvamparna först! 
Bilderna har redan lovordats men en är ändå värd 
ett särskilt omnämnande, toppig giftspindelskiv- 
ling Cortinarius speciosissimus. Den har upp
märksammats först de senaste decennierna och är 
mästerligt återgiven, även i trycket. Den pryder 
också omslaget. Av bilden framgår också att arten 
inte alltid är så toppig som namnet anger, nog så 
viktigt. Trots sin giftighet är den en mycket vacker 
svamp (speciosissimus betyder den vackraste). 1 
anslutning till bilderna förekommer en del intres

santa historiska uppgifter, t ex ett citat ur Palm- 
struchs Svensk botanik (1803), där myten om 
vikingarna och den röda flugsvampen fördes ut. 
De senaste rönen om svampkemi finns i ett avsnitt 
med rubriken Övrig skadeverkan? Man avråds 
bl a från att äta honungsskivling, pudrad trattskiv- 
ling och vit tuvskivling. Att mer eller mindre rå 
honungsskivling orsakat förgiftningar är välkänt. 
Troligen är inte alla arterna i komplexet giftiga, 
men det finns ingen anledning att äta den när det 
finns så många svampar som inte vållar problem.

Vi ser fram emot de återstående två häftena i 
serien: Färga garn med svamp och Svampodling. 
Båda områdena har ju blivit populära de senaste 
åren, särskilt svampodling, som nu inte bara 
handlar om champinjoner utan om många andra 
svampar.

Tre diaserier till materialet finns att köpa. Pri
set är totalt ca 1350 kr exkl moms.

Olle Persson
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Flocksvalting Baldellia ranunculoides och kryp
floka Apium inundatum är för svenskt vidkom
mande två relativt sällsynta vattenväxter. Flock
svaltingen (fig 2A) har ett upprätt växtsätt med 
smala, från basen utgående blad. Den har större 
men färre blommor än den vanliga svaltingen 
Alisma plantago-aquatica. Det välvda blomfästet, 
som är särskilt påtagligt i fruktstadiet, är en viktig 
släktskiljande karaktär. Krypflokan (fig 1) är ned- 
liggande och har två olika bladtyper: de nedre bla
den har många, trådsmala flikar medan bladen i 
stjälkens övre del har få, platta flikar, som oftast 
är karakteristiskt treuddiga. Blomningen är spar
sam och i fält finner man ofta bara de finflikiga 
nedre bladen.

Båda arterna har, med tyngdpunkten i västra 
Europa, en utbredning som sträcker sig från 
södra Skandinavien till Nordafrika (Cook 1983, 
Tutin 1968). Flocksvaltingen når på norska Vest- 
landet upp till 60 :e breddgraden med tre isolerade 
lokaler nära kusten (Faegri 1960), men är i Skandi
navien som helhet sydlig med nordliga utposter på 
Gotland, östra Småland och norra Jylland (Hultén 
1971). Krypflokan saknas i Norge och på Gotland 
och har sina nordligaste förekomster i Dalsland 
(Andersson 1981).

Några västsvenska lokaler för flocksvalting finns också 
vid sjön Anten NNV om Alingsås (Hasselrot 1955). På 
dessa representeras arten dock av en variant med av

vikande utseende och biologi. Den bör förmodligen be
traktas som en annan underart, B. ranunculoides ssp. 
repens (Lam.) Löve & Löve, eller rentav art, B. repens 
(Lam.) Lawalrée (jfr Ooststroom & Reichgelt 1964, 
Vuille 1988). Preliminära herbariestudier har visat att 
denna avvikande flocksvalting även finns på åtminstone 
en av de norska lokalerna.
Målet för denna undersökning har varit att kart
lägga arternas nuvarande utbredning i norra Hal
land samt att studera deras ekologi. Uppslaget 
fick vi efter en exkursion 1983 med Botaniska 
Föreningen i Göteborg till Onsalahalvön i norra 
Halland.

Metoder
Undersökningen har pågått under åren 1984-88 
och omfattat hela Kungsbacka kommun samt en 
lokal i vardera Lindome och Värö socken. Kryp
floka och flocksvalting har eftersökts i drygt 85 
vattensamlingar och sjöar. För jämförelse har 
även några lokaler i Bohuslän och Västergötland 
besökts. Exkursionerna har mestadels företagits i 
slutet av augusti och början av september. För 
mindre, lätt avgränsbara vattensamlingar med åt
minstone en av de inventerade arterna har listor 
över associerade kärlväxter upprättats. Nomen
klaturen följer Krok & Almquist (1984). Belägg
exemplar har lämnats till Botaniska museet i 
Göteborg (GB).
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Trots att antalet besökta lokaler kan förefalla 
stort har total fullständighet inte varit målet. Dels 
är vegetationssäsongen ofullständigt täckt och 
dels finns det många fler vattensamlingar att be
söka. Dessutom pågår aktivt inventeringarbete 
inom området i samband med projekt Hallands 
flora.

Resultat

Lokaler

Nedanstående lista över lokaler för krypfloka (A) 
och flocksvalting (B) har sammanställts från upp
gifter i litteratur, Botaniska museet i Göteborg 
(GB) samt från egna inventeringar. I första hand 
har herbariekollekter citerats. Våra egna lokal
angivelser utgår från namnen på den topografiska 
kartan. Lokalnumren motsvarar de som anges i 
tabell 1.
Lindome sn, Råsjöns västsida, Borgvall 29/9 1928, 
Ohlander 23/7 1962 (A); ! 1984. - Lokalen starkt igen
vuxen av smalkaveldun och pors.
Släp sn, nära Klevs allmänning (Holmdahl 1953 s 16; 
A). - Vattensamlingen mellan Klev och Lissgården be
sökt utan resultat 1986.
Vallda sn, Ysby mosse, Lamberg utan datum (B). - Två 
relativt starkt igenvuxna vattensamlingar mellan Ysby 
och Ysbyhult besökta utan resultat 1987.
Vallda sn, Plomhult, Borgvall 22/7 1950 (A). - Fyra vat
tensamlingar 0.5-1 km S om Plomhult undersökta utan 
resultat 1986.
Vallda sn, Thorås, Liljedahl 4/8 1892 (B). - Svartmossen 
vid Torås besökt 1986 utan resultat; motsvarar troligen 
”0 om Sandö vid skjutbanan” i Ahlfvengren (1924).
Vallda sn, utan närmare lokaluppgift, Trana 1862, Lilje
dahl 1894, Ekberg 2/7 1924 (B).
Onsala sn, Runsås, Lundberg 1916 (B), Wennerberg 
22/8 1952 (B), Degelius 29/8 1935 (A, B); ! 1984 (3). - 
Lokalen, som, beskrivits av Samuelsson (1934 s 88-89) 
och förmodligen är den samma som ”Vässingsö” i 
Ahlfvengren (1924), är delvis förstörd av dränering med 
påföljande igenväxning av vass. Förekomsterna är 
mycket sparsamma; arterna sågs ej 1988.
Onsala sn, V om Buera nära stranden, Lundberg 12/7 
1934 (B). - Fem vattensamlingar strax N om Hopphals
viken besökta 1984; två av dessa (5, 7) hyste rikliga be
stånd av både A och B; i en annan, starkt störd damm 
noterades ett tiotal ex av B (6).
Onsala sn, Västra Hagen, Lundberg 12/7 1934 (A), bäck 
nära radiostationen, Holmdahl 27-28/7 1953 (A, B). - A 
funnen i en bäck 1984; i en mindre vattensamling N om 
radiostationen både A och B (4).
Onsala sn, Mönsterhalvöns större del, Skottsberg 20/7 
1954 (B); ! 1984,1985.-Avser Sönnerbergen, där vi no

terat A och B i vardera fyra vattensamlingar, i tre av 
dessa växande tillsammans (1, 2, 8, 12, 13).
Onsala sn, Ledet, A. W. Lund 18/7 1899 (B). - Lokal ej 
funnen, troligen nu uppodlad.
Onsala sn, Öckerö (A); ! 1986. - Ny lokal i den stora 
vattensamlingen mitt på ön (14) samt i dess avrinnings- 
område åt S.
Onsala sn, Hållsundsudde (A, B); ! 1985, 1988. - Två 
nya lokaler, N (9) resp S (10) om Örnaknalten.
Onsala sn, Stenkilsån (Ahlfvengren 1924). - Lokal ej 
återfunnen.
Åsa sn, Ölmanäs, Lundberg 1915 (B), Degelius 21/8 
1921 (A); ! 1985, 1988. - Båda arterna funna i en damm 
nära p-platsen till Krokuddens naturvårdsområde (11); 
rapporterade från området redan 1843 (Sieurin 1844).
Värö sn, Buahalvöns västudde, Lundberg 4/9 1937 (B). 
- Fem vattensamlingar inom området besökta 1988; 
ingen B men väl A noterad i en av dessa (15).

Ekologi

De flesta lokalerna för flocksvalting och krypfloka 
i norra Halland utgörs av små, grunda vattensam
lingar (fig 2B). De ligger ofta nära kusten och har 
en fast, sandig botten. I de djupare delarna är 
bottnen täckt av ett varierande tjockt lager dy och 
högförmultnad torv. Under somrarna sjunker 
vanligen vattennivån så mycket att vattensamling
arna helt eller delvis torrläggs.

Stränderna kantas antingen av kalt berg eller 
allmänna fukthedsarter som pors Myrica gale, 
odon Vaccinium uliginosum, klockljung Erica tet- 
ralix och blåtåtel Molinia caerulea. I bottenskiktet 
är vitmossor Sphagnum och rundsileshår Drosera 
rotundifolia vanliga.

Vegetationen i vattensamlingarna (tabell 1) är 
sällan jämnt fördelad. I de djupaste och dyigaste 
partierna dominerar sjöfräken Equisetum fluvia- 
tile, vit näckros Nymphaea och vattenklöver 
Menyanthes trifoliata. I de grunda och m el m dy
fria partierna växer låga mattor av löktåg Juncus 
bulbosus, strandpryl Littorella uniflora samt ofta 
notblomster Lobelia dortmanna. I strandzonerna 
och vanligen också på intilliggande landpartier 
växer brunven Agrostis canina, kråkklöver Poten- 
tilla palustris, vattenmåra Galium palustre och 
spikblad Hydrocotyle vulgaris. Vanliga men oftast 
spridda inom hela vattensamlingarna är gäddnate 
Potamogeton natans, vattenpilört Polygonum 
amphibium och knappsäv Eleocharis palustris.

Med avseende på bottnens beskaffenhet har 
flocksvaltingen oftast en intermediär utbredning, 
även om den har en klar dragning åt de dyfria par-
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Fig 1. Krypfloka Apium inundatum, fotografier av herbariematerial. - A: Blommande och fruktbärande skott samt, 
nere till vänster, sterilt skott med finflikiga basalblad. Skala 1 cm. - B: Närbild av fruktsamling.
Apium inundatum, photographs of dried specimens. - A: Flowering/fruiting shoots and, bottom left, sterile shoot 
with very narrowly segmented basal leaves. Scale 1 cm. - B: Close-up of infructescence.

tierna. Vi har t ex aldrig sett flocksvalting växa i 
samma del av en vattensamling som vattenklöver 
Menyanthes trifoliata, men däremot flera gånger 
sida vid sida med notblomster Lobelia dortmanna 
och strandpryl Littorella uniflora. Krypflokan ver
kar ha en något vidare ekologisk spännvidd, men 
undviker också den de dyigaste partierna. Vanli
gen har den påträffats nära stränderna.

Av de femton detaljinventerade lokalerna av
viker nr 6 dels genom att den är kalkpåverkad 
(skaljord), dels för att dess centrala delar är ut
grävda. Lokalerna nr 12 och 13 är snarare att be
trakta som små sjöar än som vattensamlingar.

Diskussion

Tre miljöfaktorer framträder som särskilt viktiga 
för flocksvalting och krypfloka i norra Halland: 
(1) det milda klimatet, (2) det fasta men porösa 
bottensedimentet samt (3) förändringarna i vat
tennivån med hel eller partiell blottläggning av 
bottnen som följd. Däremot förefaller den ke
miska sammansättningen hos vattnet ha en under

ordnad betydelse, åtminstone så länge det inte blir 
alltför surt (jfr Roelofs 1983 och nedan).

Den ovan nämnda utbredningen (sydlig till syd
västlig med nordliga lokaler nära kusterna) indi- 
kerar att krypfloka och flocksvalting gynnas eller 
är beroende av milda vintrar. Förutom att de står 
under Västerhavets temperaturutjämnande inver
kan ligger huvuddelen av lokalerna i norra Hal
land på halvöar och uddar, omgivna av havet på 
tre sidor. Områdets förhållandevis milda klimat 
dokumenteras genom närvaron av andra sydliga 
arter: strandkämpar Plantago coronopus, hjort
tunga Phyllitis scolopendrium, saltmålla Hali- 
mione pedunculata och kupandmat Lemna gibba 
(Gillner 1960, Nilsson & Gustafsson 1977). Linder 
inventeringen hittades också sjötåtel Deschamp- 
sia setacea, som bör räknas till samma grupp. För
utom dessa exklusiva inslag är många västliga 
(suboceaniska, se Sjörs 1967) arter vanliga inom 
området. De flesta av de arter som växer i vatten
samlingarna med flocksvalting och krypfloka 
(tabell 1) når dock betydligt längre norrut i Skan
dinavien (jfr Samuelsson 1934, Hultén 1971).



214 R. Lindblad och B. Stähl SVENSK BOT. TIDSKR. 83 (1989)

Tabell 1. Artsammansättning i 15 vattensamlingar med krypfloka Apium inundatum och/eller flocksvalting Baldel- 
lia ranunculoides i norra Halland. Lokalnumren motsvarar de som angivits under Lokaler.
Table 1. Species composition in 15 small bodies of water with Apium inundatum and/or Baldellia ranunculoides in 
the northern part of the province of Halland, SW Sweden. Locality numbers as in the list of localities (Lokaler).

Lokal (locality) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 F(%)

Baldellia ranunculoides, flocksvalting X X X X X X X X X X X X

Apium inundatum, krypfloka X X X X X X X X X X X X

Eleocharis palustris, knappsäv X X X X X X X X X X X X X X X 100
Juncus bulhosus, löktåg X X X X X X X X X X X X X X X 100
Littorella uniflora, strandpryl X X X X X X X X X X X X X X 93
Potamogeton natans, gäddnate X X X X X X X X X X X X X 87
Potendlla palustris, kråkklöver X X X X X X X X X X X X X 87
Equisetum fluviatile, sjöfräken X X X X X X X X X X X X 80
Eriophorum angustifolium, ängsull X X X X X X X X X X X X 80
Polygonum amphibium, vattenpilört X X X X X X X X X X X X 80
Ranunculus flammula, ältranunkel X X X X X X X X X X X X 80
Galium palustre, vattenmåra X X X X X X X X X X X 73
Lycopus europaeus, strandklo X X X X X X X X X X X 73
Carex nigra, hundstarr X X X X X X X X X X 67
Agrostis canina, brunven X X X X X X X X X X 67
Hydrocotyle vulgaris, spikblad X X X X X X X X X 60
Alismaplantago-aquatica, svalting X X X X X X X X 53
Sparganium angustifolium,
plattbladig igelknopp X X X X X X X X 53

Carex rostrata, flaskstarr X X X X X X X 47
Glyceria fluitans, mannagräs X X X X X X X 47
Nymphaea sp., vit näckros X X X X X X X 47
Lobelia dortmanna, notblomster X X X X X X 40
Menyanthes trifoliata, vattenklöver X X X X X X 40
Carex oederi, ärtstarr X X X X X 33
Juncus articulatus, ryltåg X X X X X 33
B idens tripartita, brunskära X X X X 27
Phragmites australis, vass X X X X 27
Potamogeton gramineus, gräsnate X X X X 27
Scirpus tabernaemontani, blåsäv X X X X 27
Sparganium minimum, dvärgigelknopp X X X X 27
Utricularia australis, sydbläddra X X X X 27
Carex vesicaria, biåsstarr X X X 20
Hippuris vulgaris, hästsvans X X X 20
Irispseudacorus, svärdslilja X X X 20
Juncus conglomerate, knapptåg X X X 20
Triglochin palustre, kärrsälting X X X 20
Typ ha latifolia, bredkaveldun X X X 20
Veronica scutellata, dyveronika X X X 20
Epilobium palustre, kärrdunört X 13
Lemna minor, andmat X X 13
Lysimachia thyrsiflora, topplösa X X 13
Peplis portula, rödlånke X X 13
Peucedanum palustre, kärrsilja X X 13
Sparganium erectum, stor igelknopp X X 13
Agrostisstolonifera, krypven X 7
Deschampsia setacea, sjötåtel X 7
Juncus filiformis, trådtåg X 7
Myosotis laxa, strandförgätmigej X 7
Scirpus lacustris, säv X 7
Scirpus maritime, havssäv X 7
Scutellaria galericulata, frossört X 7
Subularia aquatica, sylört X 7
Utricularia minor, dvärgbläddra X 7
Utricularia vulgaris, vattenbläddra X 7
Viola paletris, kärrviol X 7
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Fig 2. - A: Flocksvalting Baldellia ranunculoides. Ölmanäs (lokal nr 11). Augusti 1985. - B: Vattensamling på 
Sönnerbergen, Onsala (lokal nr 8). Augusti 1985.
A: Baldellia ranunculoides. - B: Locality (no 8) with Apium inundatum.

Endast spikblad Hydrocotyle vulgaris och strand
pryl Littorella uniflora har en liknande västlig eller 
sydvästlig utbredning.

Det kala berget och fattigdomen på lösa avlag
ringar präglar hela det västsvenska skärgårdsland- 
skapet, från norska gränsen till Varberg (Rudberg 
1967). Även om likheterna är stora förefaller det 
ändå som om moränavlagringarna är mer omfat
tande i norra Halland än i Bohuslän (se Sandegren 
& Lundegård 1952). Bottnens beskaffenhet i de 
undersökta vattensamlingarna avspeglar tydligt 
detta förhållande. Den fasta och sandiga utfyllna
den, som karakteriserar vattensamlingarna i norra 
Halland, saknas nästan alltid i motsvarande mil
jöer i de kustnära delarna av Bohuslän. Som vi ser 
det påverkar de sandiga bottnarna växtlivet på två 
sätt. För det första skapas en lämplig miljö för vis
sa relativt konkurrenssvaga arter. Till dessa hör 
notblomster Lobelia dortmanna och strandpryl 
Littorella uniflora, vilka är allmänna i norra Hal
land men sällsynta i västra Bohuslän (Fries 1971), 
och hit bör nog flocksvalting och krypfloka räk
nas. För det andra medför utfyllnaden i kombina
tion med sandens porositet att det under normal- 
torra somrar bildas en mer eller mindre blottlagd 
yta i de grundare delarna av vattensamlingen. I 
dessa delar får syre fritt tillträde och nedbrytning
en av döda växtdelar påskyndas. På så vis vid
makthålls de sandiga bottenpartierna. I de stän
digt vattentäckta delarna av en vattensamling 
sker, så vida inte vattnet är rörligt, en ackumula

tion av döda, ofullständigt nedbrutna växtdelar 
(dvs torvbildning). Vattensamlingarna i Bohuslän 
saknar oftast den sandiga utfyllnaden; motsva
rande yta skapas aldrig när vattnet sjunker under 
sommaren, och artsammansättningen (se t ex 
Suneson 1968 s 18) påminner mycket om den som 
finns i de djupare partierna av de vattensamlingar 
som vi undersökt i norra Halland. Det kan i det 
här sammanhanget vara värt att notera att de två 
livskraftigaste bestånden av krypfloka i Bohuslän 
båda växer vid sjöar som utnyttjas som vattentäk
ter (Bötjärn på Tjörn och Rödsvatten på Orust, 
båda inventerade av oss). Sjöarna har av denna 
anledning stora svängningar i vattendjupet och 
därmed breda, temporärt blottlagda strandzoner.

Utvidgar man jämförelsen kan man konstatera 
att artsammansättningen i de nordhalländska vat
tensamlingarna har stora likheter med en typ av 
växtsamhälle som är allmänt längs Nordsjökusten 
i t ex Belgien, Holland och på Jylland (Pietsch 
1977, Mikkelsen 1943). Faktum är att de närmaste 
lokalerna med en liknande artsammansättning 
finns på Lsesö (Wiinstedt 1932), mindre än 50 km 
väster om Onsalalandet. Det är förstås svårt att 
definiera utbredningar av olika växtsamhällen på 
samma sätt som för enskilda arter. Ändå är det 
frestande att se vegetationen i de nordhalländska 
vattensamlingarna som just en nordlig, om än 
något utarmad, utlöpare av detta västeuropeisk
atlantiska växtsamhälle.

En art som brukar ingå i nämnda växtsamhälle,
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men som vi inte funnit på de lokaler som vi be
sökt, är den lilla vattenormbunken klotgräs Pilu- 
laria globulifera. Den finns med i Samuelssons 
(1934 s 89) lista från Runsås (vår lokal nr 3) och 
har också rapporterats från Råsjön (Borgvall 
1928), en av lokalerna för krypfloka. Även om vi 
kan ha förbisett den vid våra inventeringsrundor 
torde den knappast vara vanlig.

Förändringar och miljövårdsaspekter

Eftersom utbredningen av krypfloka och flock
svalting i norra Halland inte tidigare samman
ställts i detalj är det vanskligt att uttala sig med 
någon större säkerhet om eventuella föränd
ringar. Att arterna försvinner från en del lokaler 
och dyker upp på nya får anses som en naturlig 
process. Med utgångspunkt från äldre herbarie- 
kollekter förefaller det dock som om det främst är 
förekomster en bit bort från kusten som försvun
nit. Detta har troligen samband med intensivare 
dränering och förändrad vattenregim i och med 
att landskapet beskogats efter att tidigare ha varit 
öppet.

Som nämnts tycks både flocksvalting och kryp
floka vara föga nogräknade vad gäller vattnets 
pH. I Holland har man dock noterat att många 
vattensamlingar som tidigare hyste en rik vegeta
tion av rosettväxter, och i vilken flocksvalting ofta 
ingick, förändrats starkt under de sista 30 åren 
(Roelofs 1983). Som en följd av försurning har ca 
60% av dessa vattensamlingar fått en enformig 
flora dominerad av löktåg Juncus bulbosus och 
vitmossa Sphagnum. I vattensamlingarna i norra 
Halland, inklusive de med flocksvalting och kryp
floka, är löktåg och vitmossa mycket vanliga, nå
got som eventuellt kan tolkas som en försurnings- 
effekt. Samtidigt finns ett par faktorer som brom
sar en sådan utveckling: vindtransporterade när
salter från havet, som oftast ligger helt nära loka
lerna, samt gödning av havsfåglar, vilka besöker 
vattensamlingarna för att dricka sötvatten. Dessa 
fåglar utgör utan tvekan de viktigaste spridnings
medlen för ett flertal av vattensamlingarnas arter 
(Sculthorpe 1967 s 331).

De lokaler som idag hyser de bäst utvecklade 
bestånden ligger inom f d utmarker. Dessa gav en 
gång ett magert bete och blev i samband med 
1800-talets befolkningstillväxt hemvist för obe
suttna s k strandsittare (Löfgren 1970). En natur
lig resurs som tillvaratogs var torv, som kunde an

vändas som jordförbättringsmedel eller bränsle. 
Det är svårt att fastställa om de vattensamlingar 
som idag hyser flocksvalting och krypfloka har 
uppstått genom torvtäkt. Som redan omnämnts 
kan den porösa, sandiga bottnen i kombination 
med partiell torrläggning ha bidragit till att för
hindra torvbildning, åtminstone över delar av vat
tensamlingen. Sieurins (1844) tidiga fynd av kryp
floka och flocksvalting på Ölmanäs antyder att de 
nordhalländska vattensamlingarna med sandbot
ten utgör tämligen stabila miljöer.

I en lista över hotade kärlväxter i Sverige 
(Floravårdskommittén för kärlväxter 1985) upp
tas krypfloka som sällsynt och flocksvalting som 
sårbar. De flesta lokalerna för de bägge arterna i 
norra Halland ligger inom områden med natur
skydd. Lokaler utanför dessa områden påverkas 
däremot ofta menligt av grävarbeten, som igång
sätts ”för att bli av med mygg” eller ”för att få en 
näckrosdamm”. Många lokaler på Onsalahalvön, 
som är hårt exploaterad för småhusbebyggelse, 
har förstörts på detta sätt.

Tack. Botaniska föreningen i Göteborg har välvilligt 
lämnat ekonomiskt bidrag till resor.
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Inlägg om inplantering

I allmänhet måste väl inplantering i ”vegetations- 
berikande” syfte fördömas. Framförallt när det 
sker i känsliga och/eller redan rika biotoper, t ex 
naturreservat. Man kanske kan ha överseende om 
det gäller inplantering eller insådd i ogräsmarker 
och ruderatplatser i städers och samhällens ytter
områden, industritomter, parkområden osv. Ett 
par decennier efter en lyckad inplantering kan tro
ligen ingen säga hur växten kom till platsen: spon
tant, genom oavsiktlig spridning eller genom med
veten inplantering eller insådd.

Det finns åtminstone en firma med ett sortiment 
i sin frökatalog, som möjliggör för biotopför- 
bättrare att så ut sällsynta, ja hotade arter. Ett 
smakprov ur katalogen: hjärtstilla Leonurus car- 
diaca, kattmynta Nepeta cataria, kransborre Mar- 
rubium vulgare, källfräne Rorippa nasturtium- 
aquaticum, slåttergubbe Arnica montana, läke- 
verbena Verbena officinalis och många fler intres
santa arter.

Borde man inte, när man uppmärksammar all
varliga fall av utsådd eller inplantering, kunna 
rapportera till någon, t ex till naturvårdsenheten 
på länsstyrelsen, om händelsen inträffar i ett 
naturreservat, och i andra fall förslagsvis till en 
lokal botanisk förening? Som i alla sammanhang 
där det gäller att dokumentera växtlokaler bör 
koordinater på minst 100 m anges.

Här följer två exempel från norra Bohuslän, ett 
på utsådd och ett på inplantering.

Det första gäller utsådd av Sankt Pers nycklar 
Orchis mascula med gotländskt frö vid Falkeröds 
hembygdsgård i Grebbestad. Biotopen kan väl

närmast kallas naturpark, så insådden gör inte 
direkt skada i vild vegetation. Men en population 
med säkerligen annat genmaterial uppträder nu i 
grannskapet av en indigen, äkta bohuslänsk, före
komst av samma art ett stycke därifrån. Ytterli
gare andra lokaler för arten finns i trakten. Utsåd- 
den gjordes för ca 10 år sedan, sägs det. 40 till 50 
ex, en del avplockade, fanns i maj 1988, ungefär 
lika många i maj 1989. RUBIN-kod 9A 3h 21 15.

Exempel nr 2 gäller en inplantering av solvända 
Helianthemum nummularium inom naturreserva
tet Lindö, även denna gång med gotländskt mate
rial. Solvändan har i västra Sverige sina enda 
spontana förekomster i norra Västergötland och 
är alltså helt främmande för en bohuslänsk ö. 
Lindölokalen iakttogs av en botanist, som skrev 
en artikel om det sensationella fyndet. Sanningen 
uppenbarades i sista stund innan tryckning ... För
sök gjordes även med andra arter, t ex hässle- 
klocka Campanula latifolia och toppklocka C. glo
me rata, men dessa misslyckades troligen. Vi kom 
på herrn in flagranti. Diskussioner hjälpte ej, hans 
övertygelse gick inte att rubba. Inplan teringen av 
solvända gjordes i mitten av 1970-talet och tycks 
ha lyckats. Ett väletablerat bestånd på ca 1 m2 
observerades sommaren 1988. RUBIN-kod 9A 5g 
337 071. Må nu naturvårdarna på länsstyrelsen 
agera, allmänheten har ju inte rätt att göra 
åverkan på naturreservat.

Yngve Nordhag 
Viken 7672 
450 81 Grebbestad



Stinksvampen, Phallus impudicus, i Norden
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Andersson, O. 1989: Stinksvampen, Phallus impudicus, i Norden. [The distribution and 
ecology of Phallus impudicus in the Nordic countries.] Svensk Bot. Tidskr. 83: 219-241. Lund. 
ISSN 0039-646X.
The ecology, dispersal and phenology of Phallus impudicus is discussed, and its distribution 
within the Nordic countries is mapped. It is a xylophilous species which can probably also 
form mycorrhiza. In the Nordic countries it is a southern species with its northern limit adja
cent to the large lakes in Central Sweden. In Norway and Finland it is restricted to the coasts 
which have a favourable climate. It occurs in deciduous woods, especially beech woods, but 
also in spontaneous and planted coniferous woods, parks and gardens. Optimal production of 
fruitbodies is on well aerated soils with fine or middle mull. A rare variant with a net-like 
indusium but otherwise not different is described as P. impudicus var. pseudoduplicatus 
O. Andersson, var. nov. It has been reported from scattered localities all over Europe and 
sometimes grows in mixture with the common variant. It has usually been identified with the 
North American Phallus duplicatus Bose (syn. Dictyophora duplicata (Bose) Fischer), which 
is, however, shown to differ in several characters and is to be regarded as a separate species.
Olof Andersson, Baldersvägen 17,

Denna artikel bygger på iakttagelser och anteck
ningar från fältundersökningar av storsvampar i 
ädla lövskogar, speciellt bokskogar, i Sydsverige 
under 1940- och 50-talet. Undersökningar har 
fortsatt, men mera sporadiskt, fram till 1988. De 
tidigare mera intensiva studierna gällde främst 
bokskogssvamparnas inbördes associering och 
förekomst i olika typer av fältskiktssamhällen och 
därmed i viss mån dessa svampars förhållande till 
en del markfaktorer. Dessutom pågick en mer 
översiktlig inventering för kartläggning av vissa 
arters utbredning i Sverige. Syftet med undersök
ningarna var, att resultaten skulle leda fram till en 
doktorsavhandling. Av privata skäl nödgades jag 
tyvärr avbryta det tämligen långt framskridna 
arbetet. Jag har sedan inte ens fått tid att revi
dera/kontrollera det insamlade herbariemateria- 
let, vilket i stället andra har kunnat dra nytta av.

Mitt intresse för mykologin har dock inte sval
nat utan hållits vid liv genom exkursioner och lit
teraturstudier under min mer än 20-åriga tid som 
lärare.

Vid ett sammanträffande med professor Ger
mund Tyler, Lund, väcktes tanken till liv att jag 
åtminstone skulle publicera något av mitt primär
material, särskilt som det kanske kunde vara av

1-371 41 Karlskrona, Sweden.

ett visst intresse med hänsyn till de stora föränd
ringar som skett i de skånska skogarna sedan bör
jan av 1950-talet. Jag började utarbeta några 
artiklar om enskilda arter av gasteromyceter, som 
då var ± karakteristiska för de ädla lövskogarna. 
Tre av dessa artiklar föreligger nu och gäller några 
få arter inom ordningarna Phallales, Lycoperdales 
och Nidulariales. Denna första behandlar stink
svampen Phallus impudicus med dess varietet 
slöjstinksvamp P. impudicus var. pseudoduplica
tus, deras upptäckt i Sverige - av lärdomshisto- 
riskt intresse - sociologi, ekologi, spridningsbio- 
logi, fenologi och regionala fördelning i Norden.

I samband med karteringen av Phallus impudi
cus har jag av ett stort antal personer fått en 
mängd lokaluppgifter, ofta kompletterade med 
beskrivning av ståndorten. Till alla dessa, ingen 
nämnd och ingen glömd, får jag framföra mitt var
maste tack för den uppmärksamhet och vänlighet 
de visat mig. Ett speciellt tack vill jag rikta till pro
fessor Finn-Egil Eckblad, Oslo, dr Tauno Ulvi- 
nen, Oulu, och Henning Knudsen, Köpenhamn, 
för sammanställning av samtliga kända fynd från 
resp länder. På ett tidigt stadium fick jag värde
fulla uppgifter av framlidne postmester J. P. Jen
sen, Köpenhamn. Professor Eckblad har också
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varit vänlig att ta del av manuskriptets växt
geografiska avsnitt. Vidare vill jag tacka herr 
Erhard Ludwig, Berlin, för kopior av i Sverige 
oåtkomliga men ytterst viktiga artiklar om slöj- 
stinksvampen, samt intendent Hugo Andersson, 
Zoologiska institutionen, Lund, för bestämning 
av flugor på färgfotografier och insamlat material.

Allra sist vill jag tacka professor Germund 
Tyler, Lund, som indirekt gav mig impulsen att 
påbörja utarbetandet av dessa artiklar, vidare för 
hans generositet och vänlighet att dela med sig av 
sitt kunnande och sin fälterfarenhet samt inte 
minst för genomläsningen av mina manuskript och 
i samband därmed hans välvilliga och konstruk
tiva kritik.

Mina tankar går också till framlidne professor J. 
A. Nannfeldt, Uppsala, som på alla sätt uppmunt
rade mig i mitt utforskande av de sydsvenska 
ädellövskogarnas, speciellt Skånes, storsvampar. 
Ingen mykolog hade ju varit verksam i Skåne 
sedan Elias Fries’ dagar. Jag beklagar bara, att 
Nannfeldt inte fick se någon/några av mina kartor 
i tryck, vilket han så gärna velat.

Ordningen Phallalcs

Ordningen Phallales omfattar sex familjer, av 
vilka Phallaceae och Clathraceae går under den 
gemensamma beteckningen stinksvampar (eng. 
stinkhorns) på grund av den mer eller mindre obe
hagliga lukt de avger. I Phallaceae innefattas släk
tena Phallus och Mutinus med totalt 30 arter, 
spridda inom såväl tempererade, subtropiska som 
tropiska områden. Familjen Clathraceae består av 
släktena Aseroe, Clathrus, Colus och Lysurus med 
utbredning huvudsakligen inom subtropiska och 
tropiska zoner.

Släktet Phallus

Bland stinksvamparna är Phallus det största släk
tet med 18 arter. Inom den tempererade zonen i 
Europa växer två arter, stinksvamp P. impudieus 
och sandstinksvamp P. hadriani, vilka även före
kommer i Norden; den senare saknas dock i Fin
land (Luther 1947, Andersson 1950b).

Sedan början av 1930-talet har en med slöja för
sedd form, slöjstinksvamp, tidigare identifierad 
med den från Nordamerika beskrivna Phallus 
duplicatus (synonym: Dictyophora duplicata), 
rapporterats från flera europeiska länder, bl a 
Danmark, Sverige och Norge. En kritisk gransk

ning av såväl litteratur om som material av den 
europeiska formen med slöja tyder på att den inte 
kan vara identisk med den nordamerikanska, utan 
bör tillmätas rangen av en varietet (var. pseudo- 
duplicatus) inom P. impudieus. Den nordameri
kanska slöjförsedda formen bör däremot fort
farande uppfattas som en egen art.

Släktet Mutinus

Släktet Mutinus med 12 vitt spridda arter är i Nor
den liksom i det övriga Europa företrätt av endast 
en spontan art, liten stinksvamp M. caninus.

År 1943 rapporterade Ulbrich en för Europa ny 
art, rödfotad stinksvamp M. ravenelii. Den insam
lades redan 1963 i Norge och har sedan blivit fun
nen flera gånger men har ej identifierats eller be
handlats i litteraturen förrän i mitten av 1970-talet 
(Höiland 1977). Som ny för Sverige upptäcktes 
den ganska sent i Ångermanland och har därefter 
påträffats på vitt skilda platser i landet (jfr Ryman 
& Holmåsen 1987, karta s 582).

Släktet Clathrus

Släktet Clathrus med 16 arter, som främst växer i 
subtropiska områden, är i Europa endast repre
senterat av en spontan art, gittersvamp C. ruber. 
Men ytterligare en, mycket särpräglad art, bläck
fisksvamp C. archeri, tidigare förd till andra släk
ten (Dring 1980), förekommer numera i Europa. 
Den är inhemsk i Australien, Nya Zeeland, Mala
jiska arkipelagen, Afrika och Sydamerika. Arten 
upptäcktes 1920 i Frankrike (Vogeserna; Mar- 
chand 1976), troligen införd från Australien dels 
med en ulltransport till trakten av Bordeaux, dels 
med militära förråd till Lothringen under första 
världskriget (Becker 1984). Enligt vissa källor 
skulle det första europeiska fyndet ha gjorts redan 
1914, vilket sannolikt inte är korrekt.

C. archeri har på ca 75 år naturaliserats i Eu
ropa och växer på sina håll numera rikligt i natur
lig vegetation. Jag har själv sett den i spontan, ört
rik bokskog i Frankrike. Dess europeiska utbred
ningsområde sträcker sig nu från Spanien (Mo
reno m fl 1986) och nordvästra Italien (Cetto 
1979) i söder och till Danmark (Vesterholt & 
Sörensen 1989) och DDR (bl a Rostock; Kreisel 
1986) i norr samt från Tjeckoslovakien och Öster
rike i öster till England i väster. Det danska fyndet 
är av mycket sent datum (17.IX. 1988). Framtiden 
får utvisa huruvida arten har möjligheter att ex
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pandera även till södra Sverige. Möjligen skulle 
de ibland stränga vintrarna och de ofta kyliga 
vårarna utgöra ett hinder. Mot detta talar dock ett 
fynd från Alperna på ca 2000 m höjd (Cetto 1979). 
Med hänsyn till Sydskånes tämligen milda klimat 
torde en invandring ej vara osannolik. Men de 
under de senaste 30 åren förändrade markförhål
landena kan motverka en spridning av arten.

Phallus impudicus L: Pers. var. impudicus -
stinksvamp

Upptäcktshistoria

På sin resa till Öland och Gotland 1741 tog Carl 
Linnaeus vägen över Växjö, där han besökte sin 
gamle lärare i naturaliekunskap, Johan Rothman. 
I sin dagbok skriver Linnaeus:
Assessor Joh. Rothman, provinsialmedikus och lektor 
fysices, en man av mycken erudition [lärdom] och förfa- 
renhet, visade oss en sällsam [sällsynt] svamp eller Phal
lus volvatus, pilei apice clauso, funnen omkring Växjö, 
så sällsynt i Europa, att få botanici honom någonsin sett; 
ty bad jag honom översända samma svamp till Veten
skapsakademien, vilket ock skedde (Linnaeus 1745a).

Detta fynd resulterade i en artikel i Vetenskaps
akademiens Handlingar med titeln En sälsam 
Swamp funnen i Småland (Rothman 1742).

Efter en noggrann beskrivning av arten med 
dess olika delar jämförda med det manliga köns
organet skriver Rothman:
Han är likväl intet någon missbörd utan ett eget slag den 
jag funnit hos Michelium antecknad vid Rom. Dock har 
samme Author intet givit någon figur däröver, varför jag 
låtit honom noga afrita.

Enligt uppgift av framlidne överbibliotekarien 
Arvid Hj. Uggla (brev 1953) finns originalet till 
teckningen (fig 1) i Linnean Society i London. 
Den lär vara utförd av någon vid namn Swahn.

Om artens lukt kan väl endast en åsikt råda: 
vidrig. Dock skriver Rothman: ”Hela svampen 
luktade väl och ljuvligt såsom en orchis.” I Fin
land upptäcktes arten 15 år senare av P. A. Gadd 
(1773) ”uppå en holme vid Raumo stad”. Gadd 
tycks ha varit utrustad med ett bättre luktsinne än 
Rothman, eftersom han skriver: ”den luktar och 
stinker såsom det värsta as i skogarna”.

Bland de få svamparter Linné tar upp i sin 
Flora svecica (Linnaeus 1745b) återfinnes arten 
under namnet och beskrivningen Phallus volva
tus, pilei apice clauso. Växtplatsen anges med 
”Habitat in Smolandia”.

Tidisn.

Fig 1. Stinksvamp Phallus impudicus. Illustration till 
Joh. Rothmans artikel En sälsam Swamp funnen i Små
land, tryckt i Vetenskapsakademiens Handlingar 1742. 
Originalet till illustrationen finns i Linnés samlingar i 
Linnean Society i London.
Phallus impudicus, a specimen from Småland seen by 
Linnaeus 1741. The drawing was published by Rothman 
(1742); original at the Linnean Society, London.

Ståndortsförhållanden
Phallus impudicus har ett synnerligen brett eko
logiskt spektrum. Arten förekommer på mycket 
olikartade jordar och i de mest skilda skogstyper 
samt på kulturskapade lokaler.

Den äldsta beskrivningen av en växtplats härrör 
just från Rothman (1742): ”Han wäxte ... uti
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Tabell 1. pHH20 (pH) och mängden organiskt material (Org) i översta markskiktet (mull resp råhumus) från olika 
fältskiktssamhällen i bokskog i Skåne (nr 1-12, 15) och Småland (nr 13-14). Ca 40 jordprover har tagits och ana
lyserats från permanenta provytor (16 m2) inom varje samhälle under försommaren 1954; undantagsvis har endast 
10 prover tagits.

I tabellens nedre del framgår antalet fruktkroppar av stinksvamp Phallus impudicus under juli-oktober tre år i de 
fasta provytorna. Avsökning kunde inte göras i samhällena 1 och 2 under 1954 på grund av avverkning. Åren 1952 
och 1953 karakteriserades av normal temperatur och nederbörd från maj till oktober, medan 1954 utmärktes av rik
liga sommarregn. Detta återspeglas i fruktkroppsfrekvensen.
Table 1. pHrno (pH) and the amount of organic substance (Org) in the uppermost soil layers (mull and raw humus, 
resp.) from different field layer communities in beech forests in southern Sweden. C. 40 soil samples (in some cases 
10 only) were analysed from permanent plots (16 m2) within each community in early summer 1954.

The lower part of the table gives the number of fruitbodies of Phallus impudicus found during July-October 1952- 
54 in the permanent plots. The summer of 1954 was rainy, which is reflected in a high number of fruitbodies.

Plats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pH, min 5,0 4,7 5,6 4,0 5,2 5,5 5,0 4,0 4,9 4,8 5,1 5,2 4,0 3,9 3,7
pH, max 6,2 6,2 7,1 5,9 6,6 6,6 5,9 5,5 5,6 5,3 5,7 6,1 4,9 4,3 4,3
Org, min 8,5 7,4 9,5 5,5 9,9 6,6 9,8 5,6 7,4 13,8 3,9 7,9 8,4 9,3 20,0
Org, max 15,8 22,8 21,2 15,6 22,8 10,4 13,9 10,9 14,1 20,0 12,5 12,8 26,1 27,6 83,2
1952 0 0 0 0 3 5 4 3 1 1 1 1 0 0 0
1953 0 0 0 1 2 8 6 1 1 1 0 0 0 0 0
1954 - - 0 5 8 1 14 22 6 0 0 0 0 0 0
1952-54 0 0 0 6 13 14 24 26 8 2 1 1 0 0 0
1 Tosterup Mercurialis ptrtnms samhillc 2 Bjäresjö Mercunclis perennis-samhälle 3 Röddinge Allium wrrmwm-samhälle 4 Löve- 
stad Allium ursinum-samhälle. 5 Öved Allium ««mum-samhälle. 6 Ö. Sönnarslöv Galium odoratum-samhälle. 7 Fågeltofta Galium 
odoratum - Oxalis acetosella-samhälle. 8 Tolånga Oxalis acetosella - Galium odoratum-samhälle. 9 Ravlunda Oxalis acetosella-sam- 
hälle. 10 Kadesjö Melica uniflora-samhälle. 11 Öved Festuca altissima-samhälle. 12 Ö. Sönnarslöv Melica unifloru-samhälle. 13 
Skatelöv Gymnocarpium dryopteris-samhälle. 14 Stenbrohult Deschampsia flexuosa-samhäUe. 15 Fågeltofta Deschampsia flexuosa- 
samhälle.

mager och mossig Jordmån.” Under senare delen 
av 1700-talet uppges arten enligt litteraturen 
huvudsakligen vara funnen i trädgårdar. I Utkast 
till Flora Hallandica skriver Osbeck (1788) 
”wäxte i många år här [Hasslöv] under Buxboms
häckarna. C. A. Carlsson (1791) betecknar den i 
Flora strengnensis som ”ganska sällsynt i stadens 
[Strängnäs] trädgårdar.” Ett undantag utgör Lilje- 
blads (1792) Utkast till en svensk flora, där det 
endast står ”skog”.

Även under 1800-talet finns det uppgifter om 
artens förekomst på kulturskapade ståndorter. Så 
skriver Strömbom (1881): ”Finnes på fet jord i 
trädgårdar, t.ex. vid Huseby i Westergötland”. 
En första mer utförlig ståndortsbeskrivning ger 
Bülow (1917): ”1 all synnerhet tycks den trivas i 
våra bokskogar och förirrar sig icke sällan till par
ker och anläggningar, gamla kyrkogårdar osv.”

I en förfrågan, som jag gjorde i ett radiopro
gram i början av 1970-talet, gav ca 50 procent av 
svaren upplysning om dess uppträdande på kul
turskapade lokaler. Den har setts växa under 
krusbärs-, vinbärs-, liguster-, snöbärs-, syren- och 
Caragana-buskar samt under klarbärs- och körs
bärsträd.

Förekomstsätt i Skåne

Inom bokskogsregionen, där tyngdpunkten av 
dess svenska utbredning ligger (fig 5), växer P. 
impudicus främst i vissa typer av ängsskog.

Mercurialis-samhäWet. I ängsbokskogar, som 
förekommer på kalkhaltiga lerjordar och ofta har 
ett mer eller mindre betydande inslag av ask och 
alm, uppträdde arten ytterst sällan under 1940- 
50-talet. Så tycks även fallet vara nu 40-50 år 
senare. Under större delen av vegetations
perioden kännetecknas fältskiktet i dessa skogar 
av dominerande skogsbingel Mercurialis perennis. 
Endast en kortare tid dominerar vitsippa Ane
mone nemorosa i sällskap med gulsippa A. ranun- 
culoides i hundraprocentig konstans och hålnun
neört Corydalis cava här och var, två omisskänn
liga arter på substrat med hög neutralisationsgrad.

Orsaken till att P. impudicus är ovanlig i dessa 
samhällen kan den kraftiga rotkonkurrensen av 
skogsbingel vara. En annan hämmande faktor kan 
den förhållandevis höga markfuktigheten och 
därmed låga syrehalten utgöra. Sannolikt bidrar 
dessa faktorer till det ringa antalet av stora 
humussvampar. Barkman (1965) har i samband



med statistiska studier av skogssamhällen beträf
fande frekvensen av svamparter kommit fram till 
ett liknande resultat: ”ju tätare örtskikt, desto 
färre svamparter fruktificerar”. Detta gäller dock 
ej förnasvamparna i Mercurialis-samhällena. De 
representeras av flera arter och vissa förekommer 
i hög till tämligen hög konstansprocent, t ex stor 
lökbrosking Marasmius alliaceus (Tyler 1985a), 
bokbladsbrosking M. recubans, hjulbrosking M. 
rotula (Tyler 1984), boklövshätta Mycena capilla- 
ris, saffranshätta M. crocata (Tyler 1984), mjölk- 
hätta M. galopus och glanshätta M. vitilis. Förna
svamparna gynnas sannolikt av den ganska kon
stanta markfuktigheten och den höga relativa fuk
tigheten närmast marken. Vissa av förnasvam
parna är mycket goda indikatorer på grovmull 
med höga pHH20-värden (jfr tabell 1 och Tyler 
1984, 1985a).

Allium arVmtm-samhällen. På 1940-50-talet 
kunde P. impudicus även saknas eller vara 
mycket ovanlig i samhällen med ramslök Allium 
ursinum på liknande jordar. Däremot förekom 
den i A. ursinum-samhällen på kalkhaltiga 
och/eller näringsrika men mindre lerhaltiga jor
dar, fastän lokalt med varierande antal fruktkrop
par (se tabell 1, nr 3-5). På hög- och sensommaren 
är dessa samhällen mer eller mindre fattiga på ör
ter och karakteriseras här och var av blottad jord, 
sedan A. ursinum snabbt vissnat ner efter mid
sommar. I jämförelse med Mercurialis-samhället 
är A. ursinum-samhället rikare på svamparter. 
Detta torde betingas dels av mindre konkurrens 
från högre örter, dels av bättre genomluftad 
mark. Dylika förhållanden torde också gynna pro
duktiviteten hos P. impudicus. Grovmullen har 
ungefär samma pFlH20-värde och procentuell 
mängd organisk substans som Mercurialis-samhäl
lena (jfr tabell 1, nr 1-5).

Antalet humussvampar var påfallande mycket 
större än i Afercwm/w-samhällena. Vissa av de 
humussvampar, som är kalcifila och/eller basifila, 
s k ekologiska specialister, var mindre allmänna, 
sällsynta eller mycket sällsynta. Inom den sist
nämnda gruppen registrerades följande endast en 
gång: violettfotad puderskivling Cystolepiota 
bucknalii, flockig puderskivling C. adulterina, 
grönsporig skivling Melanophyllum eyrei, vinröd 
fjällskivling Lepiota fuscovinacea och mörk spärr- 
fjällskivling L. hystrix samt djupfotad tråding Ino- 
cybe fibrosa. Till de sällsynta får räknas gulprick- 
vaxskivling Hygrophorus chrysodon, dofttråding
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Inocybe bongardii, grånande tråding I. xantho- 
melaena, grönpucklig tråding I. corydalina och 
vintråding I. jurana. Falsk rotnagelskivling 
Hydropus subalpinus och solkremla Russula Sola
ris, som även växer i andra fältskiktssamhällen (se 
tabell 1 nr 6-9) men inte i samma frekvens där, 
bör betecknas som mindre allmänna. R. Solaris 
har visat sig ha en bredare pHmo-amplitud än 
vad tidigare fynd antydde.

Av näringsgynnade förnasvampar kan anföras 
de tämligen sällsynta filtfotsbrosking Marasmius 
torquescens och glansbrosking M. cohaerens samt 
orangehätta Mycena acicula. Vanligare var saff
ranshätta M. crocata och falsk rättikhätta M. peli- 
anthina, vilka i allmänhet även utmärks av en 
högre fruktkroppsproduktion (jfr Tyler 1984 s 74, 
79).

Galium odoratum- och Oxalis acetosella-samhäl
len. På 1940-50-talet tycktes P. impudicus uppnå 
sin maximala fruktkroppsproduktion i de samhäl
len, som utmärkes av myska Galium odoratum 
och harsyra Oxalis acetosella i varierande domi
nans eller subdominans beroende på markbeskaf
fenheten eller möjligen andra, okända faktorer. 
Endera arten kunde även saknas eller vara svagt 
representerad. Ett karakteristiskt inslag på många 
ståndorter utgjorde gulplister Lamium galeob- 
dolon. Dessa samhällen intog en mellanställning 
med gradvis förändrad sammansättning av arter 
mellan de extrema ängsbokskogssamhällena med 
näringskrävande floraelement och hedbokskogar
nas acidifila och artfattiga fältskikt, som i vissa fall 
kunde saknas.

Dessa typer av ängsskogar var rika på svamp
arter, av vilka många kännetecknades av stor 
fruktkroppsproduktion, dock i hög grad betingad 
av väderleksförhållandena före och under svam
parnas vegetationsperiod. Av intressantare och 
mera iögonfallande arter kan nämnas mörknande 
vaxing Hygrophorus cossus, dystersopp Porphy- 
rellus porphyrosporus, fjällsopp Strobilomyces 
floccopus, bläcksopp Boletus pulverulentus (även i 
avenbokskog), eldsopp B. luridus, kastanjesopp 
Gyroporus castaneus, skivsopp Phylloporus 
rhodoxanthus, rutbläcksvamp Coprinus picaceus, 
violfotskremla Russula violeipes, guldkremla R. 
aurata, beskkremla R. veternosa, blekriska Lacta- 
rius pallidus, igelkottsröksvamp Lycoperdon echi- 
natum samt larvklubba Cordyceps militaris. En 
del av dessa var redan på 1950-talet sällsynta eller 
mycket sällsynta. Under de senaste decennierna
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torde antalet arter ha stigit inom den sistnämnda 
gruppen. Den i tabell 1 (nr 6-9) redovisade 
pHmo-spännvidden i kombination med en lätt 
och luftig/syrerik fin- eller mellanmull tycktes ut
göra de bästa betingelserna för den rika svampflo- 
ran.

Genom de senaste 30-40 årens försurning av de 
skånska bokskogsjordarna (Falkengren-Grerup 
1986, 1987, 1989) har genomgripande förändring
ar skett i såväl fanerogam- som svampfloran. 
Minst förändrade är de skogar, som växer i nedre 
delen av åssluttningar med anknytning till kritsys- 
temet inom Kristianstadsområdet. Där finns fort
farande vissa basifila fanerogamer såsom nästrot 
Neottia nidus-avis, lungört Pulmonaria obscura 
och trolldruva Actaea spicata. Förändringarna av 
svampfloran tycks inte heller vara påfallande 
drastiska. På en och annan lokal kan de mera säll
synta svamparterna uppträda, t ex vid Maltes- 
holm och trakten av Ignaberga.

Gräsdominerade samhällen. I de gräsdominerade 
samhällena förekom P. impudicus mycket spora
diskt. Bidragande orsaker torde vara dels fältskik
tets täthet, dels konkurrensen från gräsrötterna, 
dels torrare substrat i samhällena med lundslok 
Melica uniflora och skogssvingel Festuca altissima.

Hedbokskogar. P. impudicus växte sparsamt i 
fältskiktslös hedbokskog med eller utan vitsippa 
Anemone nemorosa i våraspekten. Den kan före
komma i hedbokskog med dominerande kruståtel 
Deschampsia flexuosa, blåbär Vaccinium myrtil- 
lus eller örnbräken Pteridium aquilinum, fastän 
mera sällan.

Ett exempel på artens reaktion gentemot olik
heter i miljön inom ett tämligen begränsat område 
är Tromtö naturreservat (mellan Ronneby och 
Karlskrona i Blekinge), som är ganska noggrant 
undersökt av mig de senaste åren. Området ut- 
göres huvudsakligen av hedbokskog, fläckvis med 
inslag av lundslok Melica uniflora. Här och var 
förekommer mattor av vitsippa, men stora ytor är 
även under våren helt nakna. Inom vissa delar 
täcker kruståtel tillsammans med ekorrbär Mai- 
anthemum bifolium och skogsstjärna Trientalis 
europaea tämligen stora ytor. På de nakna eller 
med kruståtel bevuxna partierna förekommer P. 
impudicus ytterst sällan. Däremot växer den till
sammans med liten stinksvamp Mutinus caninus 
på hyggesytor. Tromtöreservatet hyser också en 
tämligen stor hägerkoloni. Vegetationen där 
karakteriseras av de kvävegynnade arterna hallon

Rubus idaeus och brännässla Urtica dioica samt 
lundarv Stellaria nemorum. Där gödslas marken 
genom den rikliga spillningen, vilket tycks bidra 
till en ökad produktion av fruktkroppar hos P. im
pudicus. Den växer här rikligt under normala tem
peratur- och nederbördsförhållanden från tidigt 
på sommaren till sent in i november. Aven pudrad 
trattskivling Lepista nebularis och blåmusseron L. 
nuda, som växer här, synes gynnade av den för
höjda halten av närsalter.

Kulturgranskogar. Medan P. impudicus under 
1940-50-talet sällan förekom i granplanteringar, 
lär den numera, liksom i Danmark (Buchwald 
1937), vara vanlig i ”ren granskog” i Skåne. Den
na frekvensökning i planterade granskogar torde 
bero på att lövskogar på åsarnas krön och övre 
delen av sluttningar ersatts av kulturskogar. 
Arten tycks inte bara vara tämligen oberoende av 
markreaktionen utan också av den aktuella träd- 
slagsfördelningen.

Enligt Hansen (1988) finns inget som helst sam
band mellan kemiska och fysikaliska markegen
skaper och förekomsten av P. impudicus i ädellöv
skog i Skåne. Det är en av relativt få allmännare 
arter för vilken inga marksamband gått att påvisa.

Övriga Sverige

Både inom södra lövskogs- och södra barrskogs- 
regionen (avgränsning, se fig 2) uppträder arten i 
lövblandskogar med dominerande ek och hassel 
samt med växlande inblandning av avenbok (en
dast inom södra lövskogsområdet), ask, asp, lind, 
lönn och alm samt al, vidare buskar och snårbil
dande arter såsom björnbärs-, hagtorns- och ros
arter samt slån. Den växer även i asp-björk- 
skogar. Ibland kan den förekomma som hygges- 
växt tillsammans med hallon och mjölkört Epilo- 
bium angustifolium. R. Morander (i brev) har 
iakttagit att ”de ljusa partierna i de skogar som 
vuxit upp på nybildade öar och landvinningar 
efter Hjälmaren-sänkningarna 1882-86 erbjudit 
goda betingelser för P. impudicus.”. Enligt Sand
berg (1940) utgör P. impudicus och kragjord- 
stjärna Geastrum triplex den lilla gasteromycet- 
grupp, som på Billudden i Uppland ingår i nedre 
epilitoralens lövsnår och lövblandade granskog.

L. Lange (1974) skriver att arten av olika källor 
att döma skulle ha en större benägenhet ”att växa 
på mullrika marker i Norden. Däremot synes den 
hålla sig indifferent till substratets egenskaper
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inom övriga delar av sin totalareal.” Detta bekräf
tas delvis av de här redovisade resultaten från 
mina egna undersökningar och vidare genom den 
följande redogörelsen. Men det är främst inom 
den nordligare delen av dess utbredningsområde, 
som markbeskaffenheten är av större betydelse. 
Detta betonas av Nannfeldt (i Nannfeldt & Du 
Rietz 1945): ”blir mot norr sällsyntare och visar 
där förkärlek för kusten och kalkrikare trakter” 
och framgår tydligt av utbredningskartan (fig 5). 
Samma förhållande råder i Finland (Luther 1947), 
men något strängt samband mellan svampens 
förekomst och mark föreligger inte inom lövskogs- 
regionen i Norden, där den kan växa på närings- 
fattiga marker, dvs på mår (råhumus). Däremot 
synes lätta fin- och mellanmulljordar ge de bästa 
förutsättningarna för en hög fruktkroppsproduk- 
tion.

P. impudicus kan förekomma på mycket 
extrema ståndorter. Sålunda har Fåhraeus (i brev) 
observerat den på Fårö ”i ren tallskog på gamla 
skenbart torra flygsandsdyner med insprängd 
björk och rönn”. Ridelius (i brev) har likaledes 
från Fårö lämnat följande meddelande: ”På Ulla 
Flaus vindsida i sydöstra delen ... funno vi på en 
Psamma-kulle ett gammalt exemplar av P. impu
dicus.” Detta fynd har jag (Andersson 1950b) tol
kat som P. hadriani med hänsyn till ståndorten, en 
kulle med sandrör Ammophila arenaria. Emeller
tid har Fåhrreus (1978) framhållit att denna tolk
ning ej är korrekt, eftersom
flygsandsfältet Ulla Hau inte når fram till havet, och åt
minstone i Nordeuropa förekommer P. hadriani uteslu
tande vid havsstränder. Jag har själv årligen observerat 
P. impudicus på många ställen i det tallbevuxna dyn- 
landskapet Ö om Ulla Hau, medan jag fåfängt letat efter 
P. hadriani i och omkring Ulla Hau.

Sedan jag själv hösten 1988 besökt Ulla Hau, som 
huvudsakligen hyser skogssvampar, är jag helt in
förstådd med Fåhrteus’ påpekande.

Ståndorter utanför Sverige

Från Polen är det dock känt att P. impudicus och 
P. hadriani kan leva under likartade förhållanden, 
visserligen ej på inlandsdyner utan på havsdyner. 
Ty Teodorowicz (1936) skriver:
längs båda kusterna av Hela-halvön stötte jag på denna 
art [P. hadriani] på dynerna på tre ställen mellan Wielka 
Wsia och Chalupy ... Där lyckades jag samtidigt upp
täcka förekomsten av P. impudicus under samma be
tingelser.

Quercus
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| | Alpine

iüilH ^ ' ’ •"
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Fig 2. Indelning av Sverige i biologiska regioner. Södra 
lövskogsregionen (prickat) upphör, där granens natur
liga utbredning börjar (linjen för Picea). Södra barr- 
skogsregionen (brutna linjer) avgränsas från norra barr- 
skogsregionen vid ekens nordgräns (linjen för Quercus). 
Av kartan framgår, att regionen med bokskog (linjen 
för Fagus forest) inte sammanfaller med gränsen mellan 
södra lövskogs- och södra barrskogsregionen. Strödda 
bokbestånd (ringar) finns ännu längre norrut. - Ur Sjörs 
(1955).
The forest regions of Sweden. The southern coniferous 
forest region (with oak) is a sector of the Boreo-Nemo- 
ral and the southern deciduous forest region a part of the 
Nemoral zone. Beech groves above the beech forest 
limit are indicated by rings. - From Sjörs (1955).
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Teodorowicz nämner dessutom att P. impudicus 
är vanlig i hela Polen men vid kusten uppträder i 
skogar intill dyner.

H. Skuja (i brev) har meddelat att arten i Lett
land växer på torr eller måttligt fuktig sand eller 
sandig skogshumusmark, vanligen i kanten av 
tallbestånd eller tall-gran-bestånd, företrädesvis 
under örnbräken Pteridium aquilinum, mer sällan 
i vegetation med skogsbräken Dryopteris carthu- 
siana och majbräken Athyrium filix-femina. Som 
ståndorter anger Skuja dessutom lövskogar med 
hassel samt hagtorns- och björnbärsarter på 
humus- och näringsrika jordar.

I Estland (Eplik 1935, Lepiksaar 1937) och Fin
land (Hintikka 1933, Luther 1947, Stenlid 1947) 
utgöres ståndorterna till övervägande del av löv
ängar och lundar med ek och hassel. Från Åland 
(Lemlands Nåtö) nämner Stenlid även strandskog 
med al. Mera sällan växer arten i barrblandskog 
eller tallskog på sand (Suomalainen 1916).

Från DDR ger Kreisel (1981) en tämligen detal
jerad upplysning om de växtsamhällen P. impudi
cus förekommer i. Liksom i Sverige finns den i 
bokskogar av växlande typ men med en något 
annorlunda sammansättning av fältskiktet, såsom 
Melico-Fagetum, Molinio-Fagetum och Carici- 
Fagetum, i tallskogar och granplanteringar.

Lisiewska (1972) har kunnat konstatera stora 
likheter i artsammansättningen mellan Melico- 
Fagetum i skogar i nordvästra Polen och mot
svarande växtsamhälle i de danska bokskogarna 
(Lange & Lisiewska 1969). P. impudicus synes 
eligt Lisiewska (1972 tabell la) ha ungefär lika 
hög konstans både inom Melico-Fagetum och 
övriga undersökta bokskogar i Polen som grön- 
riska Lactarius blennius, vilken är en av bokens 
my korrhizasvampar.

I de av Jansen (1984) beskrivna västliga, sura 
ekskogarna i Nederländerna återfinnes P. impudi
cus i fyra växtsamhällen helt olika de nordiska och 
mellaneuropeiska, nämligen Dicrano-Quercetum, 
Querco-Betuletum, Violo-Quercetum typicum och 
Violo-Quercetum ilicetosum. PFlH20-värdena 
inom området varierar mellan 3,0 och 4,7.

Höga till tämligen höga pH-värden känneteck
nar i allmänhet de skogar i Mähren, vars svamp
samhällen Smarda (1972) undersökt under en 
period av 3 till 6 år. Antalet storsvampar är högt 
och en del av dessa är kalcifila resp basifila. Helt 
naturligt varierar artkombinationerna i relation 
till de skogbildande träden. Den lägsta totala siff
ran för fruktkroppsproduktionen av P. impudi

cus, 3, uppvisar en subxerofil ekskog med ett pH- 
värde 6,6 i mullskiktet. I en annan skog av ungefär 
samma typ med pH-värde 5,8 var antalet frukt
kroppar 16. En örtrik bokskog med det något 
lägre pH-värdet 5,2 i A-horisonten producerade 
41 fruktkroppar.

Förhållande till markreaktionen

Åke Rühling (opubl) har på jordprover från ek
skogar i östra Småland (Oskarshamnstrakten), 
där P. impudicus förekommer här och var, gjort 
omfattande kemiska analyser. Mullen från ett par 
av dessa P. impudicus-lokaler visade pHicci-vär- 
den mellan 3,62 och 4,29 (omräknat till pHH20 ca 
4,6 och 5,3), således en tämligen sur reaktion.

De redovisade värdena från artens ståndorter i 
skånska bokskogar under 1940-50-talet (jfr tabell 
1) samt småländska och holländska ekskogar i 
våra dagar, 40-50 år senare, visar att P. impudicus 
förhåller sig indifferent till markreaktionen, i det 
att den kan utvecklas på både svagt surt (subneut- 
ralt) som starkt surt substrat.

Saprofyt eller mykorrhizabildare?

P. impudicus är i likhet med andra svampar för sin 
existens beroende av död eller levande organisk 
substans. Särskilt stort torde dess behov av dylikt 
material vara med hänsyn till att det geléartade 
mellanskiktet i ”häxägget”, mesoperidiet, utom 
vatten främst består av polysackarider (List & 
Freund 1968). Sannolikt kan arten tillgodose sitt 
behov av organisk näring antingen som saprofyt 
eller som mykorrhizabildare.

Genom att frilägga svampens mycel har det 
varit möjligt att fastställa hur den tämligen kraf
tiga mycelsträng, som utgår från ”häxäggets” bas, 
förgrenas upprepade gånger och bildar ett fint, för 
blotta ögat fullt synligt, ganska utbrett men 
mycket oregelbundet nätverk av allt tunnare trå
dar. Dessa ansluter till vedartat, delvis murket 
material, såsom tjockare grenar, trädrötter eller 
vedbitar dolda i mullen eller måren. Ibland kan 
man finna arten i murkna stubbar. Den bör delvis 
betecknas som xylofil saprofyt.

Någon tendens till mykorrhizabildning har jag 
ej kunnat konstatera. Mycket talar dock för att en 
dylik förekommer, särskilt på extrema ståndorter, 
där tillgången på dött vedartat substrat är dålig. 
Ulbrich (1932a), som i Tyskland ingående stude
rat artens sociologi och ekologi, anser att P. impu-
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Fig 3. Stinksvamp Phallus impudicus med den typiskt kamrade, vita mössan. Denna är ursprungligen täckt med 
grön, slemmig spormassa, gleba, som dock är helt förtärd av de besökande flugorna, vilka så när som på en lämnat 
svampen. I det genomskurna ”häxägget” ser man den skinnartade yttervägen, exoperidiet, och den bärnstensfärga- 
de, geléartade mellanväggen, mesoperidiet. Inuti ligger mössan, täckt av grön gleba, färdig att lyftas upp då ”foten , 
receptaklet, börjar sin sträckningstillväxt. - Öland, Torslunda, Lenstad, på fet mylla i ädellövskog 1978. Foto förf.
Phallus impudicus. Visiting insects have removed the gleba almost completely.

dicus är en av bokens mykorrhizabildare. Sanno
likt bildar den mykorrhiza med bok även i Nor
den. Men med hänsyn till dess utbredning, inte 
bara inom utan även utanför Norden, torde den 
kunna bilda mykorrhiza även med andra lövträd 
och troligen med barrträd, eftersom den kan växa 
i såväl spontana som odlade rena bestånd av gran 
och tall. Tyler (i brev) har framhållit, att P. impu
dicus sannolikt är en fakultativ mykorrhizabild
are, en åsikt som jag nu ansluter mig till.

För att få en definitiv bekräftelse på artens för
måga att bilda mykorrhiza krävs dock odlingsför- 
sök med mycel av P. impudicus tillsammans med 
plantor av såväl barr- som lövträd.

Fenologi
P. impudicus kan i Sydsverige efter milda vintrar 
och varma nederbördsrika vårar börja bilda frukt
kroppar redan i juni. Under juli fortsätter produk-
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Tabell 2. Totala antalet fruktkroppar av stinksvamp 
Phallus impudicus i samtliga fältskiktssamhällen under 
juli-oktober 1952-54. Avsökning kunde inte göras 1954 
i samhällena 1 och 2 på grund av avverkning. Den höga 
fruktkroppsfrekvensen 1954 beror på rikliga sommar
regn det året.
Total number of fruitbodies of Phallus impudicus in all 
field layer communities during July-October 1952-54. 
The high number of fruitbodies in 1954 is due to exces
sive precipitation during the summer of that year.

År Juli Aug Sept Okt Summa

1952 2 5 6 6 19
1953 4 8 8 - 20
1954 9 17 28 2 56
1952-54 15 30 42 8 95

tionen men kan vara mycket ojämn och är helt av- 
hängig av den aktuella nederbörden. Har däremot 
våren och försommaren varit kylig och/eller 
nederbördsfattig, extremt torr eller alltför neder- 
bördsrik kanske de första fruktkropparna inte 
uppträder förrän i mitten eller slutet av juli.

Arten kan i sitt outvecklade stadium, det s k 
häxägget (fig 3), dock ligga dold i förnan en läng
re tid under torka. Genom det skinnartade exo- 
peridiet och det geléartade, tjocka mesoperidiet 
är avdunstningen ringa. I samband med ett kraf
tigt regn, eventuellt ett åskregn, kan ett ”ägg” på 
några få timmar bilda en fullt utvecklad frukt
kropp. Den snabba utvecklingen beror ej på ny
bildning av celler/hyfer utan huvudsakligen på en 
sträckning av i ägget färdigbildade sådana (Rams- 
bottom 1953, Kreisel 1983).

Under år med normala väderleksförhållanden 
infaller den maximala produktionen av fruktkrop
par från början/mitten av augusti till mitten av 
september i Sydsverige (tabell 2). Produktionen 
kan, fastän i mindre omfattning, fortsätta till 
slutet av oktober, under särskilt milda höstar ett 
stycke in i november. Då har senhöstens typiska 
arter redan börjat fruktificera, såsom pipklubb- 
svamp Clavariadelphus fistulosus, skarp lök- 
brosking Marasmius prasiosmus, mjölhätta My- 
cena cinerella, ostronmussling Pleurotus os treatus 
och vinternagelskivling Flammulina velutipes.

Under extremt milda höstar och mycket blida 
vintrar kan P. impudicus producera fruktkroppar 
ännu senare. Ett exempel härpå är fyndet av en 
fruktkropp den 24 december 1970 i Karlskrona, i 
ek-hasselvegetation ca 50 m från havsstranden. 
Biilow (1917) rapporterar ett ännu senare fynd:

”Den 1 januari 1917 anträffades i Bokskogen ett 
synnerligen välvuxet exemplar av liksvampen. 
Blidvinter hade då varit rådande länge.”

Medan arten kan bilda fruktkroppar redan i 
juni-juli i Sydsverige uppträder de första i Finland 
inte förrän i början av augusti (Luther 1947). 
Hans kommentar till detta förhållande är endast: 
”vilket säkerligen är klimatiskt betingat”. Den 
sannolika orsaken till denna olikhet är, att våren 
normalt kommer tidigare med sol och värme i 
södra Sverige och södra Norge. Härigenom stimu
leras mycelets näringsupptagning och därmed till
växt, vilket innebär möjlighet till tidigare frukt- 
kroppsproduktion. I Finland liksom i de norra 
delarna av artens svenska areal betyder vårens se
nare inträdande att mycelets tillväxt startar sena
re. Å andra sidan torde denna försening i någon 
mån kompenseras av de längre sommardagarna 
med flera soltimmar och det humida lokalklima
tet. De finska ståndorterna ligger ju som ett pärl
band längs den sydvästra kusten.

Spridningsbiologi

Till skillnad från huvudparten av storsvamparna, 
hos vilka sporerna sprids med vinden (anemo- 
kori), utmärks P. impudicus och närstående arter 
av entomokori, dvs spridning med insekter (fig 4). 
Dessa utgöres huvudsakligen av spyflugor Calli- 
phoridae, främst av släktena Calliphora och Luci- 
lia, vidare egentliga flugor Muscidae med släktena 
Phaonia och Polietes, samt asbaggar, tillhörande 
släktena dödgrävare Necrophorus och skinnar- 
baggar Oecoptoma. Av spyflugor är särskilt Calli
phora vomitoria en flitig besökare, som ofta före
kommer i stor mängd, jämte Polietes lardaria av 
egentliga flugor. Båda dessa arter sågs på frukt
kroppar så sent som i början av november 1987 i 
Tromtö naturreservat (Blekinge). Calliphora 
vomitoria nämns bland besökare på stinksvamp 
från Estland (Lepiksaar 1937) och Norge (Eck- 
blad & Wischmann 1953). I det senare fallet 
gällde det besök på slöjstinksvamp.

Djuren lockas till svampen av den aslukt, som 
någon timme efter den avslutande sträckningstill- 
växten avges av hela svampen. Som ung, i ”ägg
stadiet” och innan receptaklet avslutat sin sträck- 
ningstillväxt, har svampen en lukt som närmast 
påminner om rättika. I de flesta svampböcker 
uppges att det är gleban som avger den stinkande 
lukten (jfr Ramsbottom 1953), vilket dock visat 
sig felaktigt (Gislén 1930, Joguet 1954, Clémen-



gon 1972). Clémen$on har genom en enkel men 
tillförlitlig metod konstaterat att det är recep- 
taklet, den vita foten, som avger den starkaste 
lukten. Flugornas anflygning till svampen sker 
mestadels mot receptaklet. Inom loppet av 2-3 
timmar kan en klunga av flugor slicka av mer
parten av gleban. En ringa del av denna fastnar på 
kroppens håriga delar men lossnar efter hand. En 
dylik spridning med djur benämns epizoisk.

Enligt en äldre uppfattning skulle också en viss 
spridning kunna ske genom sporer som oför
ändrade passerar flugornas tarmkanal (Fulton 
1889). Såväl Romell (1938) som Luther (1947) 
tycks ha accepterat Fultons påstående. Romell 
skriver: ”Sporerna komma enligt gjorda försök ut 
igen i grobart skick.” Luther uttrycker sig något 
annorlunda: ”Fulton har experimentellt bevisat, 
att sporerna vid passagen genom flugornas tarm
kanal inte förlorar sin vitalitet.” Ingold (1971) 
framhåller att groning av sporer varken har iakt
tagits hos P. impudicus eller andra representanter 
av familjen Phallaceae. Dock har en amerikansk 
forskare, Flegler (1979), utarbetat en laboratorie
metod för produktion av fruktkroppar av ”Muti- 
nus caninus” (avser säkerligen rödfotad stink
svamp M. ravenelii, som är amerikansk) genom 
att ympa glebavävnad på ett syntetiskt närings- 
substrat.

”Högre flugor” är ganska stationära och har 
därför hittills inte tillmätts någon större betydelse 
för långspridning av sporer. Deras flygräjong har 
uppskattats till några kilometer (R. Frey enl 
Luther 1947). Enligt Norris (1965) migrerar vissa 
spyflugor genom passen i Pyrenéerna mot var
mare områden då luften blir kyligare norrpå mot 
hösten. Varför skulle då inte vissa flugor under 
varma somrar kunna ”vandra” norrut längs kus
ten i Norden och bidra till spridning av sporer? 
Passiv transport av sporbärande insekter genom 
kraftiga vindar är också tänkbar. Hur ska man an
nars kunna förklara de isolerade lokalerna utefter 
norrlandskusten eller lokalen vid Strömsund i det 
inre av Norrland, vilka ligger på ett avstånd mel
lan 15 och 20 mil eller mera från varandra? Vilket 
av de anförda spridningsmedlen kan ligga till 
grund för de isolerade förekomsterna av Phallus 
impudicus och P. hadriani på Gotska Sandön och 
Fårö (Andersson 1950b, Fåhraeus 1978)? Vind
drivna insekter med fastklibbade sporer på krop
pen eller i tarmen?

Lokalen i det inre av Medelpad (se lokalför
teckningen) kan mycket väl vara en reliktlokal,
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främst betingad av det lokalmaritima klimatet. 
Kers (1977) torde avse denna lokal, då han bl a 
nämner P. impudicus och skriver: ”Det verkar 
alltså som om ädellövskogens svampflora (sapro- 
fyter, förnanedbrytare) förmår tränga längre 
norrut än både själva ädellövskogen och dess 1ig- 
noser.”

En antropokor spridning är också tänkbar, men 
den är i allmänhet av lokal karaktär, t ex genom 
transport av lövjord eller naturgödsel infekterad 
med mycel eller sporer till villaträdgårdar och an
läggningar vid sommarstugebebyggelse i närheten 
av eller i skogsområden.

Den hypotes om möjlig långspridning til Finland i 
äldre tider genom sjöfarten, vilken framförts av 
Luther (1947), kan ifrågasättas. P. impudicus, 
som förr ansågs vara ett verksamt medel mot reu
matism och även lär ha brukats som kärleksme- 
del, medfördes i skeppsapoteken. Luther grundar 
sitt antagande på att P. impudicus ofta finns intill 
gamla hamnplatser. Han fullföljer dock inte sin 
tankegång helt. Vill man göra ett tanke
experiment frågar man sig först, i vilken form 
svampen förvarades. Sannolikt som ett pulver! 
När man använde ett dylikt medikament kunde 
möjligen något av pulvret ha förts bort med vin
den och fallit till marken, där sporer kunde ha 
grott och eventuellt bildat mycel, som så småning
om utvecklat fruktkroppar, från vilka en sekundär 
sporspridning kunde ha skett.

Denna hypotes är dock alltför långsökt. Att 
många fanerogamer genom skeppsfarten förts in 
till hamnplatser och sedan spritt sig vidare finns 
det otaliga bevis för. Beträffande förekomsten av 
P. impudicus både i Finland och det övriga Nor
den är det mera sannolikt, att artens invandring 
skett spontant under den postglaciala värmetiden, 
även om inga bevis kan framläggas härför. P. im
pudicus kan ha varit en av komponenterna i en 
sydlig och värmegynnad storsvampflora i värme
tidens ekblandskogar med hassel och andra ädla 
lövträd. Kanske har den rentav vuxit tillsammans 
med hassel i delar av det område, som motsvarar 
det nutida Västerbotten (G. Andersson 1902). I 
samband med klimatförsämringen omkring 1000 
f Kr pressades den värmeälskande skogsvegeta
tionen med dess konstituenter mot söder. När 
sedan klimatet blev gynnsammare kunde bl a P. 
impudicus på entomokor/anemokor väg sprida sig 
norrut, längs kusten och till de skärgårdar, där 
den nu förekommer.
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Fig 4. Övre delen av receptaklet med mössa hos stink
svamp Phallus impudicus. Gleban är dels orörd, ljust 
olivgrön, dels vidrörd av besökande flugor, olivbrun- 
svart. Förutom sporer innehåller den druvsocker och 
sammansatta sockerarter jämte ett flertal andra ämnen. 
Flera arter av flugor, men främst spyflugor, guldflugor 
(ej på bilden) och egentliga flugor av släktena Polietes 
och Phaonia, slickar av den slemmiga massan. Enligt 
vissa författare sprids sporerna endozoiskt, dvs de passe
rar flugans tarmkanal utan att skadas och bibehåller sin 
groningsförmåga. - Skåne, S. Mellby, Stenshuvud, 
avenbokskog 1963. Foto förf.
Upper part of the receptaculum, with cap, of Phallus im
pudicus. The gleba contains i.a. sugars and it is licked off 
by species of Calliphoridae and Muscidae. It is not clear 
whether spore dispersal is mainly endozoic or epizoic.

Utbredning i Norden

I sin framställning av vissa storsvampars utbred
ning i Europa skiljer L. Lange (1974) mellan sju 
huvudgrupper. En av dessa, nr 3, innefattar arter, 
vars huvudsakliga förekomst ligger något söder 
om den biologiska norrlandsgränsen, Limes norr- 
landicus. Till denna grupp föres bl a P. impudicus. 
Enligt min mening är gruppen alltför oenhetlig. 
De tillhörande arterna är mycket ekologiskt spe
cialiserade och deras förekomst i Norden är så 
pass olika att gruppen bör utgå. Den enda art, 
som ej är substratbunden, är P. impudicus.

Arten bör betecknas som nemoral-hemiboreal 
med en nordgräns strax norr om de mellansvenska 
sjöarna. Denna ungefärliga gräns antyds redan av 
E. Fries (1846) med orden ”Suec. med.”. Hans

uppgift återkommer, fastän något utförligare, hos 
E. P. Fries (1857): ”Phalloidei ... aftaga hastigt 
mot Norden, så att till mellersta Sverige blott en 
enda art, Phallus impudicus L. framtränger högst 
sparsamt.” Långt senare ger T. C. E. Fries (1921) 
en mera detaljerad om ej fullständig bild av artens 
nordgräns: ”går över södra Dalsland, sydligaste 
Värmland, sydligaste Västmanland och norra 
Uppland; längs kusten överskrider den Dalälven 
med några mil”. Sandberg (1940) citerar den sena
re men gör ett viktigt tillägg: ”möjligt är att artens 
nordligaste förekomster äro att söka vid kusten 
eller intill större insjöar”. Senare fynd bekräftar 
riktigheten i Sandbergs antagande.

Eftersom varken T. C. E. Fries eller Sandberg 
nämner något om artens förekomst i Bohuslän 
eller Närke torde de ej ha haft kännedom om dess 
närvaro där. Emellertid är dess växtplatser i 
Närke mycket väl dokumenterade med en detal
jerad utbredningskarta, som ställts till mitt för
fogande av naturvårdsenheten i Örebro län (Hal
lin i brev).

Av min karta (fig 5) framgår att artens nord
gräns i väster löper utefter Bohusläns kust, viker 
av därifrån mot norr i höjd med Vänerns sydände 
och fortsätter in i Värmland för att i trakten av 
Kristinehamn vrida rakt mot söder och runda 
Kilsbergen. I fortsättningen följer den Närkeslät- 
ten längs Kilsbergens fot och sträcker sig därifrån 
mot de strandnära trakterna norr om Hjälmaren 
till Mälaren-området längs dess mot norr inskju
tande smala vikar. Sedan svänger den mot norr 
och nordost genom Uppland och följer kusten och 
skärgården till Dalälvens utlopp i Bottenhavet. 
Norr om Dalälven har den sex kust- eller kustnära 
lokaler och i inlandet en lokal i Strömsund 
(63°59’). Den nordligaste lokalen utefter kusten, i 
trakten av Skellefteå, ligger på 64°45’. Av de sju 
norrländska lokalerna är fem klart kulturbeting- 
ade.

I Norge har P. impudicus en stark koncentra
tion till silurområdet kring Oslofjorden. Mot syd
väst och därifrån mot norr finns den längs kusten i 
ett bälte av växlande bredd till Frosta och Verdal 
(63°4F) i Nord-Tröndelag (Eckblad & Gulden 
1974). Utbredningen av P. impudicus i Norge har 
stora likheter med arealen för de sydliga skogs- 
arterna kaprifol Lonicera periclymenum och sår- 
läka Sanicula europaea utefter norska syd- och 
sydvästkusten (jfrFtegri 1960).

Artens ståndorter utefter kusten i Norrland lig
ger inom ett lokalmaritimt område (fig 6; Ång-
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Fig 5. Utbredningen av stinksvamp Phallus impudicus i Norden. Kartan grundas på egna och andras observationer, 
litteraturuppgifter och herbariematerial. I särskilt fyndtäta områden har ej alla fynd kunnat läggas in. - Linjen an
ger nordgränsen för ek Quercus robur.
The distribution of Phallus impudicus in the Nordic countries according to field observations, literature reports and 
herbarium material. - The line shows the northern limit for Quercus robur.

ström m fl 1974). Så är även fallet i Finland, där 
utbredningen är begränsad till de sydvästliga kust
trakterna med närliggande skärgård samt Åland 
(Hintikka 1933, Luther 1947, L. Lange 1974). I f d 
finska Karelen finns en isolerad lokal vid Teri- 
joki/Zelenogorsk (Jaakkola 1940). Dess nord
ligaste lokal är Ytterö/Yytteri (61°44’) i Satakunta 
(Suomalainen 1916).

Någon tydlig gräns mot väster har ej arten i 
Danmark. Den överväldigande mängden lokaler 
ligger dock innanför eller vid den viktiga vegeta- 
tionsgräns i Jylland, som markerar israndens lång
variga läge under senaste istiden (L. Lange 1974).

Utbredningen i övriga Europa

P. impudicus har en omfattande utbredning i Eu
ropa med tyngdpunkten i Mellaneuropa. I norr 
når den till något över 63°, som angivits ovan, och 
i söder till ca 40°, i väster till mellan 7° och 9°V och 
i öster till mellan 40° och 45°0. Mot söder och syd
ost blir den allt ovanligare i slättlandet och har sin 
huvudsakliga utbredning på måttligt höga nivåer i 
de omgivande bergsområdena med ett tempererat 
klimat. Således skriver Ulbrich (1932a): ”från 
slättlandet till den mellersta bergsregionen, unge
fär till bokens utbredningsgräns ... I Ungern en
dast i bergsskogar.”
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Fig 6. Områden i Sverige med mera kontinentalt och 
mera maritimt klimat än genomsnittet. De lokalkonti
nentala områdena utmärks av varma somrar och kalla 
vintrar, de lokalmaritima av svala somrar och milda 
vintrar. - Ur Ångström m fl (1974).
Areas with locally continental and locally maritime cli
mate in Sweden. - From Ångström et al. (1974).

Artens gräns i Fennoskandia är den bäst doku
menterade. I nordost torde den nå fram till 
Moskva, ty enligt Weinman (Ulbrich 1932a) finns 
den ”in sylvis umbrosis prope Mosquam”. Sylvis 
umbrosis betyder mörka skogar, vilket tyder på

att uppgiften gäller P. impudicus och ej P. hadri- 
ani, som växer i torra, ljusa skogar eller på öppen 
mark i Östeuropa, i vingårdar och på sandstränder 
i Västeuropa (Andersson 1950b). Ostgränsen för 
P. impudicus i övrigt är ofullständigt känd. Den är 
rapporterad från Kaukasus (Abchasien, Saken 
samt Swanetien, Taurari; Singer 1929, Ulbrich 
1932a).

På grund av alltför få och delvis osäkra uppgif
ter kan någon sydgräns för P. impudicus ej anges. 
I stället meddelas här dess tämligen säkra sydliga 
exklaver. Enligt tillgängliga litteraturuppgifter 
finns lokaler i Portugal (Pilåt 1958), Spanien (Kas
tilien, Katalonien och Balearerna; Calogne & De- 
moulin 1975), sydligaste Frankrike (Korsika; L. 
Lange 1974), norra Italien (Bresadola 1927-33), 
Jugoslavien (Serbien; Ulbrich 1932a, Lisiewska & 
Jelic 1971) och Bulgarien (L. Lange 1974).

Uppgifter om artens förekomst i Baltikum är få 
och mycket svåråtkomliga. Med hjälp av några till 
tyska översatta mindre uppsatser av Lippmaa 
(1933), Eplik (1935), Lepik (1937) och Lepiksaar 
(1937) samt personliga meddelanden har ett antal 
lokaler kunnat läggas in på fig 5.
Beckers (1984) karta över den europeiska utbredningen 
bygger i princip på L. Langes (1974). Emellertid inran
gerar Becker P. hadriani inom P. impudicus, varigenom 
kartbilden förryckes. Nordgränsen i Sverige är förskju
ten alltför långt mot norr i inlandet. Den zon, inom vil
ken arten är markerad i Norge, har blivit alltför bred. 
Markeringen i Finland är helt missvisande. Det verkar 
som om arten skulle finnas i hela sydvästra Finland, där 
den är snävt kust- och skärgårdsbunden. Enligt Becker 
saknas P. impudicus utefter småländska kusten och på 
Öland. Förekomsterna i Grekland, längs Apenninerna 
och större delen av utbredningsområdet på Pyreneiska 
halvön torde avse P. hadriani.

Utomeuropeisk utbredning

I sin kommentar till artens utbredning utanför Eu
ropa skriver L. Lange (1974) bl a att P. impudicus 
finns i Nordafrika, Nord- och Sydamerika, tempe
rerade områden i Asien, Pakistan, Indien och 
Ceylon, vidare i Australien, Tasmanien och Ja
pan. Hon hänvisar till olika författare, huvudsak
ligen Cunningham (1944). Härigenom blir hennes 
uppgifter ej genomgående korrekta, eftersom 
Cunninghams uppgifter avser hela släktet Phallus.

Artens förekomst i Nordafrika kan ej ifrågasät
tas, ty Maire & Werner (1937) rapporterar den 
från Marocko. Vidare är den känd från Kanarie
öarna (Gran Canaria och La Palma; Eckblad 
1962, 1975).
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1 Asien är P. impudicus med säkerhet funnen i 
Iran (Khabiri 1958, Eckblad 1976). Kreisel (1969) 
rapporterar ett fynd från Nepal i en granskog med 
Rhododendron på 3000 m höjd. I en kommentar 
till fyndet skriver Kreisel:

Det i september samlade exemplaret skiljer sig från det 
europeiska endast genom receptaklets mindre storlek 
(exsickatet 7 cm högt). Stjälkdelen (receptaklet) är fyr
kantigt kamrad, mössan murkellikt ribbad. Svampen 
var i alla delar vit, lätt gråaktig.

Arten är även känd från Kasachstan 
(Schwartzman & Filimonova 1970) och från Kob- 
do-distriktet i Mongoliet (Pilat 1935).

I Kina är den känd från Nanjing, där den växer 
på fält och i bambuskogar (Tai 1982; en färg
plansch kompletterar texten, och två av bilderna 
representerar P. impudicus).

Nordamerika. Uppgifterna om artens förekomst i 
Nordamerika är något förvirrande. Cunningham 
(1974) uttrycker sig ganska vagt:

P. impudicus är den vanliga europeiska arten, som kän
netecknas av den vita mössan och receptaklet i samma 
färg. En form med rosafärgad volva och receptakelbas 
av samma färg förekommer i Nordamerika. Den har fått 
namnet P. imperialis.

Cunningham nämner ingenting om dess utbred
ning i övrigt och refererar ej heller till någon be
stämd källa. Men gissningsvis kan man tänka sig 
Coker & Couch (1928), vilka skriver:
Ithyphallus impudicus ... är en sällsynt växt öster om 
Mississippi. ... Den amerikanska formen tycks genom
gående ha en rosafärgad volva som är långsträckt eller 
äggformad och torde helst få betraktas som P. imperialis 
eller som en varietet av P. impudicus.

I senare tid anger bl a L. Lange (1974), med hän
visning till tidigare litteratur, att P. impudicus 
förekommer i Nordamerika. Allt tyder dock på 
att denna art saknas där och att uppgifterna i 
själva verket avser P. hadriani (= P. imperialis, P. 
iosmus). Redan Long & Stouffer (1948) skriver 
vid behandlingen av denna:
This species is more widely distributed in the United 
States than any other known phalloid. It always has a 
pink volva and has never been found in this country in the 
pure white stage, so characteristic of the Phallus impudi
cus, of European countries, [kursiverat av mig].

Avsaknaden av P. impudicus i Nordamerika, spe
ciellt i den atlantiska delen, har ett visst intresse i 
diskussionen om Phallus duplicatus.

Phallus impudicus var. pseudoduplicatus
O. Andersson, var. nov. - slöjstinksvamp

Holotyp: Sverige. Skåne, Tolånga socken, Anklam, 
bokskog i Galium odoratum - Oxalis acetosella-sam
hälle, tillsammans med P. impudicus 1948 O. Anders
son & H. Runemark (LD).

A varietate impudico indusio (ex apice receptaculi 
Oriente) 4-5 cm iongo tantum differt. A P. duplicato 
Bose tamen indusio semper albo, reticulato, areolis 
aequabilibus; exoperidio albo.

Överensstämmer med var. impudicus i alla av
seenden utom genom förekomsten av en nätfor- 
mig slöja, ett indusium. Det utgår från recep
taklets topp under den glebaförsedda mössan och 
hänger ner 4-5 cm, ytterst sällan mera, utanför 
mössans kant. Indusium alltid vitt. Volvans exo- 
peridium liksom hos var. impudicus vitt. Växer i 
såväl löv- som barrskog.
Tidigare och mycket länge ansåg man att den 
europeiska slöjförsedda stinksvampen var iden
tisk med den i östra Nordamerika förekommande 
Phallus duplicatus. Det första europeiska fyndet 
av slöjstinksvamp rapporterades av Ulbrich 
(1932b), som ansåg sig ha kunnat fastställa dess 
identitet med den nordamerikanska svampen 
genom jämförelse med den bild, som åtföljde ori
ginalbeskrivningen av Hymenophallus togatus (fig 
9). Denna bild är återgiven i färg men grundar sig 
på ett foto i svartvitt, taget av dr C. L. Lochman 
av ett exemplar funnet i Bethlehem, Pennsyl
vania, USA, av E. A. Rau. Den färdiga bilden 
jämte beskrivning sände Rau till amerikanska 
mykologer för identifiering. Då han emellertid ej 
ansåg sig ha fått en tillfredsställande bestämning, 
sände han bilden med beskrivning till C. 
Kalchbrenner i Ungern (Rau 1883). Denne be
skrev då svampen som ny för vetenskapen med 
namnet Hymenophallus togatus (Kalchbrenner 
1884). Kort därefter diskuterade Farlow (1883) 
fyndets identitet. Farlow hade sett denna art flera 
gånger och efter en noggrann analys drog han 
slutsatsen, att Raus svamp måste vara identisk 
med Phallus duplicatus Bosc, första gången fun
nen i South Carolina. Farlow motiverar sitt ställ
ningstagande med orden:
... the relative position and appearance of the pileus and 
veil are the same in our species as usually seen. ... I see 
no reason why we should not consider that Phallus toga
tus of Kalchbrenner is the Phallus duplicatus Bosc, as it 
corresponds more closely to that species both in anato
mical character and in its habitat than to any other.
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Fig 7. Slöjstinksvamp Phallus impudicus var. pseudo- 
duplicatus med slöjan hängande ned ca 4 cm under mös
sans kant. - Skåne, Ravlunda, Brostorp, Maglehems 
ora, bokskog 10.8.1971. Foto Fl. Jahn (t).
Phallus impudicus var. pseudoduplicatus. The indusium 
hangs down c. 4 cm below the cap.

E. Fischer (1888) förde arten till släktet Dictyo- 
phora, och namnet Dictyophora duplicata har 
sedan länge varit gällande. Nu används åter det 
ursprungliga namnet, Phallus duplicatus, sedan 
Dring (1965) på goda grunder dragit in släktnam
net Dictyophora (jfr Kreisel 1986 s 316).

Tio år efter Farlows död publicerades ett stort 
antal av hans förnämliga avbildningar av svampar 
som Icones Farlowianae (Farlow 1929). Här ingår 
Dictyophora duplicata som nr 101 med text av 
Burt. Farlows bild har en slående likhet med den 
bild som åtföljde Kalchbrenners beskrivning och 
stämmer väl med Raus (1883) egen rapport.

Schieferdecker (1963) såväl som Krieglsteiner 
(1981) har gjort jämförelser mellan den europe-
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Fig 8. Slöjstinksvamp i vegetation med myska Galium 
odoratum och harsyra Oxalis acetosella. Slöjan har med 
sin nedre del fastnat vid det geléartade mesoperidiet, 
tryckts mot receptaklet och brustit vid cellsträckningen. 
- Skåne, Tolånga, Anklam 1950. Foto Oscar Gehlin (t).
Phallus impudicus var. pseudoduplicatus in a Galium 
odoratum - Oxalis acetosella community. The lower part 
of the indusium has got stuck to the gelatinous meso- 
peridium and has broken during the expansion of the 
receptaculum.

iska slöjförsedda stinksvampen och den ameri
kanska. Båda har kommit fram till att formerna 
från de båda världsdelarna ej är identiska, utan att 
den europeiska måste uppfattas som en varietet av 
P. impudicus. Deras argument är följande:
(1) Den amerikanska är genomsnittligt kraftigare.
(2) Den amerikanska formens ”häxägg” är blekt 
till djupt köttbruna, medan den europeiska for
mens är vita till äggskalsfärgade eller med tiden 
svagt brunaktiga.



SVENSK BOT. TIDSKR. 83 (1989) Stinksvampen i Norden 235

(3) Slöjan hos den amerikanska är svagt rosafär
gad, hos den europeiska alltid rent vit, med tiden 
möjligen blekt ockrafärgad.
(4) Hålen i slöjan hos den amerikanska är regel
bundna och blir nedåt allt mindre. Hos den euro
peiska formen är hålen i slöjan oregelbundna och 
avtar ej i storlek nedåt.
Samtliga argument är dock inte hållbara. Text och 
bild hos både Kalchbrenner och Farlow visar att 
slöjan kan vara vit hos den amerikanska formen. 
Coker & Couch 1928 talar däremot om ”a light 
rosy pink color”, och Smith (1951) beskriver fär
gen som vit till lätt rosa (”pinkish”). Beträffande 
häxäggets färg stämmer uppgiften endast delvis 
med Kalchbrenners ”flavida” (gulaktig) och Raus 
”flava” (gul), bättre däremot med Farlows ”white 
or earth stained”. Enligt Smith (1951) har volvan 
en mycket växlande färg från vit till vitaktig eller 
med ton av köttrosa till brunaktigt. Men är volvan 
i sig jordfärgad eller har den tagit färg av jorden?

Enligt min egen uppfattning skiljer sig den 
amerikanska formen från den europeiska genom 
att den är kraftigare, vidare genom slöjans form, 
längd och struktur (jfr fig 7 och 9): 3-8 cm lång, 
trumpet- eller krinolinformig liksom hos den eu
ropeiska, hålen mera regelbundna, avtagande i 
storlek nedåt, nedre delen av tämligen fast vävnad 
med en något oregelbunden, smal, hel kant. Hos 
den europeiska formen, som ej är så kraftig, blir 
slöjan sällan mer än 5 cm lång, hålen är alltid ore
gelbundna, ändras ej i storlek nedåt, och den är 
alltid vit. Slöjan kan ha formen av en utstående, 
något uppåtböjd liten krage (Ramsbottom 1953 
plansch X) eller vara krinolinformig (Kreisel 1986 
nr 139) men är aldrig trumpetformig.

Hos Phallus duplicatus är slöjan alltid utbildad. 
Hos P. impudicus är den däremot mycket sällan 
synlig. Schmidt (1965) har, efter analys av ett stort 
antal exemplar, fastställt att det finns en jämn 
övergång hos P. impudicus från exemplar med 
slöja över sådana, som har en slöja anlagd under 
”klockan” till sådana som helt saknar slöjanlag.

Efter Ulbrichs (1932b) meddelande om före
komsten av ”Dictyophora duplicata” i Europa in
flöt uppgifter om nya fynd från olika delar av 
Tyskland. Ulbrich (1935) sammanställde då dessa 
och försökte på grundval av vissa meddelanden 
om dess förekomst tillsammans med en del ut
ländska träd framlägga en hypotes om det sätt, på 
vilket arten förts in i Europa. Han kunde konsta
tera att av de ca 20 fynden var 10 gjorda på platser

Fig 9. Den nordamerikanska arten Phallus duplicatus. 
Från Rau (1883).
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True Phallus duplicatus from N. America. The picture, 
here reproduced from Rau (1883) formed the basis for 
the description of Hymenophallus togatus Kalchbrenner 
(1884).

med douglasgran. Det låg då nära till hands att 
sammankoppla de båda arterna och anta att spo
rer eller mycelfragment förts till Europa vid im
port av fröer av douglasgran. Men detta faller på 
sin egen orimlighet, eftersom Phallus duplicatus 
endast förekommer i östra Nordamerika och 
douglasgranen endast i västra Nordamerika. Ul
brich framlade då hypotesen att arten förts in med 
Pinus strobus, P. banksiana eller Quercus rubra, 
vilka växer i de östra delarna av kontinenten. 
Denna hypotes accepterades av vissa mykologer. 
Sålunda skriver Buchwald (1941) med anledning 
av det första fyndet i Danmark:
Da de tyske Förekomster for Dictyophora duplicata saa 
godt som alle er knyttet til Lokaliteter, der er rige paa 
Inblandning af nordamerikanske Traarter, ligger det 
derfor naer att formode, att Svampen er indsltebt med 
disse fremmede Traser, enten i Form af Sporer eller 
maaske snarere med Mycelfragmenter ... Medens det



föreligger talrige Exempler paa Indvandring af Micro- 
myceter ... til Danmark fra fremmede Verdensdele, 
staar vi her ovenfor det först kendte Eksempel paa Ind- 
slxbning af en Storsvamp fra en fremmed Verdensdel, 
og af denne Grund har fundet af Dictyophora sin sterlige 
videnskabelige Interesse.

Nya danska fynd har sedan gjorts på Själland, i 
Jylland och på Fyn. I Sverige upptäcktes den 1948 
(Andersson 1950a). Från Norge rapporterades 
slöjstinksvampen av Eckblad & Wischmann 
(1953). Från Finland är denna varietet ej känd.

Som framgår av lokalförteckningen är fynd
orterna i Norden mycket utspridda. Så är även fal
let inom varietetens utomnordiska areal. Den är 
känd från ett flertal länder i Mellan- och Väst
europa med flest (närmare 40) fyndorter i Tysk
land (båda staterna; Krieglsteiner 1981, Kreisel 
1986). Dessutom är den funnen i Frankrike, Polen 
(Krieglsteiner 1981), Tjeckoslovakien (Pilåt 
1958), Österrike (Handke 1963) och England 
(Ramsbottom 1953). Enligt Kreisel (1986) har 
den också iakttagits i Mellan- och Ostasien. 
Schwartzman & Filimonova (1970) uppger den 
från Kasachstan. Ett annat isolerat område är 
Nordafrika, där den rapporterats från Marocko av 
Maire & Werner (1937).

De mycket utspridda och inom vissa områden 
mycket isolerade fyndorterna talar emot Ulbrichs 
hypotes om en synantrop spridning av den nord
amerikanska Phallus duplicatus via import av frö 
av nordamerikanska träd till Europa. Det är också 
högst osannolikt, ja otänkbart, att man redan i 
mitten av 1800-talet importerat främmande träd
slag till Algeriet eller senare till Kasachstan. San
nolikt har var. pseudoduplicatus uppstått, och 
uppstår, genom mutation i en- eller parkärnmycel 
av P. impudicus var. impudicus. För denna hypo
tes talar bl a det förhållandet, att var. pseudo
duplicatus och var. impudicus då och då påträffats 
växande mycket nära varandra på samma stånd
ort.
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Summary

In the Nordic countries Phallus impudicus has its main 
distribution in the Nemoral zone. It occurs especially in 
beech woods but also in spontaneous and planted coni
ferous woods, parks and gardens.

The main basis for this article is observations on 
mushrooms in deciduous woods, especially beech 
woods, in southern Sweden, made during the 1940s and 
50s. Then the species was common in meadow beech 
woods in Skåne (southernmost Sweden) on well aerated

soils with fine or middle mull, which seemed to create 
the most favourable conditions for an abundant produc
tion of fruitbodies. The field-layer in these woods was 
i.a. constituted of dominating or subdominating Galium 
odoratum, Oxalis acetosella and Lamium galeobdolon. 
The production in meadow woods on heavy, more or 
less clayey soils with coarse mull was moderate, insigni
ficant or none (Table 1). In heath woods P. impudicus 
was rare or less common. The species seemed to be in
different to various chemical qualities of the soil but 
somewhat dependent on the physical/mechanical consti
tution for a high fruitbody production. Recent research 
has proved that the species is indifferent to the soil qua
lities, trees and the constitution of the field layer. It 
occurs more or less commonly both in mor and mull 
soils (G. Tyler in litt.).

The author is of the opinion that the increase in 
frequency of P. impudicus in heath beech woods in 
southernmost Sweden nowadays is a result of the large 
N-deposition. On the other hand the increase of acidi
fication does not seem to play any role for the produc
tion of stinkhorn fruitbodies.

In the Hemiboreal zone/the Southern coniferous 
region P. impudicus seems to be dependent on a mild 
local climate, particularly in parts of the provinces of 
Småland and Västergötland with bedrock poor in bases 
or/and moraines poor in mineral nutrients. In those 
parts it is generally met with near large lakes, watercour
ses or local streaks of diabase and often occurs in old 
settled land, which is often restricted to these more 
favourable areas.

An increased frequency of locations is confined within 
the Silurian limestone of the provinces of Västergötland, 
Östergötland and Närke (Fig. 5). A concentration of 
localities along its northern border is characteristic of 
the districts round the large lakes in Central Sweden 
with a favourable to very favourable climate. Similar 
conditions, often combined with a high content of lime 
or mineral nutrients in the soil, are prevalent in the 
eastern parts of the province of Uppland and its archi
pelago. The scattered localities north of the coherent 
northern limit, with the northernmost site on 64°45’N, 
are situated within a local maritime area and on anthro
pogenous habitats, with the exception of the locality in 
Medelpad. The only locality in the northern Swedish up
lands, at Strömsund, where it was found in a raspberry 
field, is situated in a local mild area. The Norwegian as 
well as the Finnish areas are concentrated to the coasts 
and their archipelagos with a maritime, mild climate. In 
Norway the species occupies a broad coastal zone, which 
stretches more than 200 km N of the oak border. In Fin
land most locations are situated in the SW archipelago.

In southern Sweden and in Norway the production of 
fruitbodies sometimes begins as early as in June, while it 
does not start until August in Finland.

The dispersal of spores by insects, in particular blue
bottles, greenbottles and some beetles, can only partly 
explain the present distribution of Phallus impudicus. 
Wind-blown insects carrying spores may also be respon
sible. Probably the species was a constituent of the 
mixed oak forest during the warmest period of the Post- 
Glacial, and got its main distribution then. Possibly it 
vanished from northern localities in connection with the 
deterioration of the climate at about 1000 B.C.
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Phallus impudicus var. pseudoduplicatus
Phallus duplicatus Bosc (syn. Dictyophora duplicata 
(Bose) Fischer), a native of North America, was first re
ported from Europe by Ulbrich (1932b) on a find at 
Rostock in the 1920s. Quite soon it turned out that it had 
been spotted in a number of places in Germany, often 
together with American tree species. Ulbrich (1935) 
therefore suggested that it had been introduced with 
American trees. This was at first accepted by most 
mycologists. Later (Schieferdecker 1963, Krieglsteiner 
1981) close comparisons were made between descrip
tions and pictures of the American and European fungi, 
which revealed that they were not identical. The author 
is of the same opinion as Krieglsteiner that the Euro
pean fungus is very close to P. impudicus, from which it 
only differs in the presence of an indusium. It should 
therefore be treated as a variety, formally described in 
this paper as var. pseudoduplicatus. Probably var. 
pseudoduplicatus is a result of a mutation in the mono- 
or dicaryotic mycelium of var. impudicus.

The main differences between the North American 
Phallus duplicatus and the European P. impudicus var. 
pseudoduplicatus are the following. The former is more 
robust than the latter; its volva is white, yellow, pinkish, 
or flesh-coloured, sometimes with a brownish tinge. The 
indusium is often longer, its perforations are smaller to
wards the lower, membranaceous border, and its colour 
is white to pinkish. The European fungus has a rather 
short, white indusium with perforations which are all 
about the same size, and there is no membranaceous 
margin. The volva is always white.
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Fyndförteckning

Phallus impudicus var. impudicus
I provinser med hög fyndtäthet anges i regel endast 
socknarnas namn.
Skåne. - Allerum. Andrarum. Balkåkra. Bjäresjö. Blen- 
tarp. Bosarp. Brunnby (Gertz & Sylvén 1940). Brönne- 
stad. Båstad. Börringe. Dalby. Degeberga. Djurröd. 
Eljaröd. Eslöv. Finja och V. Torup. Fjälkestad. Frän- 
ninge. F&geltofta. Färingtofta. Förslöv. Genarp. Glad
sax. Glimåkra. Gumlösa. Gärdslöv. Harlösa. Helsing
borg. Hjärnarp. Huaröd. Hyby Bökebergsslätt 1882 
K. F. Dusén (S); Bökeberg 1904 Bülow (S). Hästveda. 
Högestad. Hörby. Hörröd. Höör. Ivetofta. Ivö. Kats- 
lösa. Kiaby. Konga. Kvidinge. Långaröd. Lödde- 
köpinge tallplantering 1986 S. Svensson. Lövestad. 
Maglehem. Matteröd. N. Mellby. S. Mellby. Näsum. 
Oderljunga. Oppmanna. Osby. Perstorp. N. Rörum. 
Röstånga. S. Sandby. Skarhult. Skepparslöv. Skurup. 
Smedstorp. Stehag. Stoby. V. Sönnarslöv. Ö. Sönnars- 
löv. Sövde. Sövestad. Tjörnarp. Tolånga. Torekov Hal
lands Väderö Söndreskog 1946 J. Eriksson (UPS, Eriks
son 1948). Torrlösa. Tosterup. Tranås. Törringe. Van- 
kiva. Vedby. O. Vemmerlöv. Verum. Vinslöv. Vittsjö. 
Vittskövle. Vånga. Välinge. S. Åsum. Äsphult. Östers
löv. Östraby. Öved.
Blekinge. - Augerum. Backaryd. Bräkne-Hoby. Ede- 
stad. Fridlevstad. Förkärla. Gammalstorp. Hjortsberga. 
Hällaryd. Jämjö. Jämshög. Karlshamn. Karlskrona.

Kristianopel. Kyrkhult. Listerby. Lister-Mjällby. Lösen. 
Mörrum. Ramdala. Ronneby. Sillhövda. Tving. Ysane. 
Aryd.
Öland. - Algutsrum N. Saxnäs S. Holmgren. Borgholm 
J. Hallén. Boda Grankullavik 1972 A. Bohlin; Nabbe- 
lund M. Larsson. Högsrum Halltorps hage 1965!; St. 
Rör Stugbyn A. T. Snell. Torslunda ca 1 km SO kyrkan 
1974! Vickleby Bo pensionat W. Nording.
Gotland. - Björke nära Stensö 1945 N. Buskas. Ekeby 
1966 G. Eriksson. Fröjel Fröjels fiskeläge, fuktigt Pine- 
tum herbidum 1910 Sernanders exkursion (UPS). Fårö 
Gotska Sandön Bomor lövskog, i lös sand på nordsidan 
av inlandsdyn 1941 B. Pettersson; Vasstensmor ungefär 
mitt i nationalparken, lövblandad Pteridium-tallskog 
1943 B. Pettersson; Sudersand, kärrmark med al och 
hassel 1960 G. Fåhrseus; norra sidan av Avanäset, nära 
Gasmora ovanför Fifång, ren tallskog med insprängd 
björk och rönn G. Fåhrasus. Hörsne-Bara Dalhem, 
myllrik barrskog; löväng G. Eriksson. Norrlanda nära 
Hammars, blandskog 1945 N. Gabrielsson; moartad 
mark bland ungtallar G. Eriksson. Othem O om Klints, 
ren barrskog 1945 B. Pettersson (UPS). Tofta Bjärs, 
komposthög 1945 J. Björkquist.
Småland. -Algutsboda. Angelstad. Aringsås. Bankeryd. 
Barnarp. Berg. Björkö. Blackstad. Bottnaryd. Döder- 
hult. Dörarp. Dörby. Eksjö. Fagerhult. Femsjö Hägnens 
bokhult 1948 S. Lundell & G. Haglund (UPS). Fågel
fors. Förlösa. Gamleby. Gladhammar. Gårdsby. Hall
torp. Hallingeberg. Hjorted. Hjälmseryd. Hjärtlanda. 
Hossmo. Hultsfred. Hultsjö. Huskvarna. Högsby. Höre
da. Jönköping. Kalmar. Korsberga. Kärda. Locknevi. 
Loftahammar. Lommaryd. Långemåla. Lönneberga. 
Markaryd. Misterhult. Målilla. Mönsterås. Nottebäck. 
Nybro. Nydala. Oskarshamn. Pjätteryd. Ryssby (Krono
bergs län). Ryssby (Kalmar län). S. Sandsjö. N. Sandsjö. 
Skatelöv. Skirö. N. Solberga. Stenbrohult. Säby. Söder- 
åkra. V. Torsås. Tranås. Traryd. Tuna. Törnsfall. Urs- 
hult. Vimmerby. Vireda. Visingsö. Voxtorp (Jönköpings 
län). Voxtorp (Kalmar län). Västervik. Västrum. Växjö 
1741 (Rothman 1742). Ålem. Öjaby. Överum.
Halland. - Abild. Dagsås. Eftra. Enslöv. Fjärds. Ge
tinge. Grimmared. Halmstad. Laholm. Morup. Rolfs- 
torp. Snöstorp. Stråvalla. Tönnersjö. Ullared. Veddige. 
Veinge.
Bohuslän. - Bokenäs. Dragsmark. Forshälla. Grinne- 
röd. Högdal. Jörlanda. Lane-Ryr. Lycke. Marstrand. 
Myckleby. Norum. Rödbo. Skredsvik. Strömstad. 
Svarteborg. Tanum. Torsby. Ucklum. Ödsmål.

Västergötland. - Alboga. Ale-Skövde. Alingsås. Am- 
björnarp. Angered. Axvall. Beateberg. Berghem. 
Björketorp. Björsäter. Bollebygd. Borgstena. Borgunda. 
Borås. Böja. Edsvära. Eggby. Erska. Espered. Finne
kulla. Finnerödja Ramsnäs, löväng vid sjön Unden; 
Näset 1936 C. G. Alm (UPS). Forsby ’Huseby i Wester- 
götland’ (Strömbom 1881). Fristad. Fritsla. Fännes- 
lunda. Färed. Gingri. Gällstad. Gärdhem. Göteborg. 
Greby. Habo. Hassle. Hillaren. Hjärtum. Holsljunga. 
Horred. Humla. Hålanda. Hålta. Härryda. Istrum. Kin- 
narumma. Källunga. Ledsjö. Ljur. Lugnås. Lyrestad. 
Långared. Malma. Marbäck. Mariestad. Medelplana. 
Mjöbäck. Murum. Månstad. Mölltorp. Nykyrka. Od.
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Odensåker. Ova. Partilie. Ransberg. Revesjö. Rommele. 
Ryda. S. Råda. Rångedala. Rönnäng. Saleby. Sandhult. 
Skene. Skånings-Åsaka. Skälvum. Slöta. Stenum. Sven- 
Ijunga. Toarp. Torsö. Trollhättan. Trästena. V. Tun- 
hem. Tvärred. Tämta. Ullervad. Ulricehamn. Undenäs. 
Utby. Vara. Varnum. N. Ving och Skärv. S. Ving. 
Våmb. Vänersnäs. Vänersborg. Älgarås. Äspered. Ås. 
Örby.
Östergötland. - Asby. Bankekind. Brunneby. Ekeby
borna. V. Eneby. Gammalkil. Gistad. Godegård. Hage- 
byhöga. V. Harg. Hogstad. V. Husby. Högby. Klock- 
rike. Kvillinge. Kristberg. Kärna. Landeryd. Ledsberg. 
Linköping. Lönsås. Mjölby. Motala. Norrköping. V. 
Ny. Nykil. Regna. Rinna. V. Ryd. Rystad. Rönö. Sankt 
Anna. Sjögestad. Slaka. V. Stenby. Sund. Svinhult. Sya. 
Tidersrum. Tingstad. Tjärstad. V. Tollstad Omberg 
(Tyler 1985b). Törnevalla. Ulrika. Vikingstad. Vist. 
Vretakloster. Vårdnäs. Väversunda. Yxnerum. Åsbo. 
Åtvid. Ödeshög Häggesta 1888 J. F. Ståhl (UPS).

Södermanland. - Bälinge Hånö, Larsro 1962 E. Julin 
(UPS). Eskilstuna. Gryt. Gåsinge-Dillnäs Helgona, mel
lan Brandholmen och Tjuvholmen (E. Julin 1963). Ler- 
bo. Lunda. L. Malma. Mariefred. Nacka. Oxelösund 
Jogersö C. Sundqvist (UPS). Salem Rönninge 1947 B. & 
J. Eriksson nr 1978 (UPS). Sorunda. Strängnäs ”stadens 
trädgårdar” (Carlsson 1791); biskopens trädgård 1920-t 
E. Teiling. Svärta. Södertälje. Tuna. Utö. Vårdinge. 
Västermo. Västertälje. Ytterselö. Ösmo. Österhaninge.
Dalsland. - Bolstad Högstorp L. Leffler. Frändefors S. 
Woldmar. Skållerud Håverud B. Alfving; villa Sol
backen vid Köpmannebro E. Almquist. Steneby Släde
kärr S. Erlandsson. Töftedal Gunnarsnäs. Åmål Frö
skog Elisabeth Wiklund. Ånimskog. Ör prästgården K. 
G. Ridelius.
Värmland. - Alster Edsgatan 1938 H. Svensson. Ham- 
marö Hägensbergs skola G. Granquist; Lindesnäs G. 
Granquist; Östanås 1939 A. Pagels. Karlstad Jäverön H. 
Svensson. St. Kil Lökene T. E. Hasselrot; Välsäter A. 
Pagels. Kristinehamn S om Karlskogavägen, på grön- 
stensartad bergart 1948-50 E. Wiman; 2 km OSO 
Sätersborg (E. Wiman i brev). Nor Vålberg 1948 G. 
Fransson. Segerstad Bråte gård, gammal herrgårdspark 
med ask och ek S. Nyquist.

Närke. - Almby Hjälmarsberg S. Ryman (UPS). Asker 
mellan Kilsbo och Brevens bruk E. Johansson. Asker- 
sund Tasstorp K. G. Nilsson. Glanshammar Eldvalla, 
Skävesund, Skölv Stenhov K. G. Nilsson. Götlunda 
Balgbergen; mellan Lindnäs och Hästnäs; nära Lack
näs; St. Räfsvik R. Morander. Hackvad Hälgesta P. O. 
Führ. Hallsberg Herrfallsäng K. G. Nilsson. Hammar 
Dalmark K. G. Nilsson; Rå G. Hallin. Kil Frösividal S. 
Ryman. Lerbäck S. Ryman. Lännäs Fåran; Ryd L. 
Furuholm. St. Mellösa Göksholm 1936 E. Broddeson; 
Grundholmen Lindön G. Samzon; Valön 1948 R. Mor
ander (UPS). Rinkaby Esplunda, Kolja K. G. Nilsson; 
Myrö N. Hakelier m fl. Skagershult (Nya) Bålby K. G. 
Nilsson. Sköllersta Hällebo 1924 E. Broddeson; 3,5 km 
N Pålsboda stn R. Kjellin; Tarsta stn H. Fagerlund. 
Snavlunda Snavlunda äng, Tjälvesta K. G. Nilsson. 
Tysslinge Garphyttans nationalpark 1963-66 A. Bohlin. 
Tångeråsa Trystorp K. G. Nilsson. Viby 1894 O. Wijk
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(UPS) ett 15-tal lokaler K. G. Nilsson. Vintrosa i när
heten av jvstn E. Broddeson. Örebro Osets fågelpark B. 
Pernövall.
Västmanland. - Arboga 1,5 mil söderut, på Rannäsön C. 
Philipsson. Dingtuna i närheten av torpet Tallbo, Lövsta 
H. Axelsson. Irsta utefter gammal körväg från Gedde- 
holm till Råmarbo 1972 H. Axelsson. Kärrbo Frösåker 
1866 E. C. J. Cederström (UPS). Sura Surahammar 
(anonym). Rytterne ett flertal lokaler, bl a ”Gammel- 
gårdsskogen” Vikhus tillsammans med bolmörtsskivling 
H. Axelsson. Västerås Billsta, Johannisberg, Mälarpar- 
ken, Björnön. Västerås-Barkarö Gångholmen, Fullerö 
H. Axelsson. Se även Walldén (1950 s 150).

Uppland. - Adelsö Teda 1924 E. Almquist. Ångarn 
strax S om kyrkan S. Erlandsson. Balingsta Källbo C. T. 
Mörner. Björklinge Sundbro villaområde G. Schen- 
ström. Björkö-Arholma Angsholmen, Krokholmen E. 
Almquist; Marum S. Edgren. Blidö Furusund 1936 B. 
Cortin (S); Oxhalsö E. Almquist; Svartlöga E. Teiling; 
Yxlan Yxlavik 1961. Bondkyrka bortom Håga Liljeblad 
(in herb. Wahlenberg, UPS); Hågaskogen H. von Post
(S); Graneberg Rob. E. Fries (UPS); Ultuna H. von 
Post (S); S om landsvägen Flottsund-Graneberg 1922; S 
om Läbyvads anhalt 1940 H. Smith; Nosten S om Kvar- 
sebo S. Ryman 3046 (UPS). Bro och Låssa Devensö 
1935 B. Cortin (S); landsvägen Stockhom-Enköping 
1952 S. Erlandsson. Börstil Stenskär G. Coliander; 
Tuskö Djupamyren 1949-50 E. Almquist. Dalby Has
selbacken H. Stenar; ca 1 km S om Jerusalem 1978-79 S. 
Ryman. Djurö Runmarö H. Dehlin. Edebo Borgen 
1925 E. Almquist. Gräsö Örstrand E. Almquist; Ö om 
Djursten 1946 G. Fåhraeus & G. Stenlid. Forsmark Fors
marks bruk 1883 C. E. Lindberg (S); Långören 1946 G. 
Fåhraeus & G. Stenlid; Ön 1917 E. Almquist. Fresta 
Brunby kärr 1940 (Nannfeldt & Du Rietz 1945). Frötuna 
Långhalsen 1933 E. Almquist. Funbo Hofgården E. 
Åberg. G:a Uppsala T. Hasselrot. Hilleshög Vänthol- 
men S. Rundqvist. Husby-Ärlinghundra Steninge 1948 
G. Holm; Västerängsudd 1967. Hållnäs Enskär 1917 E. 
Almquist; Tierp 1 km SV Ängskär 1946 G. Fåhraeus & 
G. Stenlid; Örnstenen 1,5 km NNO Enskär 1974 S. Ry
man 2926 (UPS). Häverö Hallstavik L. Grääs. Ingarö 
SV-sluttningen av Storberget (efter upprop i Svenska 
Dagbladet 1952). Järfälla Skälby M. Tengstrand. Kal
mar Vattnöden E. Almquist. Knivsta N om Noors slott 
E. Wiman. Kulla Nybylund G. Fåhraeus & G. Stenlid. 
Litslena Granölund E. Almquist. Ljusterö Siarö J. 
Lagergren. Länna 4 km SO Penningby G. Fåhraeus & G. 
Stenlid. Möja Kalkböte 1961. Norrtälje Sessön F. Age- 
lin. Roslags-Bro Noor 1940; S om Noorsjön 1940 E. 
Almquist; Vitsbols gård A. Johansson. Rådmansö Kap- 
pelskär I. Nordin. Rö G. Åkerlund. Skepptuna Ånsta 
1923 E. Almquist. Sollentuna Norrviken vid Ravalen K. 
Solvang. Sånga Sånga-Säby. Ununge Skattbol 1922; 
Hedebotten nära Djupsjön E. Almquist. Vaksala Norr- 
hällby O. Thunman; Hällby 1902 R. Sernander (UPS). 
Väddö Lundsro 1922 E. Almquist. Värmdö ön St. Kun
nan 1936 H. Nissen. Vätö Fageröns SV-sida 1918 E. 
Almquist; Hargs bruk 1889 B. Wallfram (S); Herrbo- 
skäret vid Draget 1918 E. Almquist. Älvkarleby Billud
den ”i oktober 1934 nära Insjön” (Sandberg 1940); Så
garbo, Fårskär m fl lokaler (Fåhraeus & Stenlid 1954). 
Sågarboskogen 1977 S. Ryman. Ärentuna 500 m NV
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Storvreta jvstn 1924 S. Lundell. Österåker Öljaren (efter 
upprop i Svenska Dagbladet 1952).
Gästrikland. - Gävle Engesvik i närheten av Bönans 
fiskeläge, under snöbärshäck, ett år efter gödsling E. 
Sjöberg. Hille Iggön i hallonland 1938 J. A. Nannfeldt; 
nedanför byn, askhage 1971 S. Ahlner (S).
Hälsingland. - Söderhamn gräsmatta vid ån 1939 G. 
Hällhoff; under lönnar 1943 J. Willborg.
Medelpad. - Tuna Bällsta Uvberget, blandskog av al, 
björk, gran, rönn och sälg, med blåbär, ekorrbär, gullris 
och liljekonvalj; dessutom de näringskrävande arterna 
mandelkremla Russula integra och blåmusseron Lepista 
nuda, R. Lidberg.
Jämtland. - Strömsund i hallonland på mörk fuktig jord 
G. Engström (enligt I. Nordin i brev).
Västerbotten. - Skellefteå Storsand, badplats, ortsbor enl 
E. Wiklund. Umeå Ultervik, mossrik granskog med in
sprängda tallar och lövträd, på mark av god bonitet, G. 
E. Berg; Ultervik, gammal fäbodvall med bl a hallon
snår 1954 L. Granholm.
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Phallus impudicus var. pseudoduplicatus 
Samtliga av mig kända lokaler i Norden förtecknas.

Sverige
Skåne. - BrösarpIRavlunda Maglehems ora, bokskog 
1971 H. Jahn (i brev). Helsingborg S:ta Maria sjukhus, 
25-årig skräpig dunge av lönn S.-A. Hanson. Röddinge 
60-årig bokskog 1948 H. Persson (i brev). Tolånga 
Anklam, bokskog i Galium odoratum - Oxalis aceto- 
se//a-samhälle, bl a tillsammans med P. impudicus, rut- 
bläcksvamp Coprinus picaceus, skivsopp Phylloporus 
rhodoxanthus, dystersopp Porphyrellus porphyrosporus 
och fjällsopp Strobilomyces strobilaceus 1948 O. 
Andersson & H. Runemark (LD); sedd fram till 1950. 
Torrlösa Trolleholm, bokskog 1951 O. Andersson & H. 
Runemark. Öved Frualid, Allium ursmum-samhälle 
(våren-försommaren), bl a tillsammans med P. impudi
cus, violettfotad puderskivling Cystolepiota bucknallii, 
mörk spärrfjällskivling Lepiota hystrix, L. rufescens, 
grönsporig skivling Melanophyllum eyrei och mörk
nande vaxing Hygrophorus cossus 1954!
Blekinge. - Nättraby Skärva, bokskog 1969 O. & E. 
Andersson.
Halland. - Fjärås Fjärås bräcka, intill bokskog, i mur- 
ken vedtrave 1978 J. Nitare (S).
Södermanland - Halla Väsby, kulturpåverkad ståndort, 
alskog med insprängd gran och björk 1962 E. Julin 
(Julin 1963). Ytterjärna Yttereneby, ståndort med ek, 
gran, hassel K. Ja^derfeldt.
Värmland. - Ö. Ämtervik, Fölsvik, strandbuskage med 
al, björk och gran (Höjer 1951; S, teckning).
Gotland. - Fårö Skär (uppgift av Bengt Pettersson, 
enligt uppgift av släktingar, som i efterhand fått se mina 
fotografier av slöjstinksvamp från Skåne och bekräftat 
riktigheten i identifieringen av fyndet).

Danmark
Själland. - Jaegersborg, bokskog (Buchwald 1941); E. 
Bald 1977 (C). - Jaegersborg Dyrehave, J. Nielsen 1961 
(C). - Hareskov 1941 (Clausen 1941-42).
Fyn. - Bjarnebjerg Skov, Kirkeby M. Lange 1977 (C).
Jylland. - Vrads, SSV om Silkeborg, ekkratt mellan blå
bärsris på ganska mossig mark (M. Lange 1950). - 
Rönde, Hesthaven, område med ung bok, bl a tillsam
mas med Lepiota hystrix, på mullrik mark (Laesspe & 
Elborne 1982, Vesterholt 1988).

Norge
Telemark. - Siljan, lövskogskratt F. Wischmann (Eck- 
blad & Wischmann 1953).
Oslo. - V. Aker, Vettakullen, Gulleråsveien, hage, 
starkt kuturpåverkad, med bl a gran, hassel, björk, grå
al och druvfläder (Eckblad & Wischmann 1953).
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Recension

Guide till Nordens björnbär

Pedersen, A. & Schou, J. C. 1989: Nordiske 
brombcer. 216 sidor, 107 teckningar, 88 kartor. 
AAU Reports 21. ISSN 0105-4236. ISBN 87- 
87600-28-5. Beställ från Biblioteket, Botaniska in
stitutionen, Aarhus universitet, Nordlandsvej 68, 
DK-8240 Risskov, Danmark. Pris 80 DKr.

En gång på Fredriksdal, det var när jag hjälpte 
dem att komplettera sin samling av skånska björn
bär, mötte jag en gammal dam som hade ärende 
genom trädgården. Hon kunde de äkta björn
bären (Rubus sektion Rubus). Nu går det att 
räkna dem på ena handens fingrar, som har kun
skap nog att till art bestämma dessa höstens 
läckerheter på buske. På den tiden damen var en 
ung skönhet, då tvistade de lärde i stället om hur 
krypbjörnbär (Rubus sektion Corylifolii) bäst 
kunde delas i arter. När det var dags för mig att ta 
vid, på det sena 50-talet, hade nästan alla de stri
dande dött - och med dem kunskapen om kryp
björnbären.

Inspirerade av det tyska proffset Heinrich E. 
Weber, som bland annat lagt en ny grund för stu
diet av krypbjörnbären, har nu Anfred Pedersen 
och Jens Christian Schou gett ut Nordiske brom
bcer, en bestämningsbok, lagom stor att ha med i 
fält, med beskrivningar och bilder av samtliga 
Nordens björnbär - 53 äkta björnbär, 38 kryp
björnbär, samt blåhallon Rubus caesius.

Boken innehåller två nycklar, dels en vanlig 
gaffelgrenad (eller ibland tregrenad), dels en 
tabelluppsättning, där man kan se vilka arter som 
har en viss karaktär. Schou har illustrerat samtliga 
arter in i minsta detalj. Teckningarna är till ovär
derlig hjälp vid bestämningen, även om de är en 
smula stereotypa (Schou är här i gott sällskap). 
Vad gäller krypbjörnbären är det första gången i 
modern tid vi får en heltäckande nyckel på ett 
nordiskt språk till de nordiska arterna. Nu är det 
fritt fram för varje landskapsinventerare att 
pröva! De är svåra, men de kanske går att reda ut?

Vad de äkta björnbären beträffar står jag på 
något fastare mark. Det är bra att det kommer fler

beskrivningar och nycklar till dem, det blir fler 
sätt för den enskilde botanisten att komma fram 
till rätt namn! Från svensk synpunkt kan det kän
nas som överkurs att ha med alla de danska arter
na, Pedersen beskriver dubbelt fler arter än vad 
som är känt från Sverige, men ska man hitta något 
nytt så får det väl bli bland dem i första hand.

Språket? Texten om sötbjörnbär Rubusplicatus 
inleds såhär: ”En af vore almindeligste arter, hvis 
variationsbredde det vil vrere en fordel att vaere 
fortrolig med på samme måde som med R. radu- 
la.” Det var väl inte svårt. Och vad beträffar ter
minologin finns det i bokens inledande kapitel ut
förliga teckningar som illustrerar begreppen.

Vilka karaktärer är det då som tas upp? Hos 
sötbjörnbär hela bladet med uddsmåbladet be
skrivet för sig, att foderbladen är gröna med vitfil- 
tad kant får man veta, liksom kronbladens färg, 
ståndarnas längd i förhållande till pistillsamling
en, blombottens och unga delfrukters eventuella 
behåring, blomställningens utseende och beväp
ning ifråga om huvudaxel och blomskaft, liksom 
även årsskottets beväpning och genomskärning.

Så noggranna beskrivningar behövs. Däremot 
är det sämre beställt med utbredningsuppgifterna 
hos Pedersen och Schou när det kommer till detal
jer, åtminstone när det gäller Sverige; utbredning
arna i Danmark redovisas på kartor. Om R. pyra
midalis i Sverige står det ”Kullaberg, forsvundet.” 
Weimarck skriver i sin Atlas över Skånes flora 
”Väsby förr, därifrån inpanterad i Farhult”. Inte 
mycket längre, men så mycket mera korrekt. Det 
finns fler sådana exempel, och grövre - men nog 
om det.

Vill man se dessa växter i terrängen vill jag, för
utom Fredriksdal i Helsingborg, varmt rekom
mendera Lunds och Göteborgs botaniska trädgår
dar. Fast folk från Stockholm och Uppsala, där 
det hittills varit för kallt för flertalet äkta björnbär 
om vintrarna, behöver inte fara längre än till Väs
tervik för att få sitt lystmäte. Det är gott om björn
bär där, fast kanske inte lika välskyltat.

Alf Oredsson



Höstlånke, Callitriche hermaphroditica - på tillbakagång i 
sötvatten i södra Sverige
KARIN MARTINSSON

Martinsson, K. 1988: Höstlånke, Callitriche hermaphroditica - på tillbakagång i sötvatten i 
södra Sverige. [The decline of Callitriche hermaphroditica in freshwater habitats in South and 
Central Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 83: 243-264. Lund. ISSN 0039-646X.
Distributional changes of the submerged macrophyte Callitriche hermaphroditica in fresh
water habitats was studied in two selected areas: Skåne, S Sweden, and Uppsala län (county), 
C Sweden. Fifty-seven localities, where the species previously was known to occur, were re
visited in 1986-1988, but it was only found on ten of these. The species is confined to natural 
eutrophic lakes and rivers and has now vanished from all but one of the rivers and from most 
of the lakes studied. The most probable cause is the eutrophication of lowland waters causing 
algal blooms and expansion of helophyte vegetation. In rivers, the species has been confined 
to still waters. It has probably benefited from the construction of millponds; most of these are 
nowadays in disuse or filled up with helophyte vegetation. Grazing, which keeps the reeds 
away, is positive whereas the influence of the two introduced species Elodea canadensis and 
Glyceria maxima, both strong competitors, is negative. Some other submerged macrophytes, 
mainly small elodeids, also decline, for instance Alisma wahlenbergii and Najas flexilis. Cal
litriche hermaphroditica still has vital populations in N Sweden and in brackish water along the 
eastern coast and is only considered as endangered in S Swedish inland waters.
Karin Martinsson, Department of systematic botany, Uppsala University, P. O. Box 541, 
S-751 21 Uppsala, Sweden.

Sverige är mycket rikt på sjöar och rinnande 
vatten. Man räknar med att det finns uppemot 
100 000 sjöar, som tillsammans upptar ca 9% av 
Sveriges yta (Johansson & Karlgren 1974). Man 
brukar skilja på oligotrofa (näringsfattiga) och 
eutrofa (näringsrika) vatten. De senare karakteri
seras av höga pH-värden, närsalthalter och hög 
elektrolytisk ledningsförmåga. I Sverige är oligo
trofa vatten mycket vanligare än eutrofa. Exem
pelvis har bara 5,9% av de svenska sjöarna ett pH- 
värde som är högre än eller lika med 7 (Statistiska 
Centralbyrån 1987). De naturligt eutrofa vattnen 
har en mer begränsad utbredning och finns fram
förallt i områden med kalkrik berggrund eller 
kalkrika jordarter såsom Skåne, Uppland, Sil- 
jansbygden, Storsjöbygden och Tornedalsområ- 
det (Nordiska Ministerrådet 1984).

Många vattenväxter är knutna till vatten av en 
viss trofigrad och de kan delas in i grupper efter 
sina närsalt- och pH-krav (Linkola 1933). I grup
perna eutrafenta och semieutrafenta arter, dvs de

som kräver de högsta närsalthalterna och pH-vär- 
dena, finner vi förhållandevis många undervat- 
tensväxter och framförallt elodeider, långskotts- 
växter (se tabell 1). Dessa arters svenska utbred
ningar är i inlandet begränsade till områden med 
eutrofa vatten. Flera finns dessutom i brackvatten 
och är där i vissa fall vanligare än i inlandet, t ex 
trådnate Potamogeton filiformis, borstnate P. pec- 
tinatus, hårsärv Zannichellia palustris och hår- 
möja Ranunculus trichophyllus ssp. eradicatus.

De eutrofa sjöarna och vattendragen finns ofta i 
de mest tätbefolkade och uppodlade områdena i 
Sverige. Därför är de nästan alltid påverkade 
genom t ex sjösänkningar, uträtningar av vatten
drag och övergödning. Denna påverkan har ofta 
inneburit att vattnens näringsstatus har höjts, s k 
eutrofiering, vilket medfört förändringar i vatten- 
växtfloran. I flera sjöundersökningar har man 
visat att undervattensväxterna minskar bl a som 
en följd av eutrofiering (Wallsten 1981, Wallsten 
& Solander 1988).
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Tabell 1. I Sverige förekommande undervattensväxter (elodeider och isoetider) med höga näringskrav. De eutra- 
fenta arterna är de ur närsalts- och pH-förhållande mest anspråksfulla. De semieutrafenta är mindre anspråksfulla, 
men föredrar ändå tydligt de eutrofa vattnen. Listan baseras på den indelning som gjorts för hela Norden av Nor
diska Ministerrådet (1984). - tnkl M. sibiricum. 2efter Linkola (1933).
Submerged macrophytes in Sweden with high trophic demands: eutraphent and semieutraphent species. The list is 
based on the classification made by Nordiska Ministerrådet (1984).

Eutrafenta
Ceratophyllum submersum, vårtsärv 
Myriophyllum spicatum, axslinga1 
Najas flexilis, sjönajas 
Potamogeton acutifolius, spetsnate 
P. coloratus, källnate 
P. filiformis, trådnate 
P. friesii, uddnate 
P. tucens, grovnate 
P. panormitanus, spädnate 
P. pectinatus, borstnate 
P. rutilus, styvnate 
P. trichoides, knölnate 
P. compressus, bandnate 
Ranunculus circinatus, hjulmöja 
R. trichophyllus ssp. trichophyllus, grodmöja
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Stratiotes abides, vattenaloe 
Zannichellia palustris, hårsärv

Semieutrafenta
Alisma wahlenbergii, småsvalting2 
Callitriche cophocarpa, sommarlånke 
C. hermaphroditica, höstlånke 
Ceratophyllum demersum, hornsärv 
Elatine triandra, tretalig slamkrypa 
Hottonia palustris, vattenblink 
Myriophyllum verticillatum, kransslinga 
Potamogeton crispus, krusnate 
P. obtusifolius, trubbnate 
P. praelongus, långnate
Ranunculus trichophyllus ssp. eradicatus, hårmöja

Höstlånke, en art på tillbakagång?

Höstlånke Callitriche hermaphroditica räknas till 
de måttligt näringskrävande (semieutrafenta) un- 
dervattensväxterna och har en fläckvis utbredning 
i landet. Den förekommer dels i de ovan nämnda 
eutrofområdena men är också vitt spridd i brack- 
vatten, från Västervik i söder norrut till Hapa
randa (fig 1). Arten har en boreal, cirkumpolär ut
bredning (Hultén & Fries 1986) och går i Europa 
inte söder om den 48:e breddgraden (Schotsman 
1972).

Höstlånke uppges ha minskat i flera länder i de 
södra delarna av sitt utbredningsområde i Eu
ropa. I Holland har den gått starkt tillbaka och är 
endast funnen på tre lokaler efter 1950 (Mennema 
m fl 1980). Höstlånke finns med på den röda listan 
över hotade djur och växter i Västtyskland; i lan
det som helhet betecknas den som hänsynskrä- 
vande men är lokalt sårbar (i Schleswig-Holstein, 
Blab m fl 1984) eller till och med utdöd (i Nieder
sachsen och Bremen, Dersch 1986). Arten finns 
även med på den danska röda listan som sårbar 
(Löjtnant 1985) och har försvunnit från områden 
där den förr var tämligen allmän (Löjtnant & 
Worsöe 1977).

I Sverige har höstlånke sällan uppmärksammats 
ur floravårdssynpunkt. Detta beror troligen på att 
arten är relativt vanlig i brackvatten, men också 
på att den ibland förväxlas med andra sötvattens-

arter av släktet Callitriche, så att många utbred
nings- och frekvensuppgifter kan uppfattas som 
osäkra. I södra Sveriges inland förekommer arten 
i områden med eutrofieringsproblem (fig 1) och i 
några områden uppges den ha minskat, bl a i Upp- 
sala-trakten: ”Nu trol. delvis försvunnen, å andra 
sidan delvis förbisedd?” (Almquist 1965) och i 
Skåne: ”Callitriche hermaphroditica tycks ha för
svunnit från de flesta av sina gamla lokaler” 
(Karlsson & Johansson opubl). I Skåne anses den 
dock ej vara hotad, utan endast sällsynt (Johans
son 1987). Malmgren (1982) betecknar höstlånke 
som mycket sårbar i Västmanland, men där har 
arten alltid varit sällsynt.

I samband med en studie av morfologisk varia
tion hos och utbredning av höstlånke i Sverige har 
jag dokumenterat de utbredningsförändringar 
som skett i södra Sveriges inland och försökt ana
lysera de bakomliggande faktorerna.

Uppträdande och ståndortskrav

Höstlånke är en helt nedsänkt vattenväxt som, till 
skillnad från övriga svenska Callitriche-arter, inte 
kan bilda landformer och som därför är hänvisad 
till större, icke uttorkande vatten såsom åar, sjöar 
och brackvattenvikar. Den klarar ej att växa i 
strömmande vatten eller på kraftigt exponerade 
lokaler utan förekommer främst i lugnvatten. 
Arten uppträder framförallt på mineralunderlag:
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ler-, sand- och grusbottnar (Luther 1951b, Alm- 
quist 1965) och skyr slammiga lösbottnar (Lind
berg 1983). I Stockholm, där arten förekommer i 
Mälaren, utvisar den enligt Lindberg (1983) var 
stadens sand-, småstens- och grusbottnar finns.

Arten bildar små, kompakta, från basen rikt 
förgrenade tuvor med 1-2 dm långa skott, som 
under gynnsamma förhållanden kan växa så tätt 
att de bildar mattor på botten. Vid odling i växt
hus och genom fältstudier har jag funnit att höst
lånke förmår övervintra. Det är dock fortfarande 
oklart i vilken omfattning detta sker i naturen. 
Arten bildar inga speciella övervintringsknoppar, 
utan det som överlever är stammarnas rotslående 
nedre del. På grunt vatten är individen ibland små 
och ogrenade och ger intryck av att vara ettåriga.

Blomning, pollination och fruktsättning sker 
under vatten och skotten växer normalt inte upp 
till vattenytan. Blomningen infaller i regel sent på 
sommaren, i augusti-september, och fruktsätt
ningen, som är mycket rik, sker i september
november. Man kan i allmänhet hitta höstlånke 
ända fram tills dess isarna lägger sig. De frukt
bärande skotten brukar vara vanliga i driften i 
närheten av växtplatserna.

Långskottsväxt?

Bland vattenväxterna finns det flera olika livsfor
mer. Dessa har delats in efter olika grunder, t ex 
utseende eller relation till vattenståndet, botten
materialet eller vattnets näringsrikedom (jfr den 
Hartog & Segal 1964). Ett av de oftast använda 
systemen delar upp vattenväxterna i fyra grupper: 
övervattensväxter, helofyter, flytbladsväxter, 
nympheider, undervattensväxter, submersa 
makrofyter, och fritt flytande växter, lemnider 
(Wallsten & Solander 1988). Undervattensväx- 
terna, vilka har helt nedsänkta vegetativa delar 
och är rotade i underlaget, delas in i två grupper. 
Långskottsväxterna, elodeiderna, har långa, ofta 
förgrenade skott, medan kortskottsväxterna, isoe- 
tiderna, omfattar rosettväxter och mattbildare.

100 km

Fig 1. Utbredningen av höstlånke Callilriche hermaphroditica i Sverige. Kartan är baserad på herbariematerial från 
GB, LD, S, UME, UPS och UPSV samt material samlat av Tord Holm, Hässleholm, och Birger Danielsson, Väs
tervik. - Kartan visar också vattenproblemens geografiska variation enligt Falkenmark (1983). I södra Sverige har 
man förorenings- och eutrofieringsproblem (ljusblått) eller risk för försurning (grått) under det att regleringsproble- 
men (mörkblått) dominerar i norra delen av landet.
The distribution of Callitriche hermaphroditica in Sweden based on herbarium material. - The map also shows the 
environmental influence on freshwater within different areas of Sweden (Falkenmark 1983). In southern Sweden 
there are problems with both eutrophication (light blue) and acidification (grey) whilst in the northern part of the 
country the regulation problems (dark blue) dominate.
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Tabell 2. Lokaler för höstlånke Callitriche hermaphroditica i Skåne samt Uppsala län. Lokalerna har delats upp i 
fyra olika typer: åar, sjöar, vikar (av Mälaren) samt övriga lokaler. Senast funnen avser det år då arten sågs senast, 
förutom under återinventeringen, enligt herbariebelägg eller litteraturreferenser (utförligare i lokalförteckningen). 
Vidare anges de datum då arten återfunnits eller förgäves eftersökts. Ett par lokaler har inte gått att identifiera; i 
några fall har lokalen ej besökts då möjligheterna till återfynd ansetts obefintliga.
Localities of Callitriche hermaphroditica within Skåne and Uppsala län (county). Four categories of habitats have 
been distinguished: river (4), lake (sjö), bay of lake Mälaren (vik) and various (kanal = canal, damm = pond). 
Latest find (senast funnen) refers to the year when the species was seen last, previous to this inventory, according to 
herbarium material or literature. The dates when the species was rediscovered or searched for in vain are given. 
Some of the localities could not be traced and some were known to be destroyed and were therefore not visited.

Lokal
Locality

Nr
No.

Typ
Type

Senast
funnen

Återfunnen
Rediscovered

Ej återfunnen/utgången
Not rediscovered/extinct

Malmö 1 9 1902 -

Höjeå
Lomma 2 å 1862 "
Trolleberg 3 å 18?? -
Lund 4 å 1865 -

Kävlingeån
Borgeby 5 å 1868 860819
Kävlinge 6 å 1887 -

Ramlösa 7 ? 1857 -
Krageholm 8 kanal 1947 860820
Tolångaån

S. Åsum 9 å 1891 860820
Tolånga 10 å 1943 860820,880824

V rams ån
Tollarp 11 å 1941 860816
Ö. Vram 12 å 1925 860816
Gringelstad 13 å 1936 860816

Helgeå
Hjärsås 14 ? 1867 -
Kristianstad 15 ? 1867 -

Yngsjö 16 å 1926 860816, 870606, 870805, 880823
Ringsjöarna

V. Ringsjön 17 sjö 1951 870925,880826
Sätoftasjön 18 sjö 1951 870925,880826
Ö. Ringsjön 19 sjö 1890 870925,880826

Rönneå
Sjöholmen 20 å 1884 860817,870925,880826
Klippan 21 å 1984 860818, 870922,880828

Finjasjön 22 sjö 1964 860815, 860816,861022
Havgårdssjön 23 sjö 1947 860819, 861022,870924, 880824

Höstlånke brukar räknas till långskottsväxterna 
(Lohammar 1938, Lundh 1951a, Nordiska Minis
terrådet 1984), men skiljer sig i vissa väsentliga 
drag från de flesta av dessa. De flesta elodeider 
har långa skott, ofta mer än meterlånga, som 
växer upp till vattenytan där deras blommor eller 
blomställningar sticker upp ur vattnet; de polline- 
ras i luften. Exempel är många arter av nate Pota- 
mogeton, slinga Myriophyllum och möja Ranun
culus. Höstlånke har däremot relativt korta skott 
och dessutom blommar den under vattnet. Den 
närmar sig därför kortskottsväxterna och är kon
kurrenssvag gentemot de större elodeiderna.

Material och metoder
Jag har valt att belysa höstlånkes status i södra Sverige 
genom att följa upp tidigare kända lokaler. För detta har 
jag studerat två av de fyndtätaste områdena i södra Sve
rige: Skåne samt Uppsala län. Från dessa områden finns 
en bred floristisk bakgrundsinformation och jag har, för
utom från herbariebelägg, hämtat lokaluppgifter från 
Skåneflorans register (Botaniska museet, Lund), Flora 
Upsaliensis-registret (Växtbiologiska Institutionen, 
Uppsala) samt ur Almquist (1929, 1965), Lohammar 
(1938), Lundh (1951a), Wahlenberg (1820) och Wall- 
sten (1981).

Lokalerna besöktes under augusti-november 1986- 
1988, då jag noterade:
(1) eventuell förekomst av och status hos höstlånke;
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Lokal
Locality

Nr
No.

Typ
Type

Senast
funnen

Återfunnen
Rediscovered

Ej återfunnen/utgången
Not rediscovered/extinct

Fors 24 å 1840 860918
Kärven 25 sjö 1981 871101, 871102, 881022
Funbosjön 26 sjö 1938 881015
Trehörningen 27a sjö 1917 860923, 870722, 870822

Marielund 27b kanal 1915 860923
Dannemorasjön 28 sjö 1909 871113,881001
Husby kvarn 29 å 1941 860918
Rosta kvarn 30 å 1921 860923,870712
Fyrisån

Östa 31 ? 1873 860923
Ensta damm 32 å 1863 860802,860923
Uppsala 33a å 1919 1986-1988
Busscentralen 33b damm 1963 870615 8708
Pustnäs 34a å 1830 860804
Liljekonvaljeholmen 34b å 1820 -

Hägaån
Ekebysjön 35 sjö 1818 -
Håga-Kvarnbo 36 å 1832 1986-1988

Mälarens norra fjärdsystem
Vårdsätra 37 vik 1917 881028
Sjugranarsudd 38 vik 1932 870810,871108
Fredrikslund 39 vik 1925 870810,871108
Vreta udd 40 vik 1904 881028
Dalby brygga 41 vik 1919 881028
Osterkvarn 42 vik 1925? 871031
Norsholmen 43 vik 1925 881115
Arnö huvud 44 vik 1925? 871031
Sånka 45 vik 1929 870715
Hasslaviken 46 vik 1929 871114
Varpsund 47 vik 1929 870716,870822
S. Ullevifjärden 48a vik 1961 870715,870822,880820,881115
L. Ullevifjärden 48b vik 1981 870822,880820,881115

Resten av Mälaren
Ekolsund 49 vik 1929 871114,881115
Vattunödsviken 50 vik 1929 871106
Fagerudd 51 vik 1929 871106
Hagviken 52 vik 1929 871106
Frösundaviken 53 vik 1929 871106

(2) artsammansättningen och undervattensvegetatio
nens omfattning på lokalerna (endast fanerogamer och 
ormbunksväxter);
(3) om lokalen fortfarande erbjöd lämpliga växtplatser 
för höstlånke och, om inte, hur lokalen förändrats i de 
fall detta går att bedöma.
Vattenvegetationen har studerats med hjälp av vadar- 
stövlar, vattenkikare, båt, dragg och kratta beroende på 
lokalens karaktär. Om jag endast har funnit höstlånke i 
driften så står detta speciellt angivet i texten. Jag har 
inte tagit fysikaliska eller kemiska vattenprov, men från 
båda områdena finns limnologiska bakgrundsdata publi
cerade från en stor del av de studerade sjöarna och vat
tendragen.

Lokalerna har delats upp i fyra olika typer: sjöar, åar, 
vikar och övriga. Lokaltypen vikar används uteslutande 
för lokaler i sjön Mälaren och dess norra fjärdsystem. 
Där flera lokaluppgifter funnits från samma sjö eller å 
redovisas dessa tillsammans.

Material från följande herbarier har studerats: Göte
borg (GB), Lund (LD), Riksmuseet (S), Umeå (UME), 
Uppsala (UPS) och Växtbiologiska institutionen i Upp
sala (UPSV). Från Skåne och Småland har ytterligare 
material ställts till mitt förfogande av Tord Holm, Häss
leholm, och Birger Danielsson, Västervik.

Nomenklaturen följer Krok & Almquist (1984) och 
indelningen av de enskilda arterna i livsformer följer 
Nordiska Ministerrådet (1984).

Tidigare utbredning i undersökningsområdena

Skåne
Höstlånke är med säkerhet funnen på 23 lokaler i 
Skåne (fig 2), företrädesvis i områden med över
vägande alkaliska jordar, dvs söder om ”den bio



logiska skånegränsen” (Weimarck & Weimarck 
1985). De flesta fynden har gjorts i de stora slätt- 
landsåarnas nedre lopp eller i näringsrika slätt
sjöar. Många av fynden är gjorda inom samma 
vattendrag; arten har inte varit känd från mer än 
tio vattensystem.

Skånes flora är väl känd, bl a genom den soc- 
kenbaserade landskapsflorainventering som ut
fördes under 1940-60-talet (Weimarck & Wei
marck 1985). Från denna inventering finns höst- 
lånke uppgiven från ett 20-tal nya lokaler. Vid stu
dier av herbariematerial samt fältbesök på loka
lerna har jag funnit att de flesta sentida uppgifter 
i Skåneflorans register beror på sammanbland
ningar med andra Callitriche-arter.

Vegetationen i 31 skånska sjöar har undersökts 
av Lundh (1951a), som fann höstlånke i fyra av 
dessa. Arten var redan tidigare känd från tre av 
dem. Jensén (1979) klassificerade skånsk sjövege
tation men uppgav inte höstlånke från någon av 
de 50 undersökta sjöarna. Det verkar därför som 
om höstlånke alltid varit relativt sällsynt i Skåne 
och som om herbariematerialet ger en rättvis bild 
av dess tidigare utbredning i området.

Under 1986-1988 har jag återfunnit arten på 
fyra av de 23 lokalerna (tabell 2): Finjasjön, Hav- 
gårdssjön och två lokaler i Rönneå.

Uppsala län

Inom Uppsala län är höstlånke funnen på ca 30 
sötvattenslokaler (fig 2 och 5), vilka kan delas upp 
i tre grupper. Den största gruppen (18 lokaler) 
omfattar fynd i Mälarens vikar. Dessa fynd är i 
allmänhet gjorda under 1910-20-talet, då Flora 
Upsaliensis-inventeringen pågick, eller i samband 
med Erik Almquists studie av Upplands vegeta
tion och flora (Almquist 1929). Många fynd är 
också gjorda i de vattendrag som mynnar ut i 
viken Ekoln av Mälaren: i Hågaån och framförallt 
i Fyrisån. De förefaller vara koncentrerade till 
sträckor med lugnvatten såsom kvarndammar och 
sjölika utvidgningar. Fynden i åar är i allmänhet 
äldre än fynden i Mälaren, många är från 1800- 
talets början (tabell 2).

Den tredje gruppen utgörs av några sjöar i 
Funbo-Almunge-trakten, vilken har en rik prägel 
med många Potamogeton-sjöar (Ingmar m fl 
1968). Upplands sjöar studerades av Lohammar 
(1938), och studien upprepades 40 år senare av 
Wallsten (1981). Båda författarna presenterar art
listor över de undersökta sjöarna. Lohammar

248 Karin Martinsson

uppger höstlånke från fyra sjöar (inklusive Ekoln) 
i Uppsala län och Wallsten återfann arten i tre av 
dessa.

Jag har endast återfunnit höstlånke på sex av de 
lokaler som jag besökt. Samtliga ligger i Mälarens 
vikar (tabell 2).

Vattensystem utan återfynd

Åar
I sju av de undersökta åarna är höstlånke numera troli
gen försvunnen, trots att arten där tidigare funnits på 
flera lokaler: Höjeå, Kävlingeån, Tolångaån, Vramsån 
och Helge å i Skåne samt Hågaån och Fyrisån med biflö
den i Uppsala län. I ytterligare två vattendrag i Uppsala 
län har arten försvunnit från sina enda kända växtplat- 
ser.
Hö je å är sedan länge kanaliserad och förorenad (Bes
kow & Rasmusson 1963). Inga lokaler är kända efter 
1882 och jag har därför bedömt det som utsiktslöst att 
söka arten där. Exempel på andra undervattensväxter 
som inte uppgivits från Höjeå efter 1923 är uddnate 
Potamogeton friesii, bandnate P. compressus och grop- 
nate P. berchtoldii (Weimarck & Weimarck 1985).
Kävlingeån har också utsatts för kanaliseringar, invall- 
ningar och föroreningar. Omvandlingen av dess vatten
system beskrivs målande av Wolf (1956). Åns karaktär 
har därför förändrats så att lämpliga miljöer för höst
lånke saknas. Nedströms Borgeby (5) går dock nötkrea
tur och betar ända ner till vattnet och håller på så vis 
undan vassarna till fördel för flera undervattensväxter 
som växer i det grunda vattnet: hornsärv Ceratophyllum 
demersum, krusnate Potamogeton crispus, trubbnate P. 
obtusifolius, borstnate P. pectinatus och gropnate P. 
berchtoldii.
Tolångaån är förhållandevis grund och stenig med klart, 
strömmande vatten. Jag har sökt höstlånke både upp- 
och nedströms S Åsum (9) men endast funnit fleråriga, 
mindre krävande vattenväxter, t ex rostnate Potamo
geton alpinus och sköldmöja Ranunculus peltatus. Dock 
finns även krusnate P. crispus, hjulmöja R. circinatus 
och vattenpest Elodea canadensis. Ån är i allmänhet för 
ström och stenig för att passa höstlånke. Dammen i To- 
långa (10) utgör ett undantag. Denna har en rik helofyt- 
vegetation som enligt lokalbefolkningen bekämpats 
med växtgiftet Fragulan. Jag känner inte till hur giftet 
påverkar undervattensvegetationen. Denna domineras 
nu av vattenpest.
Vramsån. Vid de tre lokalerna i Vramsån finns lugnvat
ten vid kvarndammar och broar och det är troligt att 
höstlånke vuxit i anslutning till dessa. I dessa miljöer bil
dar numera vattenpest Elodea canadensis stora bestånd 
och i strömmande vatten växer företrädesvis jättemöja 
Ranunculus fluitans. Floran i V Vrams socken har 
undersökts av Karlsson (1970), som redan då uppgav att 
Vramsåns vegetation genomgått stora förändringar och 
att bl a höstlånke var försvunnen.
Från Helge å finns ett säkert och två osäkra fynd. Det 
nordligaste fyndet inom vattensystemet kan vara Tydells
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Fig 2. Sötvattenslokaler för höstlånke Callitriche hermaphroditica i Skåne samt Uppsala län. Återfynd vid fältbesök 
under 1986-1988 markeras med en stjärna. För lokalnumreringen se tabell 2. Lokal 37-48 redovisas i fig 5.
Freshwater localities of Callitriche hermaphroditica within Skåne and Uppsala län (county). Rediscovery of the spe
cies at a locality in 1986-1988 is indicated by a star. The figures refer to the numbering of localities in Table 2. Loca
lities 37-48 are accounted for in Fig. 5.

opreciserade insamling från Hjärsås (14), som eventuellt 
avser en lokal i Helgeån. Samma år, dvs 1867, samlade 
Tydell även höstlånke vid Kristianstad (15), ett fynd 
som kan ha gjorts i ån eller i Hammarsjön, genom vilken 
ån rinner.

Dikningsföretag, invallningar, muddringar av sjöar
na, utsläpp av avloppsvatten och tillförsel av närsalter 
från omgivande jordbruksmarker har gjort att stora vat
tenområden kring Kristianstad försvunnit helt och att de 
vattenytor som finns kvar växer igen med vassar 
(Magnusson 1981). Vattenväxtfloran i Hammarsjön har 
under 1900-talet studerats av Wideholt (1948) som ej 
fann höstlånke. Yngsjösjön (16) är numera helt igen
vuxen av vassar så när som på östra kanten, där en vat
tenränna hålls öppen av betande kreatur. I rännan växer 
många isoetider och små elodeider, bl a klolånke Calli
triche hamulata, smålånke C. palustris, hjulmöja Ranun
culus circinatus, vattenpest Elodea canadensis, hårsärv 
Zannichellia palustris, hornsärv Ceratophyllum demer- 
sum, korsslamkrypa Elatine hy drop iper, tretalig slam- 
krypa E. triandra och nålsäv Eleocharis acicularis.
Vid Fors i Tämnarån (24) har tidigare legat en kvarn, 
men denna revs på 1960-talet. Vattnet i ån är numera för 
starkt strömmande för att passa höstlånke, och även 
övriga undervattensväxter saknas.
Husby kvarn. I Vasabäcken växte arten i en kvarndamm 
vid Husby kvarn (29), där även styvnate Potamogeton

rutilus förekom (Nilsson & Gustafsson 1979). Enligt 
uppgift från lokalbefolkningen sjönk vattenståndet i 
dammen i samband med ett vägbygge och man har låtit 
gräva upp den för att återfå en vattenspegel. Även styv
nate är numera försvunnen.
Rosta kvarn (30) ligger strax uppströms Björklingeåns 
utlopp i Fyrisån. Inga herbariebelägg finns, men tre av 
varandra oberoende uppgifter i Flora Upsaliensis-regist- 
ret från 1920-talet. Fördämningen vid Rosta kvarn finns 
fortfarande kvar, men dammen har säkerligen varit 
större förr. I ån har tidigare vuxit korsslamkrypa Elatine 
hydropiper, krusnate Potamogeton crispus och hjulmöja 
Ranunculus circinatus, men nu finns här bara vattenpest 
Elodea canadensis.
Fyrisån har sin början i Dannemorasjön, varifrån den 
rinner söderut för att mynna i mälarviken Ekoln söder 
om Uppsala. Höstlånke är huvudsakligen funnen i åns 
nedre lopp. Det översta fyndet kan vara en insamling 
från Östa (31), tolkat av Almquist (1965) som ”troligen i 
bäcken”. Då bäcken vid Östa är smal, grund och ström 
samt saknar undervattensväxter finner jag det mer san
nolikt att fyndet härrör från den närbelägna Fyrisån.

Vid Ensta damm (32) är höstlånke funnen 1863. Ensta 
damm finns fortfarande kvar, men är delvis igenvuxen 
av stora bestånd av jättegröe Glyceria maxima. Bland 
undervattensväxterna märks hjulmöja Ranunculus circi
natus, grovnate Potamogeton lucens, vattenpest Elodea



Tabell 3. En jämförelse av undervattensvegetationens sammansättning i Ringsjöarna i Skåne (lokal 17-19) enligt 
Lundh (1951b) samt den aktuella artsammansättningen.
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A comparison of the flora of submerged macrophytes found in the lakes Ringsjöarna (localities 17-19) according to 
Lundh (1951b) and the present status of the macrophyte flora.

Art
Species

V. Ringsjön
1951 1988

Ö. Ringsjön
1951 1988

Sätoftasjön
1951 1988

Callitriche hermaphroditica, höstlånke + - + -
Ceratophyllum demersum, hornsärv + -
Eleocharis acicularis, nålsäv + - + + + -
Elodea canadensis, vattenpest + - + + + -
Isoétes lacustris, styvt braxengräs + -
Littorella uniflora, strandpryl + - + - + -
Myriophyllum alterniflorum, hårslinga + - + - + -
M. spicatum, axslinga + +
Najas flexilis, sjönajas -r - + -
Potamogeton crispus, krusnate + + + +
P. filiformis, trådnate + - + - + -
P. friesii, uddnate + -
P. gramineus, gräsnate + - + - + -
P. gramineus x perfoliatus, gräs- X ålnate + - + - + -
P. lucens, grovnate + +
P. panormitanus, spädnate + - + - + -
P. pectinatus, borstnate + - + + + -

P. perfoliatus, ålnate + + + + + +
Ranunculus circinatus, hjulmöja + - + -

R. peltatus, sköldmöja + - + - + -

R. reptans, Strandranunkel + - + - + -

canadensis (riklig) och sommarlånke Callitriche copho- 
carpa. Tidigare har även korsslamkrypa Elatine hydro
piper vuxit i dammen (Almquist 1965).

Inne i Uppsala stad (33a) tycks höstlånke framförallt 
vara funnen ovan kvarnfallet, där den vuxit åtminstone 
fram till 1919. Ovan kvarnen är ån kantad av en bård av 
jättegröe och där det inte är för strömt växer vattenpest 
och grovnate.

En avvikande miljö utgjorde busscentralens cement
damm (33b), varifrån höstlånke är känd sedan början av 
1960-talet. Ännu under försommaren 1987 växte den i 
dammens näckroskrukor, men försvann då dammen 
cementerades om senare samma år. Dammen ligger tre 
kvarter ifrån Fyrisån och det troliga är att arten spritts 
därifrån.

Nedströms Uppsala, före utflödet i Ekoln, bildar ån 
ett par sjöliknande utvidgningar och höstlånke är fun
nen i den nedre av dessa, i Nedre Föret vid Liljekon
valjeholmen (34a). Vid början av 1800-talet omslöts hol
men av vatten, men den har genom invallning och dik
ning omvandlats till sankmark dominerad av jättegröe. 
Direkt nedströms Nedre Föret ligger Pustnäs (34b). Flär 
kantas ån av vassar med ett stort inslag av jättegröe, och 
lämpliga växtplatser för höstlånke saknas.

Flöstlånke är inte funnen i Fyrisån sedan 1919 och ån 
har sedan dess genomgått stora förändringar. Ned
ströms Uppsala fram till åmynningen är ån påverkad av 
utsläppen från Uppsalas reningsverk; innan renings
verket tillkom liknade Nedre Fyris ”snarast en väldig 
kloak” (Almquist 1965). Ån har även muddrats och 
åslänterna eroderas genom vågsvall av båttrafiken till 
Uppsala (Ingmar m fl 1968). Vegetationen inom Fyris

åns vattensystem har undersökts av Rodhe m fl (1962), 
som inte observerade höstlånke i ån.
Hågaån utgår från den sedan länge helt utdikade Ekeby- 
sjön (35). I början av 1800-talet fanns även bandnate 
Potamogeton compressus och korsslamkrypa Elatine 
hydropiper i sjön. Nedströms Ekebysjön är höstlånke 
funnen på två närbelägna lokaler, Kvarnbo och Håga 
(36), senast 1832. Kvarndammen vid Kvarnbo är sedan 
länge tömd (Ingmar m fl 1968) och nedströms Kvarnbo, 
förbi Håga, är ån igenvuxen av vass Phragmites australis 
och säv Scirpus lacustris. Ån rinner ut i Ekoln i Vård- 
sätraviken. I Hågaån har tidigare även funnits vatten- 
aloe Stratiotes abides, uddnate Potamogeton friesii, 
gropnate P. berchtoldii och hjulmöja Ranunculus circi- 
natus (Almquist 1965).

Sjöar
Krageholmssjön. Höstlånke har funnits i Krageholms- 
sjöns utlopp (8) samt under 1800-talets första hälft även 
i fiskdammar vid slottet (Fries 1835), men tycks inte ha 
vuxit i själva sjön (Lundh 1951a). Sjöns utlopp (Svartån) 
leds i en kanal genom slottsparken, via vallgraven och ut 
på slottets sydsida. Vid mitt besök hade vallgraven en 
heltäckande matta av stor andmat Spirodela polyrhiza. 
Kanalen som förbinder vallgraven med sjön var till stor 
del överskuggad och vid dess början i sjön växte mycket 
vass Phragmites australis. I kanalen på slottets sydsida 
växte krusnate Potamogeton crispus, hjulmöja Ranun
culus circinatus och hårslinga Myriophyllum alterni- 
florum.



Ringsjöarna. Arten har också försvunnit från Ringsjö
arna i Skåne. Dessa behandlas i allmänhet som tre enhe
ter, Västra Ringsjön, Sätoftasjön och Östra Ringsjön 
(17, 18 och 19), vilka står i förbindelse med varandra 
genom smala sund. Sjöarna har sitt utlopp genom 
Rönneån (se denna). Deras vattenväxtflora har under
sökts av Trybom (1887) och Lundh (1951a, b). De grun
dare V Ringsjön och Sätoftasjön befanns vara artrikast 
(tabell 3). Båda författarna påträffade höstlånke i de 
båda förstnämnda sjöarna, men ej i Ö Ringsjön. Från Ö 
Ringsjön är arten endast känd genom en kollekt från 
Bosjökloster, 1890, samt genom en obekräftad uppgift i 
Skåneflorans register från 1964.

Ringsjöarnas undervattensflora har förändrats radi
kalt. Vid återbesök 1986-1988 har jag endast observerat 
ett fåtal arter, vilka sällan bildat större bestånd (tabell 
3). Isoetider och små elodeider samt mindre krävande 
arter, t ex hårslinga Myriophyllum alterniflorum, gräs- 
nate Potamogeton gramineus och sköldmöja Ranuncu
lus peltatus har försvunnit.

Vattenkvalitén i Ringsjöarna har försämrats kraftigt 
sedan 1950-talet. Sätoftasjön och Ö Ringsjön tar emot 
avloppsvatten från Höör och Hörby och har till följd av 
detta fått höjda halter av närsalter, kraftiga vattenblom
ningar och syrefria bottnar. V Ringsjön har generellt 
sett bättre vattenvärden än de båda andra (Henriksson 
& Mårtensson 1976). Vattenståndet är reglerat, varför 
stora strandpartier blottläggs när det är som lägst (Hen
riksson & Mårtensson 1976). På 1950-talet betades de 
sandiga-steniga stränderna och bete förekommer fort
farande här och där. Långa vassfria partier, som utgör 
lämpliga växtplatser för höstlånke, finns ännu längs 
stränderna.
Kärven (25) är en mycket grund sjö (största djup 1,2 
meter). Vattenytan har sänkts i ett par omgångar och 
sjön mottog fram till 1940-talet orenat avloppsvatten 
från bl a ett mejeri och ett tvätteri (Wallsten 1981). Kär
vens vattenvegetation studerades av Lohammar (1938) 
och Wallsten (1981), vilka båda uppger sig ha funnit 
höstlånke i sjön. Stora delar av vattenytan täcks numera 
av nympheider, men även undervattensvegetationen har 
en stor utbredning och domineras av kransalger (Nitella 
flexilis och Chara globularis) samt vattenaloe Stratiotes 
aloides och kransslinga Myriophyllum verticillatum. 
Sjön omges av breda vassar utom vid ett par små strand
partier. Vid en strandremsa på sjöns norra sida har 
stranden varit betad, bottnen är sandig och här växer 
vattenpest Elodea canadensis, uddnate Potamogeton 
friesii och hårsärv Zannichellia palustris. Detta är det 
enda parti som fortfarande kan vara lämpligt som växt- 
plats för höstlånke.

Funbosjön (26) består av tre långa vikar, varav de två 
nordliga är helt igenvuxna av vassar och nympheider. 
Ån som mynnar i den nordvästra viken avvattnar Upp
salas soptipp (Wallsten 1981). Vassbältena runt sjön av
bryts endast vid ett par betesmarker och badplatser, där 
marginella partier lämpliga för höstlånke finns. Vid söd
ra delen av Prästgårdstranden, varifrån Lohammar upp
gav arten, går nötkreatur och betar, varför det finns en 
”blå bård” innanför vassbältet. Där saknas dock under- 
vattensväxter. I sjöns södra del växte enstaka exemplar 
av axslinga Myriophyllum spicatum, sköldmöja Ranun
culus peltatus samt något rikligare även vattenpest
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Elodea canadensis. Höstlånke återfanns inte heller av 
Wallsten (1981).
Trehörningen (27a) är en förhållandevis opåverkad sjö 
som inte har blivit sänkt. Sjön avvattnas via en kanal 
som går genom Marielunds parkområde (27b). Höst
lånke är uppgiven både från sjön och parkkanalen, se
nast 1917. I Trehörningen finns fortfarande en rik vat
tenväxtflora med bl a flera Potamogeton-aner. grovnate 
P. lucens, trubbnate P. obtusifolius, ålnate P. perfolia- 
tus, rostnate P. alpinus, gräsnate P. gramineus och 
bandnate P. compressus samt hjulmöja Ranunculus cir- 
cinatus och vattenaloe Stratiotes aloides. Stränderna är 
mestadels kantade av vassar eller steniga och branta. 
Öppen strand finns huvudsakligen vid bryggor och bad
platser. Den lokal som nämns på ett herbarieark, sand
botten vid södra stranden, utnyttjas som badplats, vilket 
gör att vattenvegetationen är bortnött närmast stranden. 
På större djup dominerar vattenpest Elodea canadensis. 
Denna förekommer även mycket rikligt i kanalen ge
nom Marielunds parkområde. Trots sjöns förhållande
vis goda vattenkvalitet har jag varken återfunnit höst
lånke i sjön eller kanalen.
Dannemorasjön (28) har blivit sänkt i ett par omgångar 
och har nu ett medeldjup av 0,7 meter (Stake 1967). Till 
följd av sänkningarna samt utsläpp av avloppsvatten har 
igenväxningen varit mycket kraftig och stora vassar har 
brett ut sig. Dannemorasjöns vattenvegetation under
söktes 1909 av Nordström (1912), som då samlade höst
lånke i sjöns sydvästra del. Då vattenvegetationen stu
derades av Stake (1967) i början av 1960-talet återfanns 
arten inte. Vattenytan domineras numera av nymphei
der och bland elodeiderna är kransslinga Myriophyllum 
verticillatum vanlig i stora delar av sjön. På dess östra 
sida förkommer även hjulmöja Ranunculus circinatus 
och trubbnate Potamogeton obtusifolius. Vassfri strand 
finns endast på sjöns östra sida vid några båtplatser.
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Opreciserade lokaler
I ett par fall har det inte gått att avgöra till vilket vatten
drag en viss lokal hört. Mellan Helsingborg och Ramlösa 
(7) saknas t ex större vattendrag, och lokalerna vid 
Malmö (1) har inte gått att identifiera. Med hänsyn till 
fyndens ålder och Helsingborgs och Malmös expansion 
är höstlånke troligen utgången. Anmärkningsvärt är att 
arten enligt ett herbariebelägg uppgavs vara funnen i 
vattenpölar vid Malmö.

Aktuella lokaler

Rönneå
Rönneå är den enda å, i vilken jag återfunnit höst
lånke. Den finns kvar på båda de platser, Sjöhol
men (20) och Stackarpsdammen (21), varifrån 
den tidigare var känd. Jag har rott upp- och ned
ströms dessa båda lokaler och studerat under
vattensvegetationen (fig 3) längs en sammanlagt 
drygt 3 mil lång sträcka. Utöver de två tidigare
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Rönne å

10km Västra
Ringsjön

24 23 nro g
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Callitriche hamulata 
C. hermaphroditica 
Gplatycarpa 
C. stagnalis 
Eleocharis acicularis 
Elodea canadensis 
Myriophyllum alterniflorum 
Potamogeton obtusifolius 
P. panormitanus

Fig 3. Undervattensväxter funna i Rönneå under 1986-1988 i anslutning till två aktuella lokaler för höstlånke Calli
triche hermaphroditica: Sjöholmen (lokal 20 = punkt 2) samt Stackarpsdammen (lokal 21 = punkt 21). Ett drivande 
exemplar hittades även vid punkt 20. Undervattensväxterna är, med undantag för vattenpest Elodea canadensis, 
koncentrerade till dammarna vid Klippan (punkt 19 och 21). Flera av de undervattensväxter som finns i Stackarps
dammen (punkt 21) har tidigare varit vanliga i V Ringsjön (punkt 1) men är numera försvunna därifrån. Åsträckan 
mellan punkt 18 och 19 har inte undersökts. Gamla uppgifter från V Ringsjön enligt Lundh (1951a).
Submerged macrophytes found in the river Rönneå in 1986-1988, in association with the two remaining localities of 
Callitriche hermaphroditica: Sjöholmen (locality 20 = no. 2) and Stackarpsdammen (locality 21 = no. 21). One spe
cimen was also found drifting at no. 20. The submerged vegetation is, with the exception of Elodea canadensis, re
stricted to the reservoirs near the town Klippan (no. 19 and 21). A number of the submerged macrophytes found in 
the reservoir Stackarpsdammen (no. 21) previously grew in the lake V Ringsjön (no. 1). The part between no. 18 
and 19 was not studied. Plants previously found in V Ringsjön from Lundh (1951).

kända lokalerna fann jag endast ett exemplar i 
driften vid punkt 20. Undervattensväxterna var 
framförallt koncentrerade till dammarna vid Klip
pan (punkt 19-22 i fig 3), med undantag av vatten
pest Elodea canadensis som även växte rikligt 
längs en längre sträcka av åns övre lopp.

Omedelbart nedströms fördämningen vid Sjö
holmen (punkt 2) växer höstlånke längs åns norra 
strand på en sträcka av ca 25 m. Hela denna 
sträcka är betad av nötkreatur och djuren går 
ända ner till stranden. Vassarna är därför dåligt 
utbildade här, vass Phragmites australis saknas 
och ersätts av glesa bestånd av jättegröe Glyceria 
maxima och blomvass Butomus umbellatus. Mel
lan dessa växer höstlånke i stora tuvor på 1-3 dm 
djup där lugnvatten bildas närmast stranden. 1988 
betade inga djur i hagen och helofytvegetationen 
hade brett ut sig märkbart på bara ett år. Skulle 
betet upphöra helt kommer höstlånke mycket 
snart att försvinna.

Nedströms Klippan ligger Stackarpsdammen 
(punkt 21) som regleras av ett kraftverk. Dammen 
omges huvudsakligen av betesmarker som går

ända ner till vattnet. Längs sydsidan finns gung- 
flyn av jättegröe Glyceria maxima, under det att 
nordsidan till stor del saknar helofytvegetation 
och har sandig botten. Dammen har en välutveck
lad undervattensvegetation som domineras av vat
tenpest Elodea canadensis och trubbnate Potamo
geton obtusifolius. Lokalt förekommer även nål- 
säv Eleocharis acicularis och spädnate Potamoge
ton panormitanus ganska rikligt. Höstlånke före
kommer på två ställen i dammens västra del. På 
sydsidan växte 1987 enstaka plantor på 2 dm djup 
längst in mot vasskanten innanför ett bälte av vat
tenpest, hårslinga Myriophyllum alterniflorum 
och trubbnate. Påföljande år var detta område 
täckt av vattenpest och plantorna av höstlånke var 
färre. På dammens motsatta sida sågs arten ur
sprungligen av Tord Holm 1984, men den var en
ligt honom övervuxen av vattenpest 1986. Ett få
tal stora ruggar fanns 1988 på 3 dm djup bland vat
tenpest. Flera av de undervattensväxter som jag 
fann i Stackarpsdammen har tidigare vuxit i V 
Ringsjön och kan ses som avläggare från denna, 
t ex höstlånke, spädnate och hårslinga.
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Uppströms Stackarpsdammen finns ytterligare 
en damm (punkt 19) där jag fann flera Callitriche- 
arter, dock ej höstlånke. I dammens övre del var 
vattnet mycket grumligt, men trots detta växte här 
rikligt med trubbnate. Även nedströms Forsa- 
möllan (punkt 20) fann jag flera Callitriche-arter, 
samt ett lösryckt höstlånke-exemplar i driften 
1986.

Längs resten av de undersökta åsträckorna sak
nas lämpliga växtmiljöer för de flesta undervat- 
tensväxter. Mellan punkt 2 och 9 är ån kantad av 
vassar och de betesmarker som finns är stängslade 
mot ån. Utanför vassarna ligger en upp till ett par 
meter bred matta av vattenpest.

Nedströms Stockamöllan (punkt 10) blir ån 
smalare, landskapet mer kuperat och ån omges av 
betesmarker som går ner till vattnet. Ån är här för 
ström för att passa undervattensväxter. Även ned
ströms Stackarpsdammen (punkt 22-26) betas 
stränderna, men lämpliga lugnvatten saknas.

Finjasjön
Finjasjöns vattenvegetation har undersökts av 
Lundh (1951a), som framförallt studerade sjöns 
östra del. Sjön hade på den tiden en rikt utvecklad 
isoetidvegetation och bland elodeiderna uppgavs 
ålnate Potamogeton perfoliatus, hårslinga Myrio- 
phyllum alterniflorum, gropnate P. berchtoldii, 
sjönajas Najas flexilis och höstlånke vara vanliga. 
Även Oredsson fann, enligt uppgifter i Skåne- 
florans register, att höstlånke var vanlig i Finja
sjön vid inventeringar under mitten av 1960-talet.

Finjasjön har sänkts och mottar avloppsvatten 
från Hässleholm. Den ökade näringstillförseln har 
lett till kraftiga vattenblomningar och vattenkvali
tén i Finjasjön har försämrats så pass att dess östra 
del är belagd med badförbud.

Sedan 1960-talet har bl a sjönajas försvunnit 
helt (Weimarck & Weimarck 1985), och då jag be
sökte sjön kunde jag inte heller återfinna hår
slinga eller gropnate. Höstlånke växer fortfarande 
på sjöns norra sida, men ytterst sparsamt. I augus
ti 1986, då vattenståndet var mycket lågt, täcktes 
den torrlagda norra stranden av nålsäv Eleocharis 
acicularis. På mycket grunt vatten (1-2 dm) låg 
mattor av vattenpest Elodea canadensis och på 
bara fläckar bland denna fann jag enstaka exem
plar av höstlånke och axslinga Myriophyllum spi- 
catum. Ett exemplar av höstlånke fanns även i 
Mjölkalångaviken, också här på grunt vatten (0,5 
dm), uppträngd mot stranden av vattenpest.

fcjrTj skog gräsmark HPwoods grassland WM
Fig 4. Markanvändning kring Havgårdssjön i södra Skå
ne (lokal 23). Stränderna kantas av vassar utom vid 
betesmarken på Turestorpsö (1) och den nu ohävdade 
betesmarken på sjöns NV-sida (3). Vid båda dessa öpp
na strandpartier växte höstlånke Callitriche hermaphro- 
ditica 1987-1988 (stjärnor). Resten av betesmarken (2) 
är stängslad mot sjön så att vassarna inte påverkas av 
betet. Figuren är baserad på en tio år gammal flygbilds- 
tolkning av Persson (1979). Sedan dess har vassarna på 
den NV sidan av sjön slutit sig ytterligare.
Land usage around the lake Havgårdssjön in southern 
Skåne (locality 23). The shores are bordered by reeds 
except around the peninsula Turestorpsö (1), which is 
grazed by horses, and along the previously grazed NW 
side of the lake (3). Callitriche hermaphroditica grew in 
both these areas in 1987-1988. The map is based on a ten 
year old interpretation of an aerial photo by Persson 
(1979). The reeds on the NW side of the lake have now 
extended further.

Samtliga individ av höstlånke var mycket små och 
gav intrycket av att vara ettåriga.

För höstlånke lämpliga sandbottnar finns fort
farande längs sjöns stränder och om vattenkvalite- 
teten förbättras kan kanske arten återhämta sig.
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Ekoln

0 Aterfynd - refinds 

f«l Gamla fynd - old finds

□ Callitriche hermaphroditica

□ Alisma wahlenbergii

□ Zannichellia palustris

□ Potamogeton filiformis

Fig 5. Den tidigare och nuvarande utbredningen av höst- 
lånke Callitriche hermaphroditica i Mälarens norra 
fjärdsystem. På samma lokaler har tidigare också ofta 
vuxit småsvalting Alisma wahlenbergii och hårsärv Zan
nichellia palustris samt längst in i fjärdsystemet även 
trådnate Potamogeton filiformis. Många av lokalerna är 
belägna längs Uppsalaåsens sandiga-steniga stränder 
(skuggat). Småsvalting har vuxit på ytterligare några 
lokaler inom området och hårsärv har lokalt varit vanlig. 
För lokalnumreringen se Tabell 2.
The past and present distribution of Callitriche herma
phroditica within the northernmost bays of lake Mälaren 
in Uppsala län. Previously, Alisma wahlenbergii, Zanni
chellia palustris and Potamogeton filiformis also grew on 
the same sites. A number of the localities are found 
along the sandy-stony shores along the Uppsala esker 
(shaded). A. wahlenbergii and Z. palustris have for
merly occurred at still more sites than those shown. All 
species have declined within the area due to water pollu
tion partly caused by the outlet of sewage from Uppsala. 
For the numbering of localities, see Table 2.

Havgårdssjön

Havgårdssjön angavs av Lundh (1951a) vara 
karakteriserad av sandiga stränder, vilka genom 
intensivt bete hölls fria från vassar, och under
vattensvegetationen var mycket välutvecklad. 
Som dominerande arter nämndes krusnate 
Potamogeton crispus, uddnate P. friesii, hjulmöja 
Ranunculus circinatus och axslinga Myriophyllum 
spicatum. Höstlånke uppgavs vara tämligen vitt 
utbredd.

Havgårdssjön är fortfarande en relativt oför
störd, naturligt eutrof sjö. Den får till stor del sitt 
vatten genom grundvattentillrinning (Persson 
1979). Sjön hyser för närvarande den största 
Populationen av höstlånke i Skåne. Den inskrän
ker sig dock till stränderna runt halvön Tures- 
torpsö samt lagunerna innanför vassarna vid sjöns 
NV sida (fig 4).

Arten växer på grunt vatten, från lågvattenlin
jen ner till 0,5 m djup, på sandig botten. Tillsam
mans med höstlånke växer nålsäv Eleocharis aci- 
cularis, spädnate Potamogeton panormitanus och 
hårsärv Zannichellia palustris. Dessa fyra arter är 
inskränkta till de vassfria strandområdena. På 
djupare vatten och utanför vassarna finner man de 
större elodeiderna: hjulmöja, hornsärv Cerato- 
phyllum demersum, axslinga och långnate Pota
mogeton praelongus.

Vassfria strandpartier förekommer endast i an
slutning till betesmarker. Betet vid sjön har mins
kat och förekommer numera endast på Tures- 
torpsö. Den långsmala betesmarken på sjöns väst
sida utnyttjas inte längre och vassarna håller där
för på att sluta sig i denna del av sjön. Höstlånke, 
nålsäv, spädnate och hårsärv gynnas tydligt av att 
stränderna betas ända ner till vattnet. Dessa arter 
kommer troligen att försvinna om betet upphör.

Mälarens norra fjärdsystem

Almquist (1929) skriver om Mälarens norra fjärd
system att det har ”karaktären av en serie lerslätt
sjöar med ± grått vatten, och nästan varje vik bär 
prägeln av Potamogeton-sjö”. På den tiden fanns i 
Mälaren ovan Stäket 24 elodeid- och 7 isoetid- 
arter.

Höstlånke finns uppgiven från tretton olika 
lokaler i fjärdsystemet och många av dessa ligger 
längs Uppsalaåsens sträckning, där det finns san- 
diga-grusiga bottnar (fig 5). Från samma lokaler 
finns flera andra ovanliga vattenväxter uppgivna
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Stora Ullevifjärden S—- N

------Om

Potamogeton
filiformis

Eleocharis
acicularis Zannichellia

palustris Callitriche
hermaphroditica

Alisma 
wahlenbergii

Butomus
umbellatusLilla Ullevifjärden

f
Callitriche
hermaphroditica

Myriophyllum
altermflorum

Ranunculus
circinatus

Fig 6. Bottenprofiler över undervattensvegetationen vid Stora Ullevifjärdens sydsida (48a) och Lilla Ullevifjärdens 
nordsida (48b). Den senare är mera exponerad. Profilerna skiljs av ett endast ca fem meter brett sandnäs.
Vegetation profiles from the southern shore of the bay Stora Ullevifjärden (48a) and the northern, more exposed, 
shore of Lilla Ullevifjärden (48b). The profiles are separated by a neck of land only c. five meters wide.

såsom hårsärv Zannichellia palustris, småsvalting 
Alisma wahlenbergii och längst in i fjärdsystemet 
trådnate Potamogeton filiformis (jfr fig 5). Även 
vissa isoetider har haft en likartad utbredning, t ex 
Strandranunkel Ranunculus reptans. I Flora Upsa- 
liensis konstaterar Almquist (1965) att hårsärv, 
Strandranunkel och småsvalting blivit mycket säll
syntare eller kanske till och med försvunnit till 
följd av ändrade konkurrensförhållanden bl a 
genom att vegetationen ”tätnat med vattnets för
orening”.

Fjärdsystemet har varit föremål för flera vege
tationsstudier, bl a av Almquist (1929), Loham
mar (1938), Andersson (1972, 1973) samt Wall- 
sten (1981). Ullevifjärdarna har dessutom under
sökts av Magnusson (1965). Som nämnts har 
undervattensvegetationen varit mycket rik, men 
Andersson (1972) fann vid sina undersökningar 
1969-1971 att ”Ekoln-området är mycket fattigt 
på submers vegetation ... submersa arter (är) hän
visade till de öppningar som röjts för båtar och 
bryggor samt till mindre områden med öppet vat
ten som finns i den strandnära zonen”.

Under 1987-1988 har jag bara återfunnit höst
lånke på tre av de tretton lokalerna. Den nordli
gaste av de tre är vid Hasslaviken (46). Själva 
Hasslaviken är igenvuxen av vassar, men dessa 
saknas norr om viken, där åsen löper längs med

stranden. Här växte 1987 höstlånke på den steniga 
bottnen på 3 dm djup. De enstaka tuvorna satt i 
ett tjockt bälte av vandrarmussla Dreissena poly- 
morpha. På samma lokal fanns även borstnate 
Potamogeton pectinatus, ålnate P. perfoliatus, 
grovnate P. lucens och hjulmöja Ranunculus circi
natus, men inga andra mindre elodeider eller isoe
tider.

Vid de andra två lokalerna, Stora och Lilla 
Ullevifjärden (48a och 48b), kan man finna rester 
av den undervattensvegetation som måste ha varit 
utbredd i resten av Ekoln-området i början av 
seklet. Höstlånke växer på båda sidor om det 
smala sandnäs som skiljer Ullevifjärdarna åt 
(markerat som samma lokal, 48, i fig 5). Längs 
delar av stranden är undervattensvegetationen 
bortnött, då näset är en välbesökt badplats. När
mast stranden bildar botten en grund ”hylla” på 
en till åtta meters bredd och utanför denna hylla 
djupnar fjärden hastigt. I den grunda zonen kan 
man finna höstlånke tillsammans med trådnate, 
småsvalting och nålsäv Eleocharis acicularis (fig 
6). Dessa växter har en begränsad utbredning 
inom Ullevifjärdarna och ingen av dem ob
serverades t ex av Magnusson (1965). Där det 
börjar djupna finner man större elodeider såsom 
ålnate, hårslinga Myriophyllum alterniflorum och 
hjulmöja.
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På de resterande tio lokalerna har jag bara fun
nit storvuxna elodeider och inga isoetider. Vanli
gast var borstnate (fem av tio lokaler) följd av ål- 
nate (fyra), hjulmöja (tre) och hårslinga (två). Jag 
har inte heller hittat vare sig småsvalting eller hår- 
särv på någon av dessa tio lokaler (fig 5).

Trots att jag ej återfunnit höstlånke på dessa 
lokaler saknas inte lämpliga växtplatser för arten. 
Endast två av lokalerna har vuxit igen med vassar 
(40 och 44). På två lokaler (39 och 41) hålls vas
sarna undan av betande kreatur. Vid Norsholmen 
och Sjugranarsudd (38 och 43) finns långa vassfria 
partier längs åssluttningen. Fyra lokaler (37, 42, 
45 och 47) utnyttjas som bad- eller båtplatser, och 
trots det slitage som detta innebär finns lämpliga 
miljöer.

Ekoln tar emot avloppsvatten från Uppsala via 
Fyrisån, varför fjärdsystemet är mycket eutrofie- 
rat. L Ullevifjärden utgör dock ett särfall. Denna 
är förbunden med resten av fjärdsystemet genom 
ett litet sund i sandnäset och brukar ofta betraktas 
som en självständig sjö. Tillrinningsområdet är 
litet och sjön förses troligen med vatten från Upp- 
salaåsen som löper längs hela västsidan. L Ullevi
fjärden har därför bättre vattenvärden än resten 
av Ekoln-området (Wallsten 1981). Genom för
bättrad avloppsrening har vattenkvalitén stigit i 
Ekoln-området under senare år och höstlånke kan 
kanske på lång sikt sprida sig igen.

Resten av Mälaren i Uppsala län

Lokalerna i Mälaren är hämtade från kartan över 
höstlånke i Upplands vegetation och flora (Alm- 
quist 1929), varför mer detaljerade bakgrunds
fakta om dem saknas. Det är sannolikt att en del 
av de markerade lokalerna är baserade på fynd av 
höstlånke i driften.

Den egentliga Mälaren har haft en mer oligo- 
trof karaktär än det norra fjärdsystemet men med 
”en anmärkningsvärd blandning av eutrofer (mest 
helofyter) och ± oligotrofa arter (särskilt isoeti
der)” (Almquist 1929). Mälarens vegetation och 
dess förändringar under 1900-talet har undersökts 
av Andersson (1982). Hon fann bl a att associatio
nen med nålsäv Eleocharis acicularis hade utkon
kurrerats av andra arter och att strandpryl Litto- 
rella uniflora och Strandranunkel Ranunculus rep- 
tans trängts undan till t ex båtplatser.

I de fem mälarvikar som jag besökt inom Upp
sala län har det funnits en riklig driftflora. Vanli
gast i driften har varit ålnate Potamogeton per-

foliatus, vattenpest Elodea canadensis och ax
slinga Myriophyllum spicatum. Höstlånke åter
fann jag vid Fagerudd, Hagviken och Frösunda- 
viken (51-53). Vid Fagerudd går Enköpingsåsen 
ut i Mälaren och bottnarna är därför sandiga. Där 
fann jag ett exemplar av höstlånke i driften till
sammans med ålnate, nålsäv och korsslamkrypa 
Elatine hydropiper. Även i Hagviken, en sandig 
vik med båtplats, fanns höstlånke i driften tillsam
mans med axslinga, vattenpest, sylört Subularia 
aquatica och nålsäv.

Vid Frösundaviken, som är en skyddad vik med 
två stora båtplatser, fanns höstlånke även på rot. 
Den växte rikligt på 1,5 meters djup mellan flyt- 
bladszonen och ett bälte av större elodeider: vat
tenpest och hjulmöja Ranunculus circinatus. I 
samma vik fanns även axslinga, ålnate, långnate 
Potamogeton praelongus, trubbnate P. obtusifo- 
lius och sköldmöja Ranunculus peltatus. Denna 
lokal har jag även besökt under vintern, i febru
ari, och har då kunnat fiska upp övervintrande 
exemplar av höstlånke.

Vid Vattunödsviken (50) fanns ålnate, vatten
pest och hårslinga Myriophyllum alterniflorum i 
driften, och viken var till stor del igenvuxen av 
vass. Vid Ekolsund (49) hittade jag endast vatten
pest.

Varför har höstlånke minskat?

I både Skåne och Uppsala län har höstlånke mins
kat och är numera mycket ovanlig. Den största 
tillbakagången har skett i sjöar och åar, under det 
att arten fortfarande finns kvar i många vikar (fig 
7). Här finns dock en stor skillnad mellan Mäla
rens norra fjärdsystem, där arten endast har mar
ginella förekomster, och resten av Mälaren inom 
undersökningsområdet, där höstlånke fortfarande 
kan förekomma rikligt.

Tillbakagången får ses mot bakgrund av flera 
faktorer som påverkar utbredningen av undervat
tensvegetation (jfr Wallsten & Solander 1988). 
Några av dessa har förändrats i negativ riktning.

Den zon, inom vilken höstlånke kan växa, har 
en övre och undre gräns. Den övre gränsen regle
ras framförallt av
(1) konkurrens från helofytvegetation;
(2) lågvattenlinjen;
(3) erosion av is och vågsvall.

Faktorer som begränsar det nedre växtdjupet är:
(1) ljusklimatet under vattnet;
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(2) bottenmaterialet;
(3) konkurrens från större elodeider;
(4) temperatur och tryck.
Av dessa är det framförallt konkurrensfaktorerna 
och ljusklimatet som förändrats till det sämre. Det 
är dock svårt att för varje enskild lokal framhålla 
en speciell faktor som orsak till att höstlånke för
svunnit just där. Detta beror dels på att fakta 
kring originalfynden ofta är mycket knapphän
diga, dels på att flera faktorer ofta har samverkat 
på samma lokal.

Försämrat ljusklimat till följd av eutrofiering

En näringsrik sjö åldras naturligt genom att växt- 
och djurrester samt slam som producerats i sjön 
eller tillförts från avrinningsområdet grundar upp 
sjön. Vegetationen tilltar, vilket slutligen leder till 
total igenväxning (Johansson & Karlgren 1974). 
Sjöns naturliga åldrande är en mycket långsam 
process, men igenväxningen accelereras om extra 
näringsämnen tillförs från bebyggelse och jord
bruk eller om sjön sänks.

Ingen av de sjöar som jag studerat har förblivit 
opåverkad av människan. De flesta har sänkts 
och/eller mottar t ex avloppsvatten från större 
orter. Tillsammans med tillrinningen från om
givande jordbruksmarker har detta medfört att 
sjöarnas näringsstatus har ökat markant och flera 
av dem har eller har haft svåra problem med 
vattenblomning, t ex Ringsjöarna (Henriksson & 
Mårtensson 1976).

För undervattensväxternas utbredning inom en 
sjö är ljuset den främsta begränsande faktorn 
(Wallsten & Solander 1988). I de eutrofierade sjö
arna försämras ljusklimatet för undervattensväx- 
terna, som därigenom trängs upp på grundare vat
ten (Mathiesen 1969, Jupp & Spence 1977). Ljus
bristen beror dels på att mängden växtplankton i 
vattnet ökar, men även på att undervattensväx- 
terna skuggas av påväxtalger (Wallsten & Solan
der 1988).

Växtdjupet för höstlånke har framförallt stude
rats i brackvatten. Enligt Luther (1951b) var den 
mest utbredd mellan 1 och 3 meters djup i Ekenäs- 
området, och i biotestsjön vid Forsmark är den 
funnen ända ner till 4,7 meters djup (Renström 
m fl 1983). I Mälaren, inne i Stockholms stad, 
växer den i sötvatten på 0,5 till 1,5 meters djup 
och klarar enligt Lindberg (1983) ej av att växa 
grundare, eftersom den då slits bort av vågsvallet. 
På de lokaler där jag återfunnit höstlånke har dju-

å övrigt
river various

S:::w;| gamla fynd ■■ återfynd
ill old finds ■ refinds

Fig 7. Tillbakagången av höstlånke Callilriche herma- 
phroditica i fyra olika miljöer i Skåne och Uppsala län. 
Indelningen följer Tabell 2.
The decline of Callitriche hermaphroditica in four diffe
rent habitats in Skåne and Uppsala län. The grouping of 
habitats as in Table 2.

pet varit litet, mellan 10 och 60 cm. Ett undantag 
utgjorde Frösundaviken i Mälaren, där arten 
växte rikligt på 1,5 meters djup.

Tyvärr saknas uppgifter om växtdjup från näs
tan samtliga gamla lokaler som jag undersökt. En
ligt Almquist (1965) växte höstlånke helst grunt 
och enligt ett av herbariebeläggen från Finjasjön 
var den vanlig på 0,5 meters djup. Det är därför 
svårt att bedöma om arten numera förekommer 
på grundare vatten än förr. Skillnaderna mellan 
småsjöar, Mälaren och brackvatten i övre gränsen 
för höstlånke orsakas antagligen av vågsvallet.

Vattenkvalitén tycks dock i många fall vara den 
avgörande faktorn för om höstlånke fortfarande 
finns kvar på en lokal eller ej. I både Havgårds- 
sjön och L Ullevifjärden, där arten fortfarande 
har livskraftiga populationer, uppges tillrinningen 
ske åtminstone delvis från grundvattnet. Dessa 
lokaler har därför bättre vatten än många av de
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andra. 11 ex Ringsjöarna, Finjasjön och Mälarens 
norra fjärdsystem finns fortfarande lämpliga mil
jöer för höstlånke med avseende på djup, expone
ring och underlag. Genom att dessa vattendrag 
haft svåra problem med vattenkvalitén har både 
höstlånke och andra undervattensväxter slagits ut. 
När vattenkvalitén genom förbättrad avlopps- 
rening och andra åtgärder höjs kan kanske höst
lånke åter breda ut sig på dessa lokaler. I Finja
sjön och Mälaren finns fortfarande små populatio- 
ner kvar som kan komma att sprida sig. I Ring
sjöarna, där höstlånke varit helt utslagen, försvå
ras en sådan återhämtning av att arten måste spri
das dit från ett annat vattensystem. En förutsätt
ning för att detta skall kunna ske är antagligen att 
höstlånkepopulationerna vid Sjöholmen och Klip
pan finns kvar.

Strandbetets gynnsamma inverkan

Eutrofieringen ger inte bara försämrad vattenkva
litet, utan leder även till ändrade konkurrensför
hållanden i sjön genom bl a igenväxning. När un- 
dervattensväxterna trängs upp på grundare vatten 
kommer konkurrensen av helofytvegetationen att 
få större betydelse (Wallsten & Solander 1988). 
Enligt Luther (1951b) utgör förekomsten av vass 
Phragmites australis den främsta reglerande fak
torn för förekomsten av höstlånke i Ekenäs-områ- 
det.

Helofytvegetationen påverkas inte negativt av 
det försämrade ljusklimatet i eutrofierade sjöar, 
eftersom de arter det gäller kan utnyttja näring 
som lagrats i skotten för att växa upp till och nå 
över vattenytan (Wallsten & Solander 1988). 
Istället vinner helofyterna terräng när sjön grun
das upp eller sänks. De kan då vandra ut i sjön. 
Men om sjöstränderna utnyttjas som betesmarker 
går igenväxningen långsammare (Nordiska Minis
terrådet 1984).

På tre av de fyra aktuella skånska lokalerna för 
höstlånke betas den angränsande marken ända 
ner till vattnet och helofytvegetationen hålls un
dan, vilket har en gynnsam inverkan både på höst- 
lånkes och andra små undervattensväxters före
komst (jfr fig 4). Vid både Havgårdssjön (23) och 
Sjöholmen (20) skulle höstlånke försvinna om 
betet upphörde. Strandbete har med all säkerhet 
förekommit i betydligt större utsträckning än nu 
kring flera av de sjöar och åar som jag studerat. 
Lundh (1951a) nämner speciellt att stränderna vid

Havgårdssjön och Ringsjöarna betades intensivt, 
och Wallsten (1981) påpekar att betet runt de 
uppländska sjöarna har minskat.

Strandbetets gynnsamma inverkan på vatten
vegetationen framhålls av Alexandersson m fl 
(1986), framförallt att betet tvingar vassfronten 
utåt och åstadkommer en öppen vattenyta, en blå 
bård, mellan vassen och stranden. Luther (1951a) 
fann att strandbete hade en mycket positiv effekt 
för många små elodeider och isoetider. I detta 
sammanhang kan speciellt spädnate Potamogeton 
panormitanus och hårsärv Zannichellia palustris 
nämnas. När några av de av Luther studerade 
stränderna åter undersöktes 1981 (betet upphörde 
1964), fann man att samtliga starkt betesgynnade 
undervattensväxter försvunnit från de platser där 
de tidigare förekommit (Luther & Munsterhjelm
1983).

Enligt Uotila (1971) är en annan positiv inver
kan av bete att djurens tramp blandar om botten
materialet, vilket gynnar arter som skyr mjuka 
bottnar med ansamling av dött växtmaterial. 
Höstlånke är en sådan art.

Känsligheten för bete varierar dock hos de 
olika helofyt-arterna. Så är vass Phragmites aust
ralis känsligare för bete (och slåtter) än vad jätte- 
gröe Glyceria maxima är (Uotila 1971). På de 
båda betade lokalerna vid Rönneå är vass bort
betad men jättegröe finns kvar.

Ibland stängslas betesmarken mot sjön så att 
djuren ej kommer åt vattenbrynet. Kanske är 
detta en följd av den försämrade vattenkvalitén, 
då det förekommit i t ex Ö Ringsjön att kreatur 
förgiftats av vattnet (Willén 1981).

Två introducerade konkurrenter

Konkurrensen på grunt vatten har sedan slutet av 
1800-talet tilltagit genom introduktion av jätte
gröe Glyceria maxima och vattenpest Elodea ca
nadensis. Dessa förökar sig kraftigt och kan bilda 
täta mattor som tränger undan den ursprungliga 
vegetationen (Lohammar 1955). Båda arterna 
föredrar eutrofa vatten (Nordiska Ministerrådet
1984) och vattenpesten gynnas av en ökning av 
näringstillgången (Wallsten & Solander 1988). 
Rodhe m fl (1962) behandlar båda arterna speci
ellt i undersökningen av Fyrisån och menar att de 
mer än andra växter är väsentliga för igenväx
ningen och att ”jättegröe ... är Fyrisåns besvär
ligaste ogräs.
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Vattenpest
Vattenpest Elodea canadensis introducerades i 
Sverige i början av 1870-talet och spred sig där
efter epidemiskt i södra och mellersta Sverige 
(Birger 1910). Då den etablerar sig på en ny växt
lokal brukar den massutvecklas till den grad att 
den utgör ett hinder för båttrafiken och rensnings- 
aktioner måste genomföras (Sernander 1948). 
Efter några år brukar tillväxten stagnera eller så 
sker en tillbakagång (Almquist 1965).

I Skåne och Uppsala län är vattenpest funnen i 
nästan samtliga sjöar och åar där höstlånke vuxit 
eller växer (Weimarck & Weimarck 1985, Alm
quist 1929, 1965, Wallsten 1981, Stake 1967). 
Undantag utgör Havgårdssjön, kanalerna vid 
Krageholm samt kvarnarna vid Husby och Fors. 
På många av de för höstlånke till synes lämpliga 
lokalerna har vattenpest funnits rikligt vid mina 
besök, t ex Trehörningen och dess utflöde samt 
Ensta och Tolånga dammar. I Stackarpsdammen, 
där höstlånke förekommer sparsamt, tycks dess 
utrymme begränsas av vattenpest.

Vattenpest har vid flera tillfällen rapporterats 
tränga ut andra vattenväxter. Redan Birger 
(1910) menade att den trängde undan isoetider, 
elodeider och nympheider när den massutveckla- 
des. I Norge, där arten börjat sprida sig först 
under de senaste årtiondena, har man kunnat 
följa beståndsutvecklingen och dess effekter mera 
noggrant (Rörslett 1969). Elodea har visat sig 
tränga undan den ursprungliga vegetationen i bl a 
Jarenvatn och i Steinsfjord. I den senare utgör 
den ett hot för sjönajas Najas flexilis (Rörslett & 
Berge 1986).
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Jättegröe

Jättegröe Glyceria maxima är delvis naturlig i syd
ligaste Sverige (Samuelsson 1934), men har intro
ducerats på många platser som fodergräs och där
ifrån mycket effektivt spritt sig till omkringlig
gande vattendrag. I Uppsalatrakten planterades 
den ut vid mitten av 1800-talet men började 
expandera först under 1900-talet (Almquist 1965). 
Det fleråriga gräset bildar stora, täta enarts- 
bestånd på grunt vatten. Eftersom skotten vissnar 
sent och bryts ned sakta så kan det bildas upp till 
20 cm tjock torv i mattorna, som kan lyfta från 
botten så att ett gungfly bildas (Uotila 1971). Som 
tidigare nämnts är jättegröe inte speciellt känslig 
för bete.

Även expansionen av jättegröe har uppgivits 
skada den naturliga vegetationen, kanske särskilt 
helofytvegetationen. Enligt Almquist (1965) 
tränger den undan naturlig vegetation, framförallt 
på långgrunda stränder, och har mer än någon 
annan art bidragit till strandvegetationens om
daning. I sjön Vanajavesi i Finland sägs invasio
nen av jättegröe ha varit den viktigaste orsaken 
till förändringar i sjöns vegetation och flora under 
1900-talets första hälft (Uotila 1971), förändringar 
som framförallt påverkat helofytfloran.

Effekter på undervattensvegetationen är mind
re kända, men enligt Almquist (1965) har jätte
gröe bidragit till att flera vattenväxter i Ekoln 
blivit sällsyntare eller försvunnit, t ex strand- 
ranunkel Ranunculus reptans, hårsärv Zannichel- 
lia palustris och småsvalting Alisma wahlenbergii.

Varken jättegröe eller vattenpest kan ensamma 
ses som ett hot mot enskilda undervattensarter. 
De reducerar dock ytterligare den bottenyta som 
kan koloniseras av isoetider och småväxta elo
deider, framförallt då dessa genom försämrade 
ljusförhållanden trängs upp på grundare vatten. 
Vidare förtar jättegröe den positiva effekten av 
strandbete, och båda arterna förmår ”korka igen” 
lugna partier i rinnande vatten. I kombination kan 
de säkert utgöra ett hot mot restbiotoper lämpliga 
för de mindre undervattensväxterna.

Höstlånke i åar

Den mest dramatiska minskningen av höstlånke 
har skett i slättåarna. Att höstlånke vuxit i åar kan 
tyckas märkligt då arten skyr strömmande vatten. 
Troligen har denna och andra arter med liknande 
krav endast kunnat finna sig till rätta i naturliga 
eller konstgjorda lugnvatten.

Åarna har ofta ursprungligen haft ett lugnt och 
meandrande lopp, men för att bl a förhindra över
svämningar av omgivande marker har man rätat 
ut, muddrat och vallat in strömfåran. När ån rätas 
ökar strömhastigheten, stränderna eroderas och 
vattnet blir grumligare (Weimarck & Weimarck
1985).

Åar och bäckar har länge utnyttjats som driv
kraft för husbehovskvarnar och större kvarnar. 
Bara i Kristianstads län fanns kring sekelskiftet ca 
250 hjulkvarnar (Engström m fl 1980). Hjulkvar
narna har nästan alltid haft en kvarndamm som 
bildats med hjälp av en fördämning i ån (Wad- 
ström 1952). I ett strömmande vatten orsakar en



260 Karin Martinsson SVENSK BOT. TIDSKR. 83 (1989)

fördämning en sträcka med djupt och lugnt vatten 
både ovan och nedom fördämningen (Haslam 
1987). Dessa lugnvatten kan koloniseras av växter 
som annars ej skulle trivas med vattendragets nä- 
ringsstatus och strömhastighet (Haslam 1978).

I flera av originalangivelserna för åfynden av 
höstlånke anges att växten samlats i en damm 
eller vid en kvarn. Där bara ortnamnet finns upp
givet kan man via kartor, litteratur och fältbesök 
se att där finns eller har funnits kvarnanlägg
ningar. I Rönneå växer höstlånke och andra 
undervattensväxter, med undantag av vattenpest 
Elodea canadensis, endast i anslutning till fördäm
ningar (fig 3).

Höstlånkes tillbakagång i åar beror således tro
ligen, förutom på försämrad vattenkvalitet, även 
på att lämpliga växtplatser blivit sällsyntare. De 
naturliga lugnvattnen har försvunnit genom rät- 
nings-, diknings- och invallningsföretag, och de 
konstgjorda, framförallt kvarndammarna, har 
tagits ur bruk. Kvarvarande lugnvatten har ofta 
vuxit igen.

Gynnad av eutrofiering?

Mina resultat tyder på att höstlånke missgynnas av 
eutrofiering, men man måste då skilja mellan 
övergödningens lång- och kortsiktiga effekter. 
Enligt Wallentinus (1979) har eutrofiering en 
svagt positiv inverkan på höstlånke. I Finland har 
arten rapporterats från en eutrofierad vik av den 
annars oligotrofa källsjön Vesijärvi (Sirén 1969). I 
viken, som har ett siktdjup på 3 m, fanns dess
utom bl a 10 Potamogeton-arter och två Najas- 
arter samt en mängd andra elodeider och isoeti- 
der. I Loch Leven i Skottland, där undervattens- 
växterna till följd av eutrofiering minskat från 23 
till 12 arter över en period av 65 år är höstlånke en 
av de arter som fortfarande finns kvar (Jupp & 
Spence 1977).

Som nämnts är höstlånke en måttligt närings- 
gynnad (semieutrafent) undervattensväxt. Ett 
punktutsläpp i ett annars mer näringsfattigt vat
tensystem kan därför tillfälligt gynna denna art 
och andra näringskrävande undervattensväxter. 
Enligt Wallsten & Solander (1988) gynnas flera 
elodeider, t ex grovnate P. lucens och trubbnate 
P. obtusifolius, av en måttlig eutrofiering. I det 
långa loppet kommer dock eutrofieringens nega
tiva effekter att dominera i form av förändringar 
av ljusklimat, syreförhållanden, bottenstruktur 
och konkurrensförhållanden.

Paralleller bland andra vattenväxter

Det är känt att populationsstorleken kan variera 
starkt mellan åren hos undervattensväxter (Lo
hammar 1938, Lundegårdh-Ericsson 1972). Både 
Lohammar och Luther (1951b) har funnit att 
detta även gäller höstlånke. Bristen på återfynd av 
höstlånke kan dock inte förklaras av att den tillfäl
ligt haft dåliga år. Att det är en verklig tillbaka
gång styrks av att flera andra undervattensväxter 
visar liknande mönster.

I de undersökta sjöarna och åarna är undervat
tensvegetationen i allmänhet numera sparsam. Då 
jag funnit undervattensväxter har det varit stora, 
fleråriga långskottsväxter såsom vattenpest Elo
dea canadensis, ålnate Potamogeton perfoliatus, 
borstnate P. pectinatus, axslinga Myriophyllum 
spicatum och kransslinga M. verticillatum. Små 
elodeider och isoetider har jag nästan uteslutande 
funnit på de lokaler där jag också återfunnit höst
lånke, t ex i Havgårdssjön, Stackarpsdammen, L 
och St Ullevifjärden samt Mälarens vikar. Från 
samma lokaler som höstlånke har också många 
andra undervattensväxter försvunnit, t ex i Ring
sjöarna och Mälarens norra fjärdsystem (jfr tabell 
3 och fig 5). Här skall speciellt nämnas två av de ur 
floravårdssynpunkt intressantaste arterna.

Småsvalting. Projekt Linné uppgav att Alisma 
wahlenbergii var försvunnen från alla sina svenska 
lokaler utom L Ullevifjärden (Nilsson & Gustafs
son 1978). Arten är endemisk i Östersjöområdet 
och dess svenska utbredning har varit inskränkt 
till Mälarens norra fjärdsystem samt ytterligare 
några lokaler i Mälaren och utanför Nyköping. 
Småsvalting växer på 10-60 cm djup på leriga
sandiga bottnar och uppges vara konkurrenssvag 
(Björkqvist 1967). Överallt där småsvalting har 
funnits har också höstlånke vuxit på samma lokal 
eller i närheten. På den enda lokal inom Mälarens 
norra fjärdsystem, där höstlånke fortfarande är 
någorlunda utbredd, växer även småsvalting 
ganska rikligt, mer än 2500 ex i St Ullevifjärden 
1987 (fig 5). Småsvalting liknar höstlånke i val av 
underlag och växtdjup och även den är konkur
renssvag.

Sjönajas. Den sällsynta Najas flexilis är i recent tid 
känd från åtta sjöar, men har försvunnit från sex 
av dessa (Sernander 1910, Clemedson 1975, Lil- 
lieroth 1943, Weimarck & Weimarck 1985). I fyra 
av dessa sex sjöar är även höstlånke funnen, men 
den finns nu bara kvar i en (Finjasjön), där den



bara har marginella förekomster. Även i Norge 
och Finland är de båda arterna funna tillsammans 
(Rörslett 1981, Sirén 1969). Sjönajas kan liksom 
höstlånke endast växa nedsänkt och blommar och 
pollineras under vattenytan, men den är ettårig. 
Till skillnad från höstlånke växer sjönajas gärna 
på mjukbottnar. De båda kvarvarande svenska 
Najas-sjöarnas bottnar består av mycket lös gyttja 
(Clemedson 1975) och erbjuder därför inte lämp
liga förhållanden för höstlånke.
De förändringar som orsakat tillbakagången av 
höstlånke har alltså påverkat många andra vat
tenväxter på ett liknande sätt. Framförallt torde 
detta gälla små, ständigt nedsänkta växter som 
reagerar negativt på försämrad vattenkvalitet 
samt ett- och fleråriga, mer eller mindre amfibiska 
växter, som förekommer i den strandnära zonen 
där konkurrensförhållandena förändrats.

Hotad eller inte?

I Sverige kan förekomsterna av höstlånke delas 
upp i tre grupper: sötvatten i Göta- och Svealand, 
sötvatten i Norrland samt brackvatten längs ost
kusten. Situationen i Skåne och Uppsala län är 
troligtvis representativ för det förstnämnda områ
det, där höstlånke numera är sällsynt. Ett undan
tag inom detta område utgör nordöstra Mälarens 
vikar, där arten fortfarande är relativt vanlig och 
lokalt kan uppträda rikligt. I Mälaren inne i Stock
holm är höstlånke den näst vanligaste undervat- 
tensväxten (Lindberg 1983).

De nordsvenska sötvattensförekomsterna är 
inte hotade av de faktorer som orsakat tillbaka
gången i södra delen av landet, men däremot kan 
regleringen av vattendragen ha en negativ inver
kan (jfr fig 1). Längs outbyggda älvsträckor har 
höstlånke dock livskraftiga förekomster och är där 
ej hotad. Det är den inte heller i ostkustens brack- 
vattenvikar, där den kan växa mycket rikligt. Sett 
ur riksperspektiv kan höstlånke därför inte anses 
som hotad. Sötvattensförekomsterna i södra Sve
rige är dock att betrakta som sårbara och arten 
bör uppmärksammas i naturvårdsarbetet.
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Sentida invandrare i södra Sverige?

Malmgren (1982) har föreslagit att höstlånke, 
med tanke på dess förkärlek för saltrika miljöer, 
skulle ha invandrat i sen tid till Västmanland tack 
vare kulturingrepp som skapat extremt eutrofa

sjöar. I Västmanland är höstlånke, liksom i Skåne 
och Uppsala län, framförallt känd från sänkta 
sjöar. Att ett stort antal av lokalerna i åar i södra 
Sverige avser kulturskapade miljöer såsom kvarn
dammar förstärker misstanken att arten kanske 
spritt sig till många lokaler i sen tid.

Sjöar och vattendrag har under lång tid påver
kats av människans aktiviteter. Den stora sjösänk- 
ningsperioden inföll mellan 1850 och 1930 (Jensén
1979) , och byggandet av hjulkvarnar i skånska åar 
hade sin kulmen under 1800-talets andra hälft (Ek
1980) . Eftersom den vegetation som fanns innan 
ingreppen är dåligt känd är det svårt att bedöma i 
vilka miljöer höstlånke kan vara ursprunglig och i 
vilka den är naturaliserad. I Rönneå kan förekom
sterna i dammarna tolkas som sekundära avläg
gare från Ringsjöarna. I Fyrisån däremot har 
höstlånke förekommit oberoende av damm
anläggningar i det sjölika Nedre Föret. Enligt 
Lousley (1970) har höstlånke i England spritt sig 
från sina naturliga växtplatser, sjöar i de montana 
distrikten, till det kanalsystem som byggdes ut 
under slutet av 1700- och början av 1800-talet.

En annan konkurrenssvag art som ansetts gyn
nad av kulturskapade miljöer i åar är vildris Leer- 
sia oryzoides, som på många av sina skånska loka
ler är funnen i anslutning till kvarn- och sågdam- 
mar (Lundh 1942, Weimarck 1942).

Jag arbetar för närvarande på en studie av va
riationen hos höstlånke i Sverige och ett prelimi
närt resultat är att sötvattenspopulationerna i 
södra Sverige skiljer sig morfologiskt från t ex 
brackvattenpopulationerna. Fortsatta studier kan 
kanske ge svar på invandringshistoriska frågor 
och i vilka miljöer arten är att betrakta som ur
sprunglig.

Denna studie har genomförts med stöd från Florafon- 
den Svenska Världsnaturfonden WWF, till vilken jag är 
djupt tacksam. Värdefulla synpunkter på manuskriptets 
utformning har givits av min handledare Bengt Jonsell 
och Johan Nitare. Jag vill också tacka Thomas Karlsson, 
Tord Holm och Birger Danielsson för hjälp med lokal
uppgifter från södra Sverige.

Lokalförteckning
Skåne. - 1. Vid Malmö 1861 Larsson (LD). Vattenpölar 
vid järnvägen nära Malmö 1865 von Post (S). Malmö 
1902 Hylmö (LD). - 2. Lomma 1862 Holmström (GB 
S). - 3. Trolleberg Agardh (LD). -4. Lund 1865 Strand
mark (GB LD UPS). - 5. Borgeby Löddeström 1868 
Jönsson (LD). - 6. Kävlinge 1887 Vinge (GB). [Lödde
ström 1858 Sandén (LD). Löddeström 1887 Eriksson
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(UPS).] - 7. Mellan Helsingborg och Ramlösa 1857 
C O S (UPS).- 8. Krageholm Fries (UPS). Krageholm 
1885 Neander (LD S UME). Krageholm i dike vid sjö
stranden 1918 Nilsson (LD). Krageholms slott i kanalen 
1947 Lundh (LD). - 9. S Äsum 1887 Roth & Roth (S 
UPS). S Åsum 1891 Roth (LD). - 10. Tolånga i ån på 
grusbotten 1908 Jönsson (LD S UPS). In a pond at To
långa 1943 Lundh (LD). - 11. V Vram Tollarp 1925 Kin- 
nander (LD). V Vram Tollarp i ån vid färgeriet 1941 Lo
hammar (UPS). - 12. Ö Vram i ån 1925 Lange (LD). - 
13. Köpinge Gringelstad 1931 Björnström (LD). Kö
pinge Gringelstad i ån 1936 Johansson (LD UPS). - 14. 
Hjärsås 1867Tydell (GB). -15. Kristianstad 1867Tydell

n- 16. Åhus vid Yngsjö 1924 Tufvesson (GB LD 
hus Yngsjö Helgeån 1926 Ander (LD). - 17. V 
Ringsjön 1887 Thedenius (S). V Ringsjön (Lundh 
1951a). - 18. Sätoftasjön (Lundh 1951a). - 19. Ringsjön 

vid Bosjökloster 1890 Johansson (LD). [Ringsjön 1881 
Hamnström (UPS). Ringsjön 1885 Andersson (LD). 
Ringsjön 1887 Nilsson (GB). Ringsjön 1888 Knutsson 
(LD). Ringsjön 1890 Johansson (UPS). Ringsjön 1890 
Neuman (LD). Ringsjön 1908 Nilsson (LD).] - 20. Ste- 
hag Sjöholmen 1884 Andersson (S). - 21. Stackarps- 
dammen vid Klippan 1984 Holm (privat herb). [Rönneå 
1964 Olsson (LD S).] - 22. Matteröd sekt 1 Finjasjön 50 
m från stranden 950 m NNO pkt 121,79, vanlig i F-sjön i 
denna sn 1964 Oredsson (LD). Finjasjön (Lundh 
1951a). - 23. Havgårdssjön 1909 Sjöstedt (LD). Bör- 
ringe Havgårdssjön i sydändan nedanför Develstorp 
1947 Lundh (LD).
Uppsala län. - 24. Tierp Fors 1838 Hartman (UPS). 
Tierp Fors 1840 Hartman (UPS). - 25. Kärven (Loham
mar 1938, Wallsten 1981). - 26. Funbosjön (Lohammar 
1938; = Prästgårdsstranden enl Flora Upsaliensis- 
registret). - 27a. Funbo Trehörningen på sandbotten vid 
södra stranden öster om Björkviken 1917 Almquist 
(UPSV). -27b. Funbo Marielund 1880 Lewenhaupt (S). 
Funbo Marielund i en kanal i parken 1915 Arwidsson 
(S). - 28. SV delen av Dannemorasjön 1909 Nordström 
(GB S). - 29. Vendel Husby vid kvarnen 1941 Loham
mar (UPS). - 30. Björklingeån vid Rosta kvarn Arwids
son = Löten (H Smith enl Flora Upsaliensis-registret). 
Björklingeån vid Rosta kvarn 1921 Björkén (Flora Up
saliensis-registret). - 31. Ärentuna Osta 1873 Vester- 
lund (UPSV). - 32. Uppsala Ensta damm 1863 Tiselius 
(UPS). - 33a. Uppsala 1798 Jernström (S). Uppsala 
1874 Löfgren (LD). Uppsala i Fyrisån mellan järnbron 
och kvarnen 1886 Reuterman (GB). Uppsala Fyrisån 
1909 Arnell (LD). Fyrisån vid Gamla tegelbruket och 
strax nedom 1919 Almquist (Flora Upsaliensis-regist
ret). - 33b. Uppsala busscentralens cementdamm 1960- 
63 (Almquist 1965). - 34a. Liljekonvaljsholm copiose 
(Wahlenberg 1820). - 34b. Pustnäs i ån 1830 Regnell 
(Flora Upsaliensis-registret). - 35. Ekebysjön Wahlen
berg (Flora Upsaliensis-registret). - 36. Vid Håga 1832 
Wahlenberg (UPS). Kvarnbo (Wahlenberg 1820). - 37. 
Vårdsätra 1856 Krok (S). Bondkyrka Vårdsätra stran
den av Mälaren 1917 Björkman (UPSV). - 38. Alsike 
sekt 1 ”steniga stranden” (= mellan Djupviken och 
Fredrikslund) i Mälaren = Sjugranarsudd 1932 Björk
man (UPSV). - 39. Alsike Fredrikslund 1925 Junell 
(Flora Upsaliensis-registret). - 40. Vreta N om udden 
ymnigt 1904 Sernander (Flora Upsaliensis-registret). - 
41. Dalby Dalbyviken vid Dalby brygga 1919 Junell

(UPSV). - 42. Österkvarn Björkman (Flora Upsalien
sis-registret). - 43. Sko sekt 1 Norsholmen stranden av 
Mälaren 1925 Björkman (UPSV). - 44. Arnöhuvud 
(sydsidan) Björkman (Flora Upsaliensis-registret). - 45. 
Sånka (Almquist 1929). - 46. Hasslaviken (Almquist 
1929). - 47. Varpsund (Almquist 1929). - 48a. Submers 
vid stranden av S:a Ullevifjärden 1951 Dahlgren (UPS). 
Yttergran S stranden av St Ullevifjärden 1961 Lundquist 
(UPS). - 48b. L Ullevifjärden (Lohammar 1938, Wall
sten 1981). -49. Ekolsund (Almquist 1929). - 50. Vattu- 
nödsviken (Almquist 1929). - 51. Fagerudd (Almquist 
1929). - 52. Hagviken (Almquist 1929). - 53. Frösunda- 
viken (Almquist 1929).
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skadat med några rejäla delförstoringar av hyme- 
nieytan på slätsvamparna - det är ju där de flesta 
yttre karaktärer sitter. Förutom författarna och 
den på omslaget nämnde Cuno Furrer-Ziogas har 
även sex andra personer stått bakom kameran.

I fasc 5 levereras släktbeskrivningar till Ama
nita, Coprinus, Entoloma, Hygrophorus, Sericeo- 
myces och i fasc 6 till Strobilomyces, Camarophyl- 
lus, Hygrocybe, Panaeolus och Stropharia, allt 
som vanligt på fyra språk, plus en del information 
om ekologi, nomenklatur och litteratur. De art
rikaste släktena är den här gången Entoloma (36 
taxa), Russula (34), Amanita (20), Hygrocybe 
(20), Hygrophorus (20), Coprinus (14) och My- 
cena (14). Kumulativa och separata index finns i 
båda häftena.

Fortsättning följer.

Nils Lundqvist
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