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Cayennepeppar från Lunds medeltid
HAKON HJELMQVIST

Hjelmqvist, H. 1995: Cayennepeppar från Lunds medeltid. [Red pepper from medieval Lund.] 
Svensk Bot. Tidskr. 89: 193-201. Lund. ISSN 0039-646X.
A find of red pepper, of the Capsicum frutescens type, from medieval Lund, the 13th century 
A.D., shows that the genus was present in the Old World at this time and that it was not first 
introduced by the expeditions of Columbus, as often presumed. Several notes in the works of 
some classical authors make probable that Capsicum was known to some extent by them, and 
in one case cultivation in ancient Rome seems to be indicated. Apparently, the genus was long 
ago introduced from America to Asia and from there came to the Mediterranean area and 
Europe.
Hakon Hjelmqvist, Botaniska museet,

Släktet Capsicum är egentligen ett amerikanskt 
släkte. En vanlig uppfattning är, att det införts till 
Europa genom en av Columbus’ expeditioner. Det 
är därför överraskande, att det vid utgrävning av 
Lunds medeltida lager anträffats ett par frukter av 
detta släkte, av typen cayennepeppar (alltså med 
små frukter av skarp smak), vilka kunnat dateras 
till 1200-talet, 2-300 år före Columbus’ upptäckts
färder.

Fyndbeskrivning

Frukterna framkom vid utgrävning i kvarteret S:t 
Botulf i centrala Lund, i en avfallsgrop från 1200- 
talet, där i övrigt följande arter påträffades som 
(oförkolnade) frön eller frukter (namnen i överens
stämmelse med Weimarck 1963):

Odlade eller (troligen) använda
Hassel Corylus avellana 
Humle Humulus lupulus 
Rättika Raphanus sativus 
Blåhallon Rubus caesius 
Smultron Fragaria vesca 
Bolmört Hyoscyamus niger

Vilda; torra platser
Blodrot Potentilla erecta 
Brunört Prunella vulgaris

Vilda; fuktiga platser
Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus 
Kåltistel Cirsium oleraceum
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Ogräs
Rödsyra Rumex acetosella 
Trampört Polygonum arenastrum 
Åkerpilört P. persicaria 
Pilört P. lapathifolium 
Åkerbinda P. convolvulus 
Rödmålla Chenopodium rubrum 
Blåmålla C. glaucum 
Svinmålla C. album 
Våtarv Stellaria media 
Revsmörblomma Ranunculus repens 
Åkerrättika Raphanus raphanistrum 
Korndådra Neslia paniculata 
Penningört Thlaspi arvense 
Pipdån Galeopsis tetrahit

På en annan plats i samma kvarter förekom kärnor 
av fikon Ficus carica, också från 1200-talet, på en 
tredje, i lager från 1000- till 1100-talet, anträffades 
en kärna av dadel Phoenix dactylifera, alltså i båda 
fallen utländska, från sydligare länder införda arter.

De anträffade Capsicum-frukterna var två till 
antalet, helt små, endast ca 5 mm långa; om den 
avbrutna och frånskilda blombottnen medräknas, 
har längden varit ca 7-8 mm. Till formen var de 
smalt äggrunda till spolformiga med trubbig spets 
(fig 1A), till färgen rödgrå; säkerligen har de från 
början varit röda. 1 formen, och även färgen, 
överensstämmer de väl med olika typer inom släk
tet Capsicum, och det finns också flera sådana med 
liknande dimensioner, fastän andra, till stor del 
genom långvarig förädling, har avsevärt större 
frukter.



Släktskapsförhållanden

Att ange den art, till vilken de anträffade frukterna 
hör, har sina svårigheter. Dels är ju materialet 
mycket ofullständigt, dels är det olika uppfattningar 
om artavgränsningen inom släktet, och skilje
karaktärerna är inte skarpa. Enligt äldre uppfatt
ning fördes de i kultur förekommande formerna 
alla till en art eller möjligen två, den ettåriga 
Capsicum annuum och den fleråriga C. frutescens, 
en uppfattning som alltjämt företrädes av somliga 
forskare. De moderna författarna (Terpö 1966, 
Heiser & Pickersgill 1969, Eshbaugh 1975) räknar 
vanligen med 4-8 arter, bland vilka några dock 
anses så nära besläktade, att de bör föras samman 
på ett eller annat sätt. Småfruktiga former, med en 
fruktlängd som kan vara endast 5 mm, finns av 
olika släktskap; de kallas gemensamt cayenne- 
peppar eller spansk peppar och användes som 
krydd- och medicinalväxter.
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Anatomiska karaktärer

För att få klarare begrepp om Lunda-fyndens iden
titet och ställning undersöktes frukternas anatomi. 
Man kan hos de odlade Capsicum-formerna ur
skilja tre olika huvudtyper i fruktbyggnaden, även 
om det råder stor variation inom de olika systema
tiska enheterna.

En av dessa tre typer utmärkes av att frukt
väggens yttre epidermis har tunna, tämligen raka 
cellväggar med en del markerade porer (fig 2F). 
Fruktväggens inre epidermis däremot har fält av 
tjockväggiga celler med egendomligt slingrande 
väggar (fig 2G) med skarpt framträdande porer och 
mittlameller. Denna anatomi förekommer speciellt 
hos Capsicum annuum L. i snäv mening, den 
ettåriga formen, dit den som grönsaksväxt odlade 
paprikan hör.

Hos typ nr 2 består yttre epidermis av mer eller 
mindre tjockväggiga celler utan framträdande 
porer (fig 2D). Inre epidermis (fig 2E) har här 
däremot inte mer utan snarare mindre förtjockade 
cellväggar; cellväggarna är ej fullt så oregelbundet 
svängda som hos typ 1, och deras porer är otydliga. 
Till denna typ hör en del former som förs till 
Capsicum frutescens L.

Den tredje typen utmärkes av att yttre och inre 
epidermis är rätt lika varandra, med något, men ej 
mycket förtjockade väggar (fig 2H, I). De inre 
epidermiscellerna är här också mera regelbundna 
till formen och har inte så vindlande väggar som 
särskilt typ 1. Hit hör en del som Capsicum bac-

catum Humb., Bonpl. & Kunth och C. pendulum 
Willd. betecknade former; de senare, ibland be
tecknade som en varietet av C. baccatum, kan dock 
ibland ha starkt förtjockade cellväggar i epidermis.

Man finner dock en stor variation hos de olika 
typerna, både i storlek och form. Även inom de 
olika systematiska enheterna är variationen stor, 
vilket gör det tvivelaktigt, om det är fråga om goda 
arter; snarare förefaller det som om det vore en 
gammal kulturart, som under tidernas lopp utveck
lat en stor mångformighet. Det finns visserligen 
vissa sterilitetsbarriärer, men Pickersgill (1987), 
som närmare studerat gruppens systematik, på
pekar att de kan bero på speciella cytologiska 
förhållanden, vilket gör att man måste vara för
siktig med slutsatser om artavgränsningar.

Vad anatomin beträffar råder inte någon absolut 
överensstämmelse mellan frukterna från Lunds 
medeltid och de ovan beskrivna typerna. Lunda- 
frukternas karaktärer synes dock ligga inom de 
senares stora variationsbredd, fastän dimensio
nerna är mindre, liksom frukterna i sin helhet. Den 
största likheten synes föreligga med frutescens- 
typen, sådan den representeras av undersökt 
indiskt material. Både i det indiska provet och i 
Lunda-frukterna har de yttre epidermiscellerna 
tjocka väggar och omärkliga porer samt är ofta 
(sedda uppifrån) fyrkantiga och mer eller mindre 
ordnade i rader, och de inre epidermiscellerna har 
ungefär lika tjocka väggar som de yttre och är något 
mera regelbundna än hos annuum-typen. (I andra 
prov av till frutescens bestämda exemplar är ana
tomin något avvikande; särskilt är cellväggarna i 
epidermis mindre förtjockade.)

En avvikelse från det vanliga hos de medeltida 
frukterna är att samtliga celler i insidans epidermis 
har starkt förtjockade väggar, medan det t ex hos 
det indiska /rwteicen^-materialet finns band av 
tunnväggiga celler mellan flak av tjockväggiga. 
Jämförelsematerial av recent handelsvara (enligt 
uppgift från Holland) är emellertid likartat: alla 
celler på insidan är tjockväggiga, men olika grup
per av celler kan vara orienterade i olika riktning. 
Dessa frukter föreföll snarast vara av pendulum- 
typ. Lunda-materialet påminner även om bacca- 
tum-pendulum-typen genom att de celler som mot
svarar slangcellerna hos andra former är mer eller 
mindre isodiametriska och har föga svängda väggar 
(fig 21, J). De medeltida frukterna har alltså 
vissa anatomiska drag som erinrar om baccatum- 
pendulum, men får ändå anses komma närmast 
frutescens- typen.
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Taxonomisk ställning

Även i fruktform kommer det medeltida materialet 
nära frutescens-typen. Den smalt äggrunda till spol- 
formiga frukten erinrar om frutescens-frukten. 
Frukten hos baccatum kan visserligen vara lika 
liten, men är klotrund eller svagt äggformig, och 
pendulum har betydligt större frukter med fast
sittande blombotten som medföljer frukten vid 
lossnandet. Hos Lunda-materialet skiljs frukten 
från blombottnen och faller av separat, något som 
anses vara ett primitivt drag. Det riktigaste torde 
vara att betrakta de medeltida frukterna som till
hörande en primitiv Capsicum-form, som står när
mast C. frutescens men har vissa drag som erinrar 
om baccatum-pendulum-typen.

Capsicum frutescens är vida spridd i varmare 
länder, som odlad, förvildad eller till synes vild. 
Utom i Amerika finns den rikligt i Söderhavs
området, Indien och Afrika. Dess frukter är myck
et skarpa genom sitt innehåll av capsidin, särskilt 
i fröfästet (placeman). Växten är värmekrävande, 
tropisk-subtropisk, vilket kan förklara att den sak
nas i de medeltida europeiska läkeböckerna.

SVENSK BOT. TIDSKR. 89 (1995)

Andra tidiga fynd

Tidiga fynd av Capsicum är mycket sällsynta i 
Gamla världen. Nyligen har emellertid ett sådant 
gjorts, vid Ladenburg nära Heidelberg i Tyskland 
(Maier 1983). Det var ett enstaka frö som anträf
fades i en brunn, i lager från början av 1500-talet, 
och det kunde bestämmas till Capsicum annuum. 
Karakteristiskt var, att fröets epidermis uppifrån 
sett visade ett nät av méanderlikt svängda cell
väggar; från andra frön av potatisväxter med lik
nande epidermis skilde sig fröet genom sina större 
dimensioner, 4,2 och 3,1 mm i längd resp bredd.

Själv har jag också gjort ett ännu opublicerat 
fynd av Capsicum, men det är av betydligt senare 
datum, från ca 1730. Vid undersökning av sädes- 
lasten i ett svenskt skeppsvrak från denna tid kon
staterades även en förekomst av flera rent mediter- 
rana ogräsarter i säden, bl a Molucella spinosa och 
Anchusa aucheri, vilka helt eller huvudsakligen 
förekommer i östra medelhavsområdet, såsom 
Syriens och Palestinas kustland, där den s k siden
vägen genom Asien har en ändpunkt. Tydligen 
hade fartyget tagit in last här. 1 lasten ingick några 
frön av Capsicum, även mikroskopiskt bestämbara 
genom de karakteristiska förtjockningslisterna på 
epidermiscellernas inner- och sidoväggar. De fruk
ter som dessa frön härstammade från kan ha trans-
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Fig 1. A: Två Capsicum-fmkter från Lunds medeltid. - 
B: C. frutescens, en recent frukt från Indien. -C: Recent 
frukt av samma typ från Afrika. - x 4.
A: Two Capsicum fruits from medieval Lund. - B: C. 
frutescens, modern fruit from India. - C: Modern fruit 
of the same form from Africa. - x 4.

porterats på sidenvägen men kan också ha kommit 
från odlingar i närheten av lastplatsen.

Skriftliga källor från Nya tidens början

I de medeltida läkeböckerna av Hildegard von 
Bingen (1100-talet), Albertus Magnus (1200-talet) 
och Konrad von Megenberg (1300-talet) finns inga 
uppgifter om Capsicum. Först på 1500-talet före
kommer dess namn i de dåtida örtaböckerna. Sär
skilt i L. Fuchs’ New Kreüterbuch av år 1543 finns 
det goda avbildningar och ett utförligt omnäm
nande. Växten kallas här Indianischer oder Chale- 
cutischer Pfeffer, det senare adjektivet efter hamn
staden Calicut i sydvästra Indien. Bilderna visar 
olika sorter av växten, tydligen Capsicum annuum, 
med olika fruktform, avlång, rund osv. Det säges 
att det finns fyra sorter och att den är nyligen införd 
till Tyskland. Den uppges ofta användas som en 
ersättning för den äkta pepparn, då den har samma 
kraft och nästan samma ”dygder”, dvs medicinska 
egenskaper. Den säges ge matlust, vara nyttig för 
tänder och tandkött, och den kan användas mot 
svulster. Sönderstött och blandad med honung är 
den ett skönhetsmedel, som ger ett vackert ansikte.

Också i den ungefär samtidiga örtaboken av 
Hieronymus Bock (Tragus), utgiven på latin 1539, 
på tyska 1546, är arten beskriven och avbildad. På 
latin kallas den Piper Indicum/Hispanicum; trots
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de utländskt klingande namnen får den det tyska 
namnet Teutscher Pfeffer, tysk peppar. Bock fram
håller också som en möjlighet, att Plinius med 
namnet siliquastrum avsett denna art, och säger, 
att det finns flera olika sorter, med olika fruktform. 
På en bild har han rent av två sorter av olika form 
på samma individ, tydligen genom kombination av 
två olika bilder. Han säger också att han, på de 
strövtåg han gjorde i Tyskland för att söka finna 
intressanta trädgårdsväxter, i Speier anträffat 
denna växt, i hans mening ”schön und lieblich”.

En annan 1500-talsförfattare, som omtalar Cap
sicum annuum, är Oellinger, en apotekare i Nürn
berg, vars arbete dock aldrig utkom i tryck; först 
i nutiden har ett utdrag därav blivit publicerat 
(Lutze & Retzlaff 1949). Verket säges vara - efter 
många års arbete - fullbordat år 1553; trycknings- 
privilegiet utfärdades redan 1542. Författaren kän
ner två former; den ena, avbildad i utdraget av 
1949, har smala, omvänt päronlika frukter, den 
andra säges ha runda frukter. Den förra kallas 
Piper Indicum Siliquis Oblongis.

Från något senare tid är Capsicum, dock utan 
avbildning, omtalad av en italiensk författare, I. B. 
Porta, verksam i Neapel. Hans arbete utkom 1592; 
privilegiet för tryckningen är från 1582. Växten 
säges vara odlad i trädgårdar och i kärl, krukor, 
dels som prydnadsväxt, dels som köksväxt, som 
ersättning för den vanliga pepparn. I Neapel kallas 
den pepe d’India, peppar från Indien, och den 
säges vara så skarp, att efter en kontakt därmed det 
känns som om både mun, tunga och gom skulle 
brinna upp i glödande eld. Denna utomordentliga 
skärpa tyder väl på att det är Capsicum frutescens 
som det är fråga om.

Ytterligare en författare från 1500-talet, Dodo- 
naeus, tar i sitt stora verk Stirpium historiae pemp- 
tades VI av 1583 upp Capsicum-former. Fyra olika 
sådana är upptagna, med olika form och storlek hos 
frukterna. Om en av dem användes bestämningen 
minimis siliquis, ”nted mycket små skidor”.

Att Capsicum uppträder i ett flertal 1500-tals- 
verk, men saknas i de stora medeltida läkeböckerna, 
har, tillsammans med Fuchs’ uppgift att den ny
ligen inkommit i landet, gjort att man trott att den 
införts av Columbus’ expeditioner till Europa. Det 
finns ett brev av år 1494 från en läkare, som 
medföljde Columbus’ andra expedition till Väst
indien, där han omtalar, att invånarna i Hispaniola 
livnärde sig på rötterna av en växt kallad age, ett 
namn på jams, och att den kryddades med agi, som 
även användes för smaksättning av kött och fisk

(Flückiger & Hanbury 1874). Namnet agi är allt
jämt i bruk för spansk peppar. Man har därför 
antagit, att det är denna som avses och att någon 
Capsicum-art införts till Europa vid Nya tidens 
början, vidarebefordrats till Indien och återexpor- 
terats från Calicut och fått namn därav.

Betydelsen av ordet kalekutisk är dock något 
oklar. Det har underligt nog även använts om 
produkter från Amerika. När Amerika upptäcktes, 
trodde man ju, att det var till Indien man kommit, 
och då Calicut var den viktigaste indiska export
hamnen vid denna tid, gav den namn åt produkter 
från hela Indien, såväl Ost- som Västindien.

Det är alltså inte säkert, att beteckningen ”kale
kutisk” betyder, att den omtalade pepparn kommit 
från Indien. Emellertid finns det en annan källa - 
citerad av Bock - som omtalar Calicut som en 
hamn i Gamla världen, där pepparn ifråga finns i 
omgivningen. De tyska 1500-talsförfattarna menar 
alltså säkerligen, att den av dem behandlade växten 
har ett ursprung därifrån. Det kan ju dock även 
tänkas, att de uppgifter de fått hänför sig till 
svartpepparn, vilket kunde verka sannolikt. Emel
lertid finns det faktiskt, som i det följande skall 
visas, en hel del uppgifter från antiken och medel
tiden, som med större eller mindre säkerhet måste 
tolkas som syftande på Capsicum i Gamla världen. 
Även om dessa uppgifter är något oklara och ibland 
motsägelsefulla, antyder de att en odling förekom
mit i varmare områden, och det långt tillbaka i 
tiden.

Uppgifter från antiken och medeltiden

Den grekiske växtkännaren Theophrastus (371— 
286 f Kr) skriver i sitt stora botaniska verk, att det 
finns två slags peppar, dels med runda frön med 
skal och ett kött som hos lagerbär, dels med 
avlånga, svarta frukter med frön som liknar vall
mons; denna senare är mycket skarpare än den 
andra. Den förra är tydligen svartpeppar, Piper 
nigrum, den senare en Capsicum med torkade, 
svarta frukter.

Dioscorides (1:a århundradet e Kr) säger om 
peppar, peperi, att det är ett indiskt träd, som har 
frön som hirskorn och frukter liknande ärtskidor, 
och vidare, att samma träd frambringar både svart- 
och vitpeppar. Det senare syftar på Piper nigrum, 
det förra troligen på Capsicum, liksom ett annat 
uttalande, att frukten öppnar sig och utbildar klasar 
med korn.
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Fig 2. Fruktväggens epidermis hos olika Capsicum-former. - A-C: Medeltida material från Lund, utsidan (A) och 
insidan (B, C). -D, E: C. frutescens från Indien, utsida (D) och insida (E). -F, G: C. annuum i snäv mening, utsida 
(F) och insida (G). - H, I: Capsicum av pendulum-typ, handelsvara, utsida (H) och insida (I). - J: C. baccatum, 
Texas, insida med flak av tjockväggiga celler, som utåt övergår i tunnväggiga (synligt i vänstra och högra kanten) 
- A-G x 540, H, I x 240.

Fruit wall epidermis of Capsicum. - A-C: Medieval material from Lund, outer side (A) and inner side (B-C). -D, 
E: C. frutescens from India, outer side (D) and inner side (E). - F, G: C. annuum, modern paprika, outer side (F) 
and inner side (G). - H, I: Capsicum, probably most close to the pendulum type, commerce ware, outer side (H) 
and inner side (I). - J: C. baccatum, Texas, inner side with thick-walled cells with marginal transition to thin-walled 
ones. - A-G x 540, H, I x 240.
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Plinus åter (också l:a århundradet) uppger, att 
pepparn växer i Indien och att kornen ser ut som 
enbär (detta syftar på Piper), och att de inte står 
fritt på grenarna utan är inneslutna i skidor (sili- 
quae) liksom hos Phaseolus (detta gäller Capsi
cum). Om de plockas omogna, så lämnar de den 
långa pepparn, om de får mogna, så öppnar de sig 
och frambringar den vita pepparn (här samman
blandas de båda). Det är märkligt, tycker han, att 
medan andra växter blivit uppskattade för sin skön
het eller angenäma smak, så har pepparn värderats 
högt för sin skärpa - och kanske för att den kommit 
från Indien.

De klassiska författarna gör sig alltså skyldiga 
till en del konfusioner mellan Piper och Capsicum, 
antagligen därför att de stöder sig på andrahands- 
uppgifter; de har troligen inte själva sett växterna. 
När de talar om att frukterna är avlånga och att det 
finns frön i deras inre, måste de emellertid avse en 
Capsicum-art. Någon odling därav tycks de dock 
inte känna till.

Det finns emellertid faktiskt i ett epigram 
(XI: 18) av Martialis, en romersk skald som levde 
i l:a århundradet e Kr, en passus, som efter all 
sannolikhet syftar på Capsicum och visar, att den 
vid denna tid odlades i Rom. Han säger, att han i 
sitt fönster, in fenestra, har sin egen lilla lantgård, 
och beskriver, vad som finnes i dess begränsade 
utrymme, så litet, att en gurkranka inte kan ligga 
där rak och en orm ej kan sträcka ut sig till sin fulla 
längd. Det heter:

Sed rus est mihi majus in fenestra, 
in quo ruta facit nemus Dianae, 
in quo non magis invenitur herba 
quam cosmi folium piperve crudum.

En större lantgård finnes i mitt fönster.
Där finns en lund av ruta för Diana.
Bland örter möter man där ingen mera 
än brokigt prydnadsblad och färska pepparn.

Utom vinrutan, Ruta graveolens, omtalas alltså två 
växter; den ena, cosmi folium, är av något oviss 
identitet, man har gissat på Nardostachys jata- 
mansi, men den är ej särskilt känd för sina blad, 
folia; kanske är det en växt med brokiga blad, som 
en Amaranthus-art eller Coleus. Den andra, i detta 
sammanhang av större intresse, betecknas som 
crudum piper, rå, färsk, peppar. Härmed måste 
menas Capsicum, då svartpepparn, Piper nigrum, 
är en buskformig slingerväxt, som ej passar i ett 
fönster. Det talas ju också om örter, herbae. Cap
sicum har ju också frukter som används färska, 
green pepper på engelska. Den art som närmast

kan komma i fråga är väl C. frutescens, vilken är 
värmekrävande och främst är hemma i tropikerna.

Också från medeltiden finns det vissa uppgifter 
från mediterranområdet, som kan förmedla över
gången till Nya tiden. Den arabiske lärde Avicenna 
(Ibn Sina), som utgav en känd läkebok, Canon 
Medicinae, avslutad 1023, omtalar en växt, Piper 
caninum eller Zinziber caninum, som troligen är 
Capsicum. De gamla tyska örtaboksförfattarna 
Fuchs och Bock tolkar namnet så. Enligt Fuchs 
kallade andra arabiska författare den Cardame- 
num, och avsåg Actuarius i sin läkebok (omkr 
1270) troligen samma växt med namnet Capsicum, 
som nu började användas.

Invandring

Det är alltså tydligt, genom det föreliggande fyndet 
såväl som genom skriftliga källor, att någon kul
turform av Capsicum funnits i Gamla världen långt 
före Columbus’ tid. Släktet Capsicum härstammar 
ju emellertid säkerligen från Syd- eller Mellan
amerika, där odlade former kunnat påvisas åtmin
stone från ca 1000, kanske från ca 2000 år f Kr 
(Terpö 1966, Pickersgill 1969).

En införsel till Europa måste följaktligen ha gått 
över ”bakvägen” genom Asien. I nutiden uppges 
också Capsicum frutescens som odlad, förvildad 
eller till synes vild från åtskilliga Stillahavsöar, 
som Salomonöarna, Nya Hebriderna, Marianerna, 
Hawaii, Hainan, Guam (Smith & Heiser 1957). 
Merrill (1945) uppger, att den i Stillahavsområdet 
över huvud är ”frequently spontaneous”, förhål
landen som talar för en hög ålder i området.

Det uppställer sig då frågan, om Capsicum, 
antingen av frutescens-typ eller av någon annan 
kulturform, inkommit till Asien genom människans 
förmedling eller genom naturliga agentier, långt 
tillbaka i tiden.

I samband med sina bekanta båtfärder över Stilla 
havet har den norske forskningsresanden Heyer
dahl antagit (i flera skrifter, senast Heyerdahl 
1991), att åtskilliga gagnväxter införts av männi
skan från Sydamerika till Asien, och nämnt flera 
troliga exempel. En noggrann prövning som gjorts 
av Elmer Merrill, eminent kännare av Stillahavs- 
områdets flora, har emellertid visat för flera av 
dessa, att det inte kan förhålla sig så (Merrill 1946). 
Han påpekar dock, att det finns en annan art, den 
välkända kalebassen, Lagenaria siceraria, vilken 
enligt de uppgifter som föreligger, införts till Asien 
på detta sätt. Han ger alltså Heyerdahl rätt i prin
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cip, även om en sådan introduktion inte är så vanlig 
som förmodats.

Hur förhåller det sig då med Capsicum? Det är 
svårt att säga. Å ena sidan talar dess stora betydelse 
för befolkningen för att den bör ha medförts på 
färden, om några längre båtexpeditioner före
kommit. Det är känt, att Capsicum hörde till den 
dagliga kosten och att den rentav använts som 
betalningsmedel (Pickersgill 1969). Som Heyer
dahl visat, att en långväga färd i enkla båtar varit 
möjlig, kan en spridning av växten genom männi
skans medverkan mycket väl tänkas.

Å andra sidan har en spridning genom naturliga 
spridningsagentier också kunnat förekomma. Sär
skilt kan man tänka sig, att fåglar kan ha med
verkat. De köttiga frukter, som utbildas hos Cap
sicum, ätes begärligt av fåglar, även de som har en 
brännande skärpa. Fåglar kan ju också tillrygga- 
lägga långa sträckor utan uppehåll. Svaret på frå
gan, om en spridning skett genom kultur eller 
natur, genom människor eller djur (eller andra 
naturliga spridningsmedel), ges kanske bäst genom 
att antaga, att båda sätten förekommit och komplet
terat varandra, det ena för längre distanser (långa 
båtfärder), det andra för kortare avstånd.

Även om det alltså synes troligt, att den äldsta 
införseln av Capsicum till Europa skett från öster, 
över Asien, så har i senare tid utan tvivel en import 
även förekommit direkt från Amerika, genom 
Columbus’ expeditioner. Att döma av avbildning 
om annuum-typen, inte frutescens-typen, påvisad 
från äldre tid.

Man kan fråga sig, varför den spanska pepparn 
kommit till Lund så tidigt, när den såvitt känt 
saknas i Mellaneuropa. Det må då påpekas, att det 
bland fynden i Lund även finns ett par andra arter 
av sydligt ursprung, fikon och dadel. Den anträf
fade dadelkärnan måste ju härstamma från Orien
ten eller Nordafrika; mest troligt som ursprungs
land är väl Främre Asien, Palestina eller Fenicien, 
bekanta för dadelodling. En i antiken berömd 
dadellund fanns t ex i Jeriko. Troligen har väl 
Capsicum ett liknande ursprung. Den spanska pep
parn har gamla anor i Palestina. Bl a uppges 
(Crowfoot & Baldensperger 1932) att ”red pep
per” ingick i den gamla mixturen som är känd i 
Palestina som Arba’in och som varit använd långt 
tillbaka i tiden, kanske redan i medeltiden; åldern 
är ej exakt känd. Kanske är det genom korstågen 
som importen till Norden skett. Dessa hade säker
ligen också ekonomisk betydelse genom de produk
ter som de hemvändande deltagarna hade med sig

Fig 3. Capsicum frutescens från Indien.
Capsicum frutescens from India. After Wight, leones 
plantarum Indiae.

på återtåget. Det ligger nära till hands att tänka sig, 
att några munkar i ett sådant tåg på hemvägen 
besökt några kloster i Lund och medfört spansk 
peppar som ett medikament. Capsicum var ju under 
äldre tid ett viktigt läkemedel; också dadelkärnor 
hade medicinsk användning.

Summary

The genus Capsicum is of American origin, and 
according to a common opinion the cultivated species 
of Capsicum were introduced to Europe through the 
expeditions of Columbus. Thus it was astonishing 
that two fruits of this genus were met with at 
excavations in Lund in contexts from the 13th 
century, 200-300 years before the time of Columbus. 
The fruits (Fig. 1A) were fairly small (c. 5 mm long 
excluding the receptacle which had been detached), 
narrowly ovoid to fusiform, and of a red colour.

Anatomy
For making a more close identification a microscopical 
investigation of the fruits was made for comparison 
with the cultivated variants of Capsicum recognized
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as species by some modern authors (Terpö 1966, 
Heiser & Pickersgill 1969, Eshbaugh 1975). Evidently 
there is great variation in fruit anatomy both between 
and within species, which speaks against the opinion 
that they are good species.

The anatomy of the medieval fruits from Lund are 
obviously different from that of fruits of the C. annuum 
type. In this, the outer fruit epidermis has thin walls with 
distinct pores, whereas the inner epidermis has fields of 
cells with thick, sinuous walls (Fig. 2F, G). In the old 
fruits from Lund both the outer and the inner epidermis 
has thick-walled cells without distinct pores; the cells are 
fairly regular in shape, and there are no cells with sinuous 
walls in the inner epidermis (Fig. 2 A-C).

In the C. frutescens type the outer epidermis is rather 
similar to that of the Lund material, although all dimen
sions are larger; the inner epidermis agrees more with 
that of the C. annuum type, although the cells are 
somewhat less irregular (Fig. 2 D, E).

In the C. baccatum type the outer and inner epidermis 
are, as in the Lund material, rather similar and the cell 
walls of the inner epidermis are fairly regular, but of 
moderate thickness (Fig. 2 H-J).

Although there is no perfect agreement, the fruits from 
Lund seem to be most close to the C. frutescens type, but 
there is no doubt also some similarity with the C. 
baccatum/pendulum type. Variants of C. frutescens with 
fruits as small as those from Lund are known. Perhaps 
the Capsicum fruits from Lund should be regarded as 
belonging to a primitive form of C. frutescens having 
some features of C. baccatum.

Other old Capsicum finds
Other old finds of Capsicum species are apparently 
very rare. A seed of C. annuum has, however, been 
recorded from the beginning of the 16th century from 
Ladesberg near Heidelberg in Germany (Maier 1983).

The author found a seed in the corn-load from a ship 
wreck from about 1730. Here also some seeds of Medi
terranean species occurred, some of which mainly occur 
in the coastland of Syria and Palestine, where the ”silk
way” had an end. The material may have come from this 
district or from some place in Asia close to this way.

Literature records from the Modern Era
In the great herbals of the 16th century, that of Fuchs 
(1543), Bock (1539 and 1546), and the manuscript of 
Oellinger (1553), a small part of which was published 
in recent time (Lutze & Retzlaff 1949), various forms 
of Capsicum annuum, with different fruit shapes, are 
treated and illustrated. Dodonaeus (1583) also men
tions several Capsicum forms, among them one with 
very small fruits, ”minimis siliquis”. One of the 
authors, Fuchs, states that the species is recently 
introduced.

With regard to these records and the fact that Capsi
cum is not mentioned in medieval sources, as Hildegard 
of Bingen (12th century), Albertus Magnus (13th cen
tury), and K. von Megenberg (14th century), it has been 
supposed that species of Capsicum were first brought to 
Europe by the Columbian expeditions; apparently it is 
mentioned as a South American plant by a participant in 
one of these expeditions.

Records from classical and medieval times
The present find shows, however, that a species of 
Capsicum has existed in the Old World long before 
the time of Columbus, and there are, as a matter of 
fact, several written reports from classical and medi
eval times which must refer to Capsicum and show 
that it was known in the Old World in these early 
periods. However, the descriptions are often some
what obscure and confused.

By Theophrast (4th to 3rd century B.C.) two kinds of 
pepper are mentioned. One of them has globular fruits 
with reddish flesh. This is apparently Piper. The other 
is much stronger and has black fruits with seeds resem- 
ling poppy seeds. This probably refers to old and dry 
fruits of Capsicum.

Dioscorides and Pliny (both from 1st century A.D.) 
tell about a pepper with fruits that open at ripening. This 
must be Capsicum, although some other characters men
tioned are due to confusion with Piper. The descriptions 
are probably based on second-hand information and 
perhaps on a survey of some dry fruits.

Furthermore the Arabian author Avicenna (c. 1000 
A.D.) refers to a plant that he calls Piper or Zinziber 
caninum, which according to the German herbalists 
Fuchs and Bock is identical with Capsicum, and another 
Arabian author, Actuarius (13th century), according to 
Fuchs, possibly also refers to this plant.

There is also a record from classical time which 
mentions cultivation in Rome of a pepper that in all 
probability must be a species of Capsicum. It is found in 
an epigram of Martial, who lived in the first century 
A.D. He says there that in his window he has a farm of 
his own and describes what is growing there in the 
very limited area, where a cucumber runner cannot lay 
straight and a snake cannot extend to its full length. A 
few plants only are found in this small garden,

in quo non magis invenitur herba 
quam cosmi folium piperve crudum

No more herb is thus found there except Cosmus leaf 
(possibly a species of Amaranthus or Coleus) and crude 
pepper. The latter cannot be black pepper, Piper nigrum, 
which is a vigorous shrubby climber that needs plenty of 
room, but must be a species of Capsicum, most probably 
of the frutescens type, green pepper, which is rather 
heat-demanding and may have its proper place in a 
window culture.

Dispersal
It is thus clear, through the present find as well as the 
old sources, that the genus Capsicum has been 
present in the Old World long before the days of 
Columbus. The genus Capsicum is, however, gener
ally held to be native in tropical America. Thus it has 
apparently spread from this continent to Asia and 
from there to Europe long ago. Either it has been 
introduced by man or brought by natural agencies.

The well-known explorer Heyerdahl supposes that 
several plant species have been brought from South 
America to Asia by man. In a critical survey, however, 
Merrill (1946) arrived at the conlusion that such a 
dispersal is rare; he knew only one such example, the 
calabash. Even if such dispersal is rare, it is thus not
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impossible, and with respect to the great importance of 
Capsicum in the daily life of the South American indians 
it seems very probable that the sea-farers of old times 
brought this plant with them. On the other hand, long
distance dispersal by birds is also conceivable, since the 
fruits, even the most acrid ones, are appreciated by birds. 
Perhaps both modes of dispersal have played a part.

Even if the genus Capsicum has been present for a very 
long time in Asia it may have a rather short history in 
central and northern Europe. In the 16th century it was 
said to be a recent introduction. This possibly means that 
a separate introduction had been made directly from 
America through the Columbian expeditions. To judge 
from the figures in the herbals it was probably the C. 
annuum type that was introduced in this way. The earlier 
introductions were, as shown from the find in Lund, at 
least partly of a type with small fruits probably having a 
very strong taste and being more heat-demanding.

The question arises how the Spanish pepper may have 
come to Scandinavia at such an early time. Another 
exotic species, the date palm, Phoenix dactylifera, is also 
represented in the Lund material; this species must be 
derived from the Mediterranean. How and from where 
have these two species arrived to Scandinavia? It is near 
at hand to think of the medieval crusades, which certainly 
also had economic importance. Perhaps some monks 
among the returning participants brought seeds and fruits 
of medical use to some monastery in Lund - both the 
mentioned species were used in old medicine.

Citerad litteratur

Bock, H. 1560: Kreüter Buch. Strassburg. [Omtryck av 
la upplagan 1546.]

Crowfoot, G. M. & Baldensperger, L. 1932: From cedar 
to hyssop. London.

Dodonaeus, R. 1583: Stirpium historiaepemptades VI. 
Antverpiae.

Eshbaugh, W. H. 1975: Genetical and biochemical syste
matic studies of chili pepper (Capsicum - Solanaceae). 
Bull. Torrey Bot. Club 102: 396-403.

Flückiger, F. A. & Hanbury, D. 1874: Pharmacogra- 
phia. London.

Fuchs, L. 1543: New Kreiiterbuch. [Faksimil med kom
mentar av H. Marzell 1938.]

Heiser, C. & Pickersgill, B. 1969: Names for the culti
vated Capsicum species (Solanaceae). Taxon 18: 277- 
283.

Heyerdahl, T. 1991: Grön var jorden på den sjunde 
dagen. Stockholm.

Lutze, E. & Retzlaff, H. 1949: Pflanzenbuch des Apo
thekers Georg Oellinger zu Nürnberg. Salzburg.

Maier, U. 1983: Nahrungspflanzen des späten Mittel
alters aus Heidelberg und Ladenburg nach Boden

funden aus einer Fäkaliengrube und einem Brunnen 
des 15./16. Jahrhunderts. Forschungen und Berichte 
der Archäologie des Mittelalters in Baden-Württem
berg 8: 139-183. Stuttgart.

Merrill, E. D. 1945: Plant world of the Pacific world. 
New York.

Merrill, E. D. 1946: Domesticated plants. Merrilleana. 
Chronica Botanica 10(3/4): 131-393.

Pickersgill, B. 1969: The domestication of chili peppers. 
I P. J. Ucko & G. W. Dimbleby (red), The domesti
cation and exploitation of plants and animals: 443- 
450. Chicago.

Pickersgill, B. 1987: The genus Capsicum: a multidisci
plinary approach to the taxonomy of cultivated and 
wild plants. XIV. International Botanical Congress 
Berlin (Abstracts) 5-34-2.

Porta, I. B. 1592: Villae Libri XII. Francofurti.
Smith, P. G. & Heiser, C. B. Jr 1957: Taxonomy of 

Capsicum sinense Jacq. and the geographic distribu
tion of the cultivated Capsicum species. Bull. Torrey 
Bot. Club 84: 413^120.

Terpö, A. 1966: Kritische Revision der wildwachsenden 
Arten und der kultivierten Sorten der Gattung Capsi
cum L. Feddes Rep. 72: 155-191.

Weimarck, H. 1963: Skånes flora. Lund.

Forn- och medeltida skrifter i sentida tryck

Albertus Magnus: De vegetabilius libri VII. Utgiven av 
E. Meyer & C. Jessen. Berlin 1867.

Avicenna (Ibn Sina): Kanun. I latinsk översättning: 
Canon Medicinae. [Citerad efter Bock och Fuchs (se 
ovan).]

Dioscorides, Pedanius: Arzneimittellehre. Översatt och 
kommenterad av J. Berendes. Stuttgart 1902. [Ny
tryck 1983.]

Hildegard, die heilige, von Bingen: Physica. Anhang II 
tili von Fischer-Benzon: Altdeutsche Gartenflora. Kiel 
och Leipzig 1894.

Martialis, Marcus Valerius (Martial): Epigrams. Med 
engelsk översättning av Walter C. A. Ker. Vol. II. 
Loeb Classical Library. Cambridge (Mass.) och Lon
don 1978.

Megenberg, Konrad von: Das Buch der Natur. Utgiven 
av H. Schulz. Greifswald 1897.

Plinius, C. Secundus: Naturalis Historiae libri XXXVII. 
Utgiven av K. Mayhoff. Stuttgart 1897. [Flera andra 
editioner.]

Theophrastus: Enquiry into plants. Med engelsk över
sättning av A. Hort. I—II. Loeb Classical Library. 
Cambridge (Mass.) och London 1961 [nytryck].



202 Arne Gustavsson SVENSK BOT. TIDSKR. 89 (1995)

Vi**1' , 30yam

Iffllflll ifiTffiiillimiimimlmi

11II11

iK -1

ötf.

tiiilim iialiiliftHimiiiiiiiliiii ii III I
VBHB

mJmmmuudi



Foton av vilsporer från svampsläktet Peronospora
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Gustavsson, A. 1995: Foton av vilsporer från svampsläktet Peronospora. [Photographs of 
oospores from the fungus genus Peronospora.] Svensk Bot. Tidskr. 89: 202-208. Lund. ISSN 
0039-646X.
Photographs of oospores of 17 species oi Peronospora from Norway are given, for some of the 
species for the first time. Most of the material was collected by I. Jorstad, T. Ramstjell, and 
H. Gjaerum. Four types of oospores can be recognized following the system by de Bary and 
Fischer. One hundred oospores from each of fourteen localities of P. violacea on Knautia 
arvensis have been measured. They show considerable variation in size between and also within 
localities. To study oospores from just one locality when describing a species is thus insufficient, 
and older descriptions are likely to give incomplete information.
Arne Gustavsson, Konvaljestigen 10, S-554 56 Jönköping, Sweden.

De genom könlig befruktning bildade vilsporerna, 
oosporerna, av bladmögelssläktet Peronospora har 
endast sällan blivit avbildade i litteraturen och då 
nästan alltid i form av teckningar, som många 
gånger är otydliga och kanske t o m missvisande.

Jag har i en tidigare uppsats (Gustavsson 1959a) 
visat fotografier av oosporer från svenska Perono- 
spora-arter, och Gjaerum (1966) har fotograferat 
material från angrepp på gyckelblomma Mimulus i 
Norge. I övrigt är det mycket sparsamt med illu
strationer av detta slag även i utomnordisk littera
tur. Jag vill dock hänvisa till Sansome & Sansome 
(1974), som inte bara har fotografier utan också 
redovisar utvecklingen fram till mogna oosporer.

Det taxonomiska värdet av dessa organ har i 
många fall visat sig vara ganska litet. Man skiljer 
sedan gammalt (de Bary 1863, Fischer 1892) bara 
på fyra olika oosportyper inom detta mycket stora 
släkte.

Oosporerna är ofta mycket svåra att hitta och är 
hos åtskilliga arter ännu okända. I litteraturen har 
man ofta gått förbi oosporerna och koncentrerat 
framställningen till svampens konidiebärare och de 
på dessa bildade konidiesporerna. Så är bl a för
hållandet i Gäumanns monografi (Gäumann 1923);

denne författare hänvisar egentligen bara till tidi
gare författares uppgifter om oosporer.

Material

Jag har i denna studie enbart använt norskt mate
rial. Skälet till detta är framför allt att de norska 
forskarna Jorstad (1964) och Ramsljell (1960) på 
ett stort antal insamlingar gjort anteckningar om att 
de funnit oosporer där. De har dock sedan inte 
bearbetat materialet vidare. Detta finns i Botaniska 
museet i Oslo eller på Växtpatologiska institutionen 
vid Statens Plantevern i Ås. Dr H. B. Gjaerum har 
varit till stor hjälp vid bl a framtagande av material 
och tydande av svårtolkade insamlingsetiketter.

Arbetsmetod

För att undvika påverkan på vilsporerna har jag inte 
försökt att på kemisk väg skilja dem från värd
växten utan i stället krossat angripna delar av denna 
för att få fram oosporerna. På detta sätt har jag ofta 
lyckats preparera fram helt fria sporer. En liknande 
metod redovisas i Ramsfjells ovannämnda uppsats. 
Jag har tidigare (Gustavsson 1959a) snittat an-

Fig 1. A: P. chenopodii-polyspermi på Chenopodium polyspermum. Oslo 1947 H. B. Gjaerum (x 800). - B: P. 
ficariae på Ranunculus ficaria. Buskerud, Lier 1950 H. B. Gjaerum & T. Ramsfjell (x 500). - C, D: P. glacialts pa 
Ranunculus glacialis. Snr-Trnndelag, Oppdal, Knutsho 1887 Å. Blytt (x 500). -E, F: P. minima på Saxifraga cernua. 
Troms, Lyngen 1969 P. Alanko (x 500). - G: P. chrysosplenii på Chrysosplenium alternifolium. Ostfold, Askim 
1933 A. Hagen (x 500). - H: P. lotorum på Lotus corniculatus. Rogaland, Hjelmeland 1959 T. Ramsfjell (x 500). 
- Svart linje/black line: 30 pm.



gripen vävnad, men har nu funnit att studier av hela 
oosporer ger väl så goda helhetsbilder av dem. 
Fotograferingen blir dock naturligtvis svårare, 
eftersom man skall försöka avbilda ett klot och inte 
en utskuren skiva från detta.

Eftersom fotograferingen har gjorts under en 
följd av år har jag lagt in mikrometerskalan i 
bilderna - man kan i detta fall inte garantera, att 
inställningarna i apparaturen alltid har varit de 
samma. Att nöja sig med enkla skalstreck under 
bilderna, som jag tidigare gjort (Gustavsson 1959a) 
hade inte varit helt pålitligt, och teckningar av 
materialet (Gustavsson 1991) blir mindre detaljrika.

Bildkommentarer

För att få en direkt jämförelse mellan arter med 
likartade oosporer har bilderna placerats efter de 
Bary - Fischers ovannämnda system, vilket inne
bär fyra grupper. Först kommer de båda grupperna 
med slät eller nästan slät oosporvägg, den ena (fig 
1A, 2A) med tunn och sammanfallande vägg hos 
honorganet, oogonet, och den andra (fig 2B-F) 
med en tjock oogonvägg, som inte faller samman 
efter hand. Den tredje gruppen (fig 2G, H) har en 
oosporvägg med vårtor eller liknande ojämnheter, 
och den fjärde gruppens vägg utmärks av ett mön
ster i form av ett nätverk (fig 4A-H). På åtskilliga 
av bilderna (t ex fig ID, G, 2G, H, 4C-F) ser man 
den mer eller mindre veckade oogonväggen. Lägg 
märke till fig 2G och H där olika aspekter av 
samma oospor kommer fram genom att mikroskop
inställningen ändrats ytterst litet.

I fråga om oosporer med ett nätformigt mönster 
av lister (eller kanske fåror) kan det ofta vara svårt 
att tolka mönstret. Vissa oosporer tycks ha ett 
ganska otydligt mönster med låga lister (fig 4A), 
men andra kan ha ett mycket tydligt nätmönster (fig 
4B-D, G). Oosporen i fig 4H ser taggig ut men har 
i själva verket ett tydligt nätmönster.

Man kan naturligtvis få den uppfattningen att 
denna sekelgamla och föga använda uppdelning 
helt bör överges, men jag vill bestämt hävda att den 
har sitt givna intresse, inte minst ur utvecklings- 
historiskt perspektiv. Inte heller har senare forskare 
funnit något bättre system för klassificering av
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dessa organ. Skalicky (1963) har behandlat detta 
mera i detalj.

Observationer från bilderna

Oosporer med tämligen slät yta och icke samman
fallande oogonvägg finns alltså hos Peronospora- 
arter på värdväxter från bl a familjerna Cheno- 
podiaceae, Ranunculaceae, Saxifragaceae och 
Fabaceae (Lotus-, jämför andra släkten nedan), 
Brassicaceae och Papaveraceae (Corydalis - jäm
för Papaver nedan). Mindre vanliga är oosporer 
med vårtig vägg, här representerade av svampen 
på ett släkte inom Caryophyllaceae (Arenaria), och 
oosporer med ett mönster av åsar eller fåror, från 
Peronospora på Caryophyllaceae (Stellaria och 
Cerastium) och Fabaceae (Lathyrus och Pisum).

Det som är av störst intresse i denna samman
fattning är de fall, där man på olika släkten inom 
samma värdväxtfamilj har olika typer av oosporer. 
Inom Fabaceae finns sålunda släkten, som angrips 
av Peronospora-arter med slät oosporyta, under 
det att svamparna på andra släkten inom familjen 
har en kraftigt mönstrad sådan. Ett annat exempel 
är Papaveraceae, där Peronospora på Cory dalis 
har oosporer med slät yta, där oogoniets vägg är 
tjock och kvarstående, och där Peronospora på 
Papaver (ej på bild här) också har släta oosporer, 
men där den tunna oogonväggen faller samman vid 
mognaden. Slutligen finns inom Peronospora på 
Caryophyllaceae också exempel på olika typer av 
oosporer - Arenaria angrips av en Peronospora 
med vårtig vägg, under det att man kan preparera 
fram sporer med ett nätmönster från Stellaria och 
Cerastium.

Oosporernas storleksvariation

Vid beskrivningar av Peronospora-zrttr har ofta 
oosporernas storlek i typinsamlingen angetts med 
minsta och största mått, t ex 30-35 pm. Man har 
då uppfattat dem som klotrunda och har tydligen 
ofta fått fram måtten genom mätningar i en enda 
insamling. Under studiet av tusentals oosporer i det 
norska materialet har jag dock funnit, att de inte 
alltid är klotrunda, att formen kan variera mellan

SVENSK BOT. TIDSKR. 89 (1995)

Fig 2. A: P. astragalina på Astragalus norvegicus. Sar-Trendelag, Oppdal 1883 A. Blytt (x 320). - B: P. 
arabidopsidis p&Arabidopsis thaliana. Akershus, 0. Baerum 1948 I. Jarstad (x 500). -C, D: P. brassicae på Brassica 
oleraceav. capitata. Rogaland, Strand 1948 T. Ramsfjell (x 800). -E: P. dentariae pkDentaria bulbifera. Akershus, 
Frogn 1950 B. Grenager (x 800). -F: P. corydalis-intermediae på Corydalis intermedia. Akershus, Asker 1879 A. 
Blytt (x 500). - G, H: P. campestris på Arenaria serpyllifolia. Nord-Trendelag, Frosta, Nåvik 1938 A. Hagen 
(x 800). - Svart linje/black line: 30 pm.
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Fig 3. Mätningar av sporer av Peronospora violacea på åkervädd. - A: Medeltal (100 oosporer) av fjorton 
insamlingar, ordnade efter insamlingsår. De vänstra staplarna anger längd, de högra bredd. Den övre kurvan anger 
maximivärdena, den nedre minimivärdena. — B: Oosporlängder, samma material som i A. En kurva för var och en 
av 14 insamlingar. - C: Längd (staplar till vänster) och bredd (staplar till höger) av samtliga 1400 oosporer.
Measurements of oospores of P. violacea on Knautia arvensis. — A: Averages for 14 collections (100 oospores per 
collection), arranged according to year of collection. Left columns: length axes. Right columns: breadth axes. Upper 
curve: maximum values. Lower curve: minimum values. — B: Length axes of the same oospores as in A. — C: All 
1400 oospores. Left columns: length axes. Right columns: breadth axes.

Fig 4. A: P. alsinearum på Stellaria media. Sogn og Fjordane, Lterdal, Borgund 1965 H. B. Gjaerum (x 500). - B, 
C: P. septentrionalis på Cerastium cerastoides. Finnmark, Lebesby, Ifjorddalen 1960 I. Jorstad (x 500). - D, E: P. 
fontana på Cerastium fontanum. Sogn og Fjordane, Sogndal, Fimreite 1966 H. B. Gjaerum. (x 800). - F: P. orobi 
på Lathyrus montanus. Buskerud, Drammen, Skoger 1884 A. Blytt (x 500). - G, H: P. pisi på Pisum sativum. 
Akershus, Ås 1960 B. Andresen (x 500). - Svart linje/black line: 30 pm.
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olika arter och att storleken kan variera kraftigt, 
inte bara mellan olika insamlingar av samma art, 
utan även inom samma insamling. Jag har samman
fattat dessa resultat i fig 3, som avser 14 norska 
insamlingar av Peronospora violacea i kronbladen 
av åkervädd Knautia arvensis. Hos denna svamp 
finns tydligen alltid oosporer i stor mängd, varför 
jag valt den trots att den inte ingår i det foto
graferade materialet.

Fig 3A visar medeltalet av oosporernas mått, 
medeltalet för oosporens största axel i en och för 
dess minsta i en annan stapel. Dessutom har största 
och minsta mått lagts in som kurvor. Från var och 
en av 14 insamlingar från Norge, gjorda 1863— 
1955, har 100 oosporer mätts. Som synes varierar 
måtten upp till ungefär 10 pm mellan olika insam
lingar. Oospormått från en enda insamling, kanske 
från några få oosporer, kan alltså ge en mycket 
ofullständig bild av de verkliga förhållandena.

Fig 3B ger en kurva för varje insamling. Kur
vorna visar i sin något otydliga mångformighet 
ändå klart, att variationen i oosporstorlek kan vara 
mycket större i en insamling än i en annan, och att 
storleksskillnaden mellan mogna oosporer i olika 
insamlingar kan vara betydande.

Fig 3C är en sammanställning av alla de 1400 
oosporer som undersökts. I hela materialet är alltså 
oosporernas längdaxel oftast ca 25-35 pm och 
breddaxeln ca 23-33 pm. De minsta oosporerna 
har sina mått omkring 20 pm, men de största ligger 
över 40 pm, vilket ju är en högst betydande varia
tion för mogna oosporer. I litteraturen anges oftast 
30 pm. Undantaget är Kochman & Majewski (1970),

som uppger 32-42 pm, vilket ju ändå inte täcker 
hela variationen i mitt material.

Citerad litteratur

Bary, A. de 1863: Recherches sur le developpement de 
quelques champignons parasites. Ann. Sei. Nat. Bot., 
Sér. 4, 20: 5-148.

Jorstad, I. 1964: The phycomycetous genera Albugo, 
Bremia, Plasmopara, and Pseudoperonospora in Nor
way, with an appendix containing unpublished finds 
of Peronospora. Nytt Mag. Bot. 12: 135-144.

Fischer, A. 1892: Phycomycetes. Hos L. Rabenhorst 
(red), Kryptogamen-flora von Deutschland, Oester
reich und der Schweiz. 2 uppl. Band 1, Abtheilung IV. 
Leipzig.

Gjasrum, H. B. 1966: Notes on Norwegian fungi 1-3. 
Nytt Mag. Bot. 13: 21-24.

Gustavsson, A. 1959a: Studies on the oospore develop
ment in Peronospora. Bot. Notiser. 112: 1-16.

Gustavsson, A. 1959b: Studies on Nordic Peronosporas. 
I. Opera Bot. 3(1).

Gustavsson, A. 1991 :The genus Peronospora in the 
Iberian peninsula, especially in northern Spain and 
Andorra. An. Bot. Jard. Bot. Madrid 49: 3-38.

Gäumann, E. 1923: Beiträge zu einer Monographie der 
Gattung Peronospora. Beitr. Kryptogamenfl. Schweiz 
V(4). Zürich.

Kochman, J. & Majewski, T. 1970: Fungi IV. Phyco
mycetes, Peronosporales. Pol. Akad. Nauk., Inst. 
Bot., Warszawa.

Ramsfjell, T. 1960: Distribution of the genus Perono
spora in Norway. Nytt Mag. Bot. 8: 147-178.

Sansome, E. & Sansome, F. W. 1974: Cytology and life 
history of Peronospora parasitica on Capsella bursa- 
pastoris and of Albugo Candida on C. bursa-pastoris 
and Lunaria annua. Trans. Br. Mycot. Soc. 62: 323- 
332.

Skalicky, V. 1964: Beitrag zur intraspezifischen Taxo
nomie der obligat parasitischen Pilze. Acta Univ. 
Carol. Biologica. Suppt. 1964/2: 25-90. Prag.

Säljes

Gamla och nya böcker och andra skrifter inom 
botanik, inklusive floristik och hortikultur (även 
priskuranter!), säljes med början i höst. Beställ 
katalog!

Mikael Sörensson 
Adelgatan 11B 
223 50 Lund 
046 - 15 15 97



Två närbelägna socknar i norra Skåne jämförda 
med avseende på floran
ALF OREDSSON

Oredsson, A. 1995: Två närbelägna socknar i norra Skåne jämförda med avseende på floran. 
[The flora of two closely situated parishes in southernmost Sweden compared.] Svensk Bot. 
Tidskr. 89: 209-217. Lund. ISSN 0039-646X.
Two parishes in northern Skåne, which is the southernmost province of Sweden, have been 
compared with respect to the occurrence of native vascular plants, as recorded three to four 
decades ago. In all, 680 species were found; the flora of Norra Sandby comprises 615 species, 
that of Matteröd 558. The greater number in Norra Sandby is mostly due to the presence of 
species favoured by calcareous soil. Two thirds of the species common in one of the two parishes 
are equally frequent in the other, whereas only one sixth of the rare species in one parish are 
rare in the other parish as well. Fourty species differ considerably in frequency, and 187 species 
appear in only one of the two parishes.
Alf Oredsson, Botaniska museet, Östra Vallgatan 18, S-223 61 Lund, Sweden.

Flertalet pågående eller nyss avslutade floraprojekt 
i Sverige har visat störst intresse för arter som av 
hävd betraktas som sällsynta. Bläddrar man i mo
derna förteckningar över hotade arter är det nästan 
enbart rariteter man stöter på. För många tidigare 
vanliga arter har efterkrigstiden i den nordskånska 
socknen Matteröd inneburit en kraftig minskning 
(Oredsson 1990). I denna uppsats jämförs Matte
röd och Norra Sandby med avseende på vilda eller 
naturaliserade fanerogamer och ormbunksväxter 
sådan floran såg ut för 30^40 år sen. Meningen är 
att se hur stora skillnader i artuppsättning och 
abundans det då var mellan de två socknarna för 
att i ett kommande arbete bättre kunna jämföra 
resultaten från Matteröd med motsvarande iakt
tagelser av florans förändring i Norra Sandby.

Geografi

Fågelvägen är det bara två mil mellan kyrkorna i 
Norra Sandby och Matteröd (fig 1). Ändå skiljer 
sig socknarna ganska mycket åt.

I båda utgörs berggrunden nästan uteslutande av 
gnejs, med ett väsentligt undantag i Matteröd, 
nämligen sluttningarna mot Finjasjön, där en rät- 
jura-formation bevarats genom årmiljonerna. Efter 
istiden nådde havet i denna del av Skåne inte högre 
än 55 m över sin nuvarande nivå, varför den 
dominerande jordarten i Matteröd är osvallad ur-

bergsmorän. Förutom grus och sand har Norra 
Sandby kalkhaltig morän innanför sockengränsen. 
Ignabergas kalkområden avvattnas dessutom till 
Almån i södra delen av Norra Sandby (Bergström 
1981).

Matteröd (fig 2) är en mager skogstrakt på åsen 
med samma namn (100-175 m ö h), vilken i sock
nens nordöstra flik övergår i en förkastningsbrant 
mot Finjasjön (42,5 m). Endast en femtedel av ytan 
är uppodlad, främst i socknens östra del. Den 
naturliga vegetationen präglas av blandskog och 
fattigkärr. Flera större och åtskilliga smärre torv
mossar förekommer, bäst bevarade i socknens 
västra, högst belägna del. Sammanhängande rikare 
vegetation finns bara på bokskogssluttningarna mot 
Finjasjön (Oredsson 1967).

Norra Sandby (fig 3) utgörs av en småkuperad 
skogs- och jordbruksbygd, belägen mellan Almån 
i söder och Tydingesjön i norr. Södra delen av 
socknen vilar huvudsakligen på sand, är låglänt 
(25-50 m ö h) och mest uppodlad, medan norra 
delen är skogrikare och högre (under 100 m) med 
morän som dominerande jordart. De flesta av 
socknens torvmossar har varit föremål för om
fattande torvtäkt. Det västliga inslaget i socknens 
flora är markant, men inte dominerande. Andelen 
kalkgynnade, sydliga eller östliga arter är be
tydande (Oredsson 1961).



210 Alf O reds son SVENSK BOT. TIDSKR. 89 (1995)

m ö. h.

jjjj 166

100 

f^66 
^ 33

o io ___20 km

Fig 1. Skånes kontur till vänster, till höger utsnittet x 2,5. De jämförda socknarna Matteröd (t v) och Norra Sandby (t h).
Left: Outline of the province of Skåne. - Right: The square indicated cut out and enlarged 2.5 times. The two parishes 
compared, Matteröd (left) and Norra Sandby (right). Height above sea level in meters stated.

Inventeringar

För sektionen Skånes Flora av Lunds Botaniska 
Förening inventerade jag Norra Sandby 1957-59, 
varvid närmare 40,000 växtnoteringar gjordes. Fem 
år senare var det Matteröds tur. Där stannade jag 
bara i två år och nöjde mig med 8,000 noteringar. 
I båda socknarna gjorde jag till då rådande inven- 
teringsnormer tillägget att anteckna samtliga före
kommande arter inom cirklar med 25 meters radie, 
vilka placerats i ett rutnät med 1 km stora maskor 
(Matteröd UTM-nätet, Norra Sandby eget). Det gav 
56 cirkelytor i Matteröd och i Norra Sandby 37.

Flela materialet har komprimerats till ett kort
register över Norra Sandby och tre pärmar ifyllda 
underlagskartor för Matteröd. Där finns för varje 
art uppgifter om hur vanlig den är, var man brukar 
finna den och för Matteröd även hur högt över 
havet den växer. Vissa korrigeringar av de gamla 
artlistorna har måst göras. Sålunda har belägget av 
ängsvide Salix starkeana från Matteröd av Reidar 
Elven ombestämts till krypvide S. aurita. I Norra 
Sandby räknar jag nu med 615 arter, i Matteröd 
558 och i de två socknarna tillsammans 680.

F rekvensindelning

Frekvensindelningen är den ursprungliga, med 
undantaget att Matteröds (Oredsson 1967 tabell 1) 
mycket allmänna arter har fogats till de allmänna

Tabell 1. Frekvensindelning i Norra Sandby. Klassens 
andel av socknens totala artantal anges i procent.
Classes of frequency in Norra Sandby. Allmän common, 
Ganska allmän fairly common. Ganska sällsynt rather 
rare, Sällsynt rare. The number of circle areas (Antal 
cirkelytor, see Oredsson 1990), and the number of loca
lities (Antal lokaler) defining the class are given. The 
numbers delimit the classes of frequency differently if a 
find was registered always (Alltid), almost every time 
(Nästan alltid), or not always (Ej alltid).
Frekvensklass Antal

cirkel
ytor

Antal lokaler för art 
som antecknats:
Alltid Nästan Ej

alltid alltid

Allmän 0 120- 100- 60-
(42 %) 1 100- 80- 40-

2 80- 60- 20-
3 60- 40- 10-
4 40- 20-
5 20-
6-

Ganska allmän 0 30-119 25-99 1-59
(17 %) 1 25-99 20-79 1-39

2 20-79 15-59 2-19
3 15-59 10-39 3-9
4 10-39 4-19
5 5-19

Ganska sällsynt 0 5-29 1-24
(23 %) 1 5-24 1-19

2 2-19 2-14
3 3-14 3-9
4 4-9

Sällsynt 0 l^t
(18 %) 1 1^1
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Tabell 2. De 680 arterna fördelade på frekvensklasser. 
Allmän (a), ganska allmän (ga), ganska sällsynt (gs), 
sällsynt (s) och saknas (-). Kulturgynnade (A) och övriga 
arter (B) för sig.
The 680 species distributed on four classes of frequency 
(designated as in Table 1, - for missing species). - A: 
Species on disturbed ground. B: Other species.

A MATTEROD
NORRA a ga gs s - I % II
SANDBY
a 70 18 5 1 94 46
ga 3 10 2 2 1 18 9
gs 9 21 5 13 48 24
s 1 6 10 25 42 21 202
- 6 11 19 36
I 73 44 45 37 39
% 37 22 23 18
II 199

B MATTERÖD
NORRA a ga gs s - X % II
SANDBY
a 117 29 12 3 3 164 40
ga 17 32 26 9 6 90 22
gs 2 18 21 19 32 92 22
s 5 11 9 42 67 16 413
- 2 6 10 11 29
I 138 90 80 51 83
% 39 25 22 14
ES 359

eftersom den förra frekvensklassen saknas i Norra 
Sandby (tabell 1). I båda socknarna grundar sig 
bedömningen av hur vanlig en art är på en kombi
nation av antal cirkelytor och antal lokaler, olika 
för arter som antecknats alltid och andra. Minsta 
avstånd mellan två lokaler för samma art är 50 m 
(Norra Sandby) eller 100 m (Matteröd). För att 
räknas som sällsynt krävs det av en art att den inte 
blivit sedd i mer än en cirkelyta, antecknats alltid 
och bara påträffats på högst två (Matteröd) eller 
fyra (Norra Sandby) lokaler. I Matteröd är gränsen 
för allmän 4 cirkelytor oberoende av antalet loka
ler, medan en art med 120 lokaler i Norra Sandby 
räknas som allmän även om den inte blivit funnen 
i någon cirkelyta.

Kulturgynnade och övriga arter

Beroende på vilken som är dess vanligaste biotop i 
socknarna gemensamt har den enskilda arten an
tingen betecknats som kulturgynnad eller placerats 
i gruppen övriga arter. Kulturgynnade anses de 
arter vara som främst förekommer på åkrar, vid hus,

Tabell 3. Matteröds ej kulturgynnade arters fördelning 
på höjdgrupper. - A alla eller flertalet lokaler över 125 
m ö h, B en mellangrupp, C alla eller flertalet lokaler 
under 75 m. Antalet ingående kalktrakts-, urbergsbygds- 
och övriga arter anges, liksom förhållandet mellan funnet 
och förväntat antal om fördelningen på höjdgrupper vore 
slumpartad (fu/fv = 1). - Exempel: Höjdgrupp A har 2 
kalktraktsarter av totalt 25. Hela antalet ej kulturgynnade 
arter är 359, varav 76 kalkgynnade, vilket gör ftt/fv = 
2/25 x 359/76 = 0,38.
Levels of height above the sea (A > 125 m, B between, 
C <75 m) preferred by the Matteröd species on un
disturbed ground. Calciphilous species {Kalktrakts-), 
those preferring the Archaean areas {Urbergs-), and 
others {Övriga arter) have been treated separately. Num
ber of species {Antal) and found/expected number {fu/fv) 
if randomly distributed on A-C.

Höjd
grupp

Kalktrakts- 
Antal fu/fv

Urbergs- 
Antal fu/fv

Övriga arter 
Antal fu/fv

I

A 2 0,38 12 3,02 11 0,70 25
B 43 0,70 43 0,93 204 1,12 290
C 31 3,33 2 0,29 11 0,40 44
I 76 57 226 359

på vägkanter, som odlingsrester eller spridda från 
odling (varken tätort eller järnväg finns). Norra 
Sandby har 202 sådana arter och Matteröd 199.

Jämför man socknarna med avseende på arter
nas fördelning på frekvensklasser (tabell 2), visar 
det sig att i kategorin övriga arter skiljer det som 
mest 3 % mellan socknarna. För allmänna kultur
gynnade arter är differensen 9 % i Norra Sandbys 
favör och för ganska allmänna 13 % i Matteröds, 
vilket torde avspegla det faktum att kulturgynnade 
arter i Norra Sandby har en väsentligt större åker
areal till sitt förfogande än i Matteröd.

Viktigast är emellertid att frekvensindelningen 
slagit någorlunda lika i båda socknarna.

Skillnader inom Matteröd

Weimarck (1963) noterar vilka arter som i Skåne 
är vanligast i kalktrakter respektive urbergsbygder. 
Av tabell 3 framgår att icke kulturgynnade kalk
traktsarter är tre gånger vanligare än förväntat 
bland sådana arter som i Matteröd främst före
kommer under 75 m ö h. Över 125 m finner man 
motsvarande anhopning av arter som i Skåne före
drar urbergsbygder. Hos de kulturgynnade arterna 
bryts mönstret av vägen N. Rörum-Tyringe, som 
skär tvärs igenom socknen.

Av de 44 icke kulturgynnade arter, som främst 
förekommer under 75 m i Matteröd, är 31 kalk-
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Fig 2. I förgrunden ses delar av det mera uppodlade östra Matteröd och i mitten av bilden sticker den vitmenade 
kyrkans gröna torn upp. Granplanteringar bryter här och var av den eljest sammanhängande lövskogen. - Foto från 
helikopter taget vid middagstid 27 juni 1995 av Lennart Månsson, Bildbyrån, Hässleholm.
In the foreground parts of the more cultivated eastern Matteröd. In the middle is seen the green tower of the 
limewashed church. The deciduous woods are in some places interrupted by spruce plantations.

traktsarter, 2 urbergsbygdsarter och 11 av annat 
slag. Urbergsbygdsarterna strandpryl Littorella uni
flora och hårslinga Myriophyllum alterniflorum, 
liksom sju av de 11 indifferenta arterna, växer i eller 
intill Finjasjön. Återstår blåsippa Hepatica nobilis 
och lungört Pulmonaria obscura i ängslövskog och 
något torrare vispstarr Car ex digitata, samt 
sumpfräne Rorippa palustris i olika fuktiga biotoper.

Tjugofem arter har flertalet av sina lokaler i 
Matteröd över 125 m. Tolv av dem är vanligast i 
urbergsbygder och två i kalktrakter, de senare 
(hampflockel Eupatorium cannabinum och kärr- 
bräken Thelypterispalustris) på varsin lokal i nord
väst. Återstår 11 arter, tre som är allmänna i fuktig 
skogsmark, jordklöver Trifolium campestre och 
läkevänderot Valeriana officinalis vid vägar samt 
sex arter som behandlas längre fram i uppsatsen.

Skillnader inom Norra Sandby

I Norra Sandby har jag valt att betrakta arternas 
förekomst i förhållande till en VNV/OSO-lig linje, 
som löper genom en punkt 1 km NNO kyrkan. Av 
socknens 615 arter är endast 130 vanligast norr om 
denna linje, varav 31 kulturgynnade (24 %, mot 
35 % i söder).

Ej kulturgynnade arter i Norra Sandby innefattar 
115 kalktraktsarter. Av dem är 20 vanligast i norr, 
vilket är 7-8 arter färre än förväntat. Koncentrerar 
man sig på dem som är ganska allmänna till all
männa återstår endast rankstarr Carex elongata i 
norr mot 40 lika vanliga kalktraktsarter i resten av 
socknen.

Det finns 62 urbergsbygdsarter, ingen av dem 
kulturgynnad, i Norra Sandby, varav 29 i norr
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Fig 3. Den meandrande Almån och vida fält fram till Kungsgården. Till höger om dess stora vita mangårdsbyggnad 
(7 mm från horisonten) skymtar man Norra Sandby kyrka. Sedan följer ett mera blandat landskap tills skogen tar 
överhanden. - Foto från helikopter taget vid middagstid 27 juni 1995 av Lennart Månsson, Bildbyrån, Hässleholm.
The meandering river of Almån. Wide fields leading up to Kungsgården (7 mm below the horizon) with its large 
white dwelling-house. To the right the church of Norra Sandby is partially seen. Then follows a mixed landscape 
until the forest takes over.

(fu/fv=l,95 beräknat som i tabell 3). Tretton av 
dem är ganska allmänna till allmänna, mot 19 av 
dem med annan utbredning i socknen (fii/fv =2,23).

Arter med olika frekvens i socknarna

Av de 680 arter som förekommer i endera eller 
båda socknarna är 493 gemensamma. Lika vanliga 
i båda socknarna är 290 arter, efter frekvens 187 
allmänna, 42 ganska allmänna, 42 ganska sällsynta 
och 19 sällsynta (tabell 2).

Bland de allmänna finns 15 urbergsbygdsarter (ta
bell 4) och fyra kalktraktsarter, av vilka endast 
olvon Viburnum opulus inte är kulturgynnad.

I fortsättningen ska vi koncentrera oss dels på 
arter som bara finns i den ena socknen (unika), dels

på sådana där skillnaden är minst två frekvens
klasser (betydligt vanligare).

Kulturgynnade arter

Av 238 kulturgynnade arter är 39 unika för Norra 
Sandby och 36 för Matteröd (tabell 5).

I Norra Sandby är 17 av dessa arter vanligast på 
odlad mark mot 7 i Matteröd. Motsvarande värden 
för bebyggelse är 13/12, vägkanter 6/8, rude- 
ratplatser 2/2 och trädgårdsflyktingar 1/7. Vad de 
senare beträffar torde jag ha varit mera restriktiv i 
Norra Sandby. Av de 19 sällsynta kulturgynnade 
arter, som endast förekommer i Matteröd, har 8 
bara påträffats på lokaler över 125 m, ingen av dem
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Tabell 4. Urbergsbygdsarter som är allmänna i båda 
socknarna, samtliga hemmahörande i skogsmark (från 
den torraste skogsmarken till torvmossar).
Species which in Skåne prefer the Archaean areas and 
are common in both parishes. The habitat varies from 
open {öppen) woodlands to fens {kärr) and peat bogs 
{torvmossar).

Öppen skog, gräsmark
Ajuga pyramidalis, blåsuga 
Galium saxatile, stenmåra 
Pteridium aquilinum, örnbräken 
Trientalis europaea, skogsstjärna

Skogskärr
Lycopodium annotinum, revlummer 
Phegopteris connectilis, hultbräken 
Rubus nessensis, skogsbjörnbär 
Salix aurita, bindvide

Torvmossar, skogsmark
Calluna vulgaris, ljung 
Empetrum nigrum, kråkbär 
Eriophorum vaginatum, tuvull 
Vaccinium myrtillus, blåbär 
V. oxycoccus, tranbär 
V. uliginosum, odon 
V. vitis-idaea, lingon

på åker. Övriga arter är begränsade till områden 
mellan 75 och 125 m ö h.

Åtta kulturgynnade arter är betydligt vanligare 
i Norra Sandby än i Matteröd. De hör alla hemma 
på åkrar eller torr betesmark. Det är småfruktig 
jungfrukam Aphanes inexpectata, nagelört Erophila 
vema, mjukdån Galeopsis ladanum, gulmåra Galium 
vemm, mjuknäva Geranium molle, blåmunkar 
Jasione montana, rödtoppa Odontites sp. och fält
arv Cerastium arvense, den senare ensam om att 
vara vanligast i norra delen av Norra Sandby.

Den enda art av detta slag som kommit Matteröd 
till del är åkersyska Stachys arvensis, som i båda 
socknarna växer i trädgårdsland eller på åkrar, på 
12 i Matteröd jämnt fördelade lokaler och i Norra 
Sandby på 3 lokaler i norr.

Övriga arter

Av totalt 442 ej kulturgynnade arter är 181 van
ligast eller endast sedda i Norra Sandby, varav 79 
kalktraktsarter och 17 tillhörande Skånes urbergs
bygder. Motsvarande värden för Matteröd är 82, 
26 och 24.

Endast i Norra Sandby

Femtiotre ej kulturgynnade kalktrakts växter är 
unika för Norra Sandby, en allmän art, 6 ganska 
allmänna, 20 ganska sällsynta och 26 sällsynta. 
Trettio av de 53 växer fuktigt, 12 av dem endast 
vid Almån. Skog hyser 11 arter som inte setts i 
Matteröd och torra marker 12 (tabell 6).

Tio urbergsbygdsväxter är unika för Norra 
Sandby. De är antingen sällsynta eller ganska säll
synta. I Kallsjön finner man dysäv Eleocharis 
multicaulis, styvt braxengräs Isoetes lacustris, 
notblomster Lobelia dortmanna, strandranunkel 
Ranunculus reptans och brunag Rhynchosporafusca, 
vid Almån klolånke Callitriche hamulata, sträng
starr Car ex chordorrhiza, klockgentiana Gentiana 
pneumonanthe, safsa Osmunda regalis och kallgräs 
Scheuchzeria palustris.

Återstår 20 arter, av vilka stor blåklocka Cam
panula persicifolia är allmän i skog och knölsmör
blomma Ranunculus bulbosus på torr gräsmark. 
Sex arter är ganska sällsynta, vildris Leersia ory- 
zoides vid Almån, kärrull Eriophorum gracile vid 
både sjöarna och ån, skvattram Ledum palustre på 
flera av torvmossarna samt skogsalm Ulmus 
glabra, backnejlika Dianthus deltoides och sand
maskrosor Taraxacum Erythrosperma på biotoper 
som stämmer väl med det svenska namnet. Tolv 
arter är sällsynta. Deras växtplatser varierar mycket, 
alltifrån Almån till berg (tabell 7).

Främst i Norra Sandby

Fyra av de 8 kalktraktsarter, som är betydligt 
vanligare i Norra Sandby än i Matteröd, har sin 
förekomst begränsad till Almån och Finjasjön. Det 
är sprängört Cicuta virosa, svärdslilja Iris pseud- 
acoms, vattenfräne Rorippa amphibia och vatten
märke Sium latifolium. De fyra andra växer också 
fuktigt, men har en delvis annan utbredning: kal
mus Acorns calamus, hampflockel Eupatorium 
cannabinum, dyblad Hydrocharis morsus-ranae 
och vattenmöja Ranunculus aquatilis.

Bergek Quercus petraea är den enda urbergs- 
bygdsarten i sällskapet. I Norra Sandby förekom
mer den nästan enbart i socknens nordvästra hälft, 
i Matteröd uteslutande över 75 m ö h.

Femton av arterna är indifferenta. Sex av dem 
finner man på torr gräsmark och tre vardera på 
betesmark, i skog eller på fuktiga ställen (tabell 8).
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Tabell 5. Kulturgynnade arter som bara påträffats i en av socknarna.
Species on disturbed ground met with in one of the parishes only. - Frequency classes as in Table 1

MatterödNorra Sandby 
Ganska allmän
Myosotis ramosissima, backförgätmigej

Ganska sällsynt
Anagallis arvensis, rödmire 
Anchusa officinalis, oxtunga 
Berteroa incana, sandvita 
Campanula rapunculoides, knölklocka 
Centaurea scabiosa, väddklint 
Convolvulus arvensis, åkervinda 
Cytisus scoparius, harris 
Hypochoeris glabra, åkerfibbla 
Oenothera biennis, nattljus 
Rubus caesius, blåhallon 
R. Corylifolii, krypbjörnbär 
Setaria viridis, grön kavelhirs 
Spergularia rubra, rödnarv

Sällsynt
Ajuga reptans, revsuga 
Anthemis cotula, kamomillkulla 
Arctium lappa, stor kardborre 
Armoracia rusticana, pepparrot 
Ballota nigra, bosyska 
Brassica nigra, svartsenap 
Campanula patula, ängsklocka 
Chenopodium urbicum, bymålla 
Cichorium intybus, cikoria 
Cuscuta europaea, nässelsnärja 
Digitaria ischaemum, fingerhirs 
Epilobium collinum, backdunört 
Euphorbia esula, vargtörel 
Filago arvensis, ullört 
Galinsoga parviflora, gängel 
Leonurus cardiaca, hjärtstilla 
Malva neglecta, skär kattost 
M. sylvestris, rödmaiva 
Neslia paniculata, korndådra 
Papaver argemone, spikvallmo 
P. somniferum, opievallmo 
Sherardia arvensis, åkermadd 
Sinapis alba, vitsenap 
Thalictrum simplex, backruta 
Veronica opaca, luddveronika

Ganska allmän
Cerastium glomeratum, knipparv 
Chenopodium polyspermum, fiskmålla 
Euphorbia peplus, rävtörel 
Prunus domestica ssp. insititia, krikon 
Sambucus nigra, fläder 
Telekia speciosa, strålöga

Ganska sällsynt
Bromus arvensis, renlosta 
Carum carvi, kummin 
Digitalis purpurea, fingerborgsblomma 
Galinsoga ciliata, hårgängel 
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum, 

sibirisk björnloka 
Medicago falcata, gullusern 
M. sativa, blålusern 
Myrrhis odorata, körvel 
Oxalis fontana, klöveroxalis 
Potentilla reptans, revfingerört 
Rubus scissus, nålbjörnbär

Sällsynt
Amelanchier spicata, häggmispel 
Anaphalis margaritacea, pärleternell 
Aquilegia vulgaris, akleja 
Arctium tomentosum, ullig kardborre 
Atriplex hortensis, trädgårdsmålla 
Epilobium tetragonum, kantdunört 
Euphrasia micrantha, ljungögontröst 
Geranium pratense, ängsnäva 
Hieracium aurantiacum, rödfibbla 
Hyoscyamus niger, bolmört 
Lolium multiflorum, italienskt rajgräs 
Lysimachia punctata, praktlysing 
Malva pusilla, vit kattost 
Polemonium caeruleum, blågul 1 
Pyrus communis, päron
Sedum telephium ssp. telephium, röd kärleksört 
Spiraea sp., spirea-art
Tragopogon pratensis ssp. minor, småhaverrot 
Trifolium aureum, gullklöver

Endast i Matteröd

Tre av de 29 arter, som endast påträffats i Matte
röd, är funna i Finjasjön, nämligen höstlånke Calli- 
triche hermaphroditica, korsandmat Lemna tri- 
sulca och sjönajas Najas flexilis. Åtta växer bara 
på sluttningarna mot sjön. Det är skogsbräsma 
Cardamine flexuosa, brunstarr Car ex acutiformis, 
stor häxört Circaea lutetiana, springkorn Impa- 
tiens noli-tangere, strutbräken Matteuccia struthio- 
pteris, lungört Pulmonaria obscura, sydlundarv

Ste llaria nemo rum ssp. glochidisperma och lund
viol Viola reichenbachiana. Därtill kommer tand
rot Dentaria bulbifera och långsvingel Festuca 
gigantea, vilka även har förekomster i socknens 
södra del. Elva av dessa 13 arter är i Skåne 
vanligast i kalktrakter.

Revig blodrot Potentilla anglica är allmän och 
väl spridd i Matteröd. Arten har räknats till kalk- 
traktsarterna trots att förekomsten i Skåne snarare 
visar att arten föredrar ett milt och nederbördsrikt 
klimat (Weimarck & Weimarck 1985 s 398).
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Tabell 6. Kalktraktsarter som enbart finns i Norra Sandby (kulturgynnade arter ej listade) 
Calciphilous species solely found in Norra Sandby (hemerophilous species excluded).

Endast vid Almån - at the river Almån exclusively
Butomus umbellatus, blomvass
Carex disticha, plattstarr
C. riparia, jättestarr
Elodea canadensis, vattenpest
Glyceria maxima, jättegröe
Hypericum tetrapterum, kärrjohannesört
Mentha aquatica, vattenmynta
Myriophyllum verticillatum, kransslinga
Rorippa sylvestris, strandfräne
Rumex hydrolapathum, vattenskräppa
Veronica anagallis-aquatica, vattenveronika
Viola persicifolia, strandviol

Mest vid Almån - mostly at Almån
Carex diandra, trindstarr 
Poa palustris, sengröe 
Potamogeton obtusifolius, trubbnate 
Roegneria canina, lundelm 
Selinum carvifolia, krussilja

Tydingesjön och Almån - Almån and the lake Tydingesjön 
Carex pseudocyperus, slokstarr

Kärr - fens
Carex cespitosa, tuvstarr 
C. lepidocarpa, näbbstarr 
Dactylorhiza majalis, majnycklar 
Epilobium parviflorum, luddunört 
Gagea spathacea, lundvårlök 
Glyceria notata, skånskt mannagräs 
Isolepis setacea, borstsäv

Juncus compressus, stubbtåg 
Linum catharticum, vildlin 
Listera ovata, tvåblad 
Orchis mascula, Sankt Pers nycklar 
Spirodela polyrhiza, stor andmat

Skog - woods

Alchemilla micans, glansdaggkåpa
Campanula trachelium, nässelklocka
Corydalis intermedia, smånunneört
Daphne mezereum, tibast
Lathy rus niger, vippärt
Lonicera xylosteum, skogstry
Ribes alpinum, måbär
Silene dioica, rödblära
Vicia cassubica, backvicker
Veronica hederifolia, murgrönsveronika
Viola mirabilis, underviol

Torra ställen - dry places

Alyssum alyssoides, grådådra 
Astragalus glycyphyllus, sötvedel 
Daucus caroia ssp. carota, vildmorot 
Filipendula vulgaris, brudbröd 
Myosurus minimus, råttsvans 
Phleum pratense ssp. bertolonii, vildtimotej 
Primula veris, gullviva 
Saxifraga tridactylites, grusviva 
Senecio vernalis, vårkorsört 
Veronica spicata, axveronika 
Vicia lathyroides, vårvicker 
V. tetrasperma, sparvvicker

Med undantag för trampgröe Poa supina före
kommer de 15 återstående arterna i gruppen endast 
över 75 möh. Fem av dem stannar under 125 m, 
nämligen de ganska allmänna borsttistel Cirsium 
helenioides, skogsnäva Geranium sylvaticum och 
aklejruta Thalictrum aquilegiifolium, liksom de två 
sällsynta bergbräsma Cardamine hirsuta och tätört 
Pinguicula vulgaris. Högre växer hönsbär Cornus 
suecica allmän i Matteröd, taggstarr C. pauciflora 
ganska allmän och de ganska sällsynta till sällsynta 
arterna kambräken Blechnum spicant, sumpstarr 
Carex magellanica, korallrot Corallorhiza trifida, 
spindelblomster Listera cordata, källört Montia 
fontana, klobjörnbär Rubus lindebergii och blek- 
bläddra Utricularia ochroleuca.

Främst i Matteröd

Sju av de arter, vilka även förekommer i Norra 
Sandby, är minst två frekvensklasser vanligare i

Matteröd. En av dem, gropnate Potamogeton berch- 
toldii, finns i Matteröd i Finjasjön och i ett moss- 
vatten, kalktraktsarterna lundslok Melica uniflora 
och ormbär Paris quadrifolia i sluttningarna mot 
Finjasjön. Tre arter är vanligast i urbergsbygder 
och har i Matteröd endast påträffats över 75 m ö h, 
nämligen jungfru Marie nycklar Dactylorhiza macu- 
lata, borsttåg Juncus squarrosus och myrlilja Nar- 
thecium ossifragum.

Härtill kommer amerikansk dunört Epilobium 
ciliatum ssp. ciliatum. Även om arten var stadd i 
snabb spridning i norra Skåne vid denna tid räcker 
det knappast som förklaring till varför den fram till 
1960 var sällsynt i Norra Sandby och inte mer än 
fem år senare ganska allmän i Matteröd. Det första 
av mig sedda skånska belägget kommer från en 
plats närmare Matteröds kyrka än 5 km, näm
ligen bygatan i Lörup, där arten samlades av 
skolynglingen Ernst Nilsson (Wetterbom) redan 
1936.
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Tabell 7. Sällsynta, ej kulturgynnade, indifferenta arter, 
vilka endast förekommer i Norra Sandby.
Rare indifferent species found only in Norra Sandby 
(species on disturbed ground excluded).
Almån - at the river Almån
Calamagrostis stricta, madrör 
Persicaria minor, rosenpilört 
Pilularia globulifera, klotgräs 
Trichophorum alpinum, snip

Tydingesjön - at the lake Tydingesjön 
Alopecurus aequalis, gulkavle

Skog - woods
Hedera helix, murgröna
Hieracium Silvaticiformia, skogsfibblor
Vicia sepium, häckvicker

Berg - rocks
Asplenium trichomanes, svartbräken

Torra ställen - dry places
Conyza canadensis, kanadabinka 
Festuca stricta, hårdsvingel 
Ornithopus perpusillus, dvärgserradella

Sammanfattning

I Matteröd kan tre floristiska trappsteg urskiljas. 
Nederst ängslövskogen på sluttningarna mot 
Finjasjön med flera sydliga kalktraktsarter, vilka 
saknas i Norra Sandby. Nästa trappsteg utgörs av 
den omväxlande östra delen av Matteröd, här och 
var med en ganska rik flora. Högst upp, väster om 
landsvägen N. Rörum-Tyringe, präglas landskapet 
av hedskog och vidsträckta mossmarker.

Regnmolnen från sydväst har hunnit bli av med 
mycket av sitt vatten, inte minst till Matterödsåsen, 
innan de når Norra Sandby. Detta, sanden och den 
på sina håll kalkblandade moränen förklarar varför 
antalet kalktraktsarter i Norra Sandby är betydligt 
större än i Matteröd.

Även om båda socknarna bjuder på sina speciel
la rikarter är det i urbergsbygden de har sin för
ankring. Femton arter karakteristiska för denna del 
av Skåne är allmänna i såväl Matteröd som Norra 
Sandby.

Stor blåklocka Campanula persicifolia, jätte- 
gröe Glyceria maxima och knölsmörblomma Ranun
culus bulbosus är allmänna i Norra Sandby, men 
inte funna i Matteröd. Omvänt är hönsbär Cornus

Tabell 8. Ej kulturgynnade indifferenta arter som är 
betydligt vanligare i Norra Sandby än i Matteröd.
Indifferent species considerably more common in Norra 
Sandby than in Matteröd (hemerophilous species not 
included).
Fuktiga ställen - wet places
Lythrum salicaria, fackelblomster 
Nuphar lutea, gul näckros 
Nymphaea alba, vit näckros

Skog - woods
Monotropa hypopitys var. hypopitys, tallört 
Pyrola minor, klotpyrola 
Rosa canina, nypon

Betesmark - pastures
Hypericum perforatum, äkta johannesört 
Platanthera bifolia, nattviol 
Polygala vulgaris, jungfrulin

Torra ställen - dry places
Arenaria serpyllifolia, sandnarv 
Carex muricata, piggstarr 
Cerastium semidecandrum, vårarv 
Myosotis stricta, vårförgätmigej 
Taraxacum Obliqua, dvärgmaskrosor 
Veronica verna, vårveronika

suecica och revig blodrot Potentilla anglica all
männa i Matteröd, men saknas i Norra Sandby.

Fem arter vilka i ett nötskal visar skillnaden 
mellan socknarna: Norra Sandby har mest att ge 
arter som behöver mycket näring, medan Matteröd 
erbjuder en tillflyktsort för sådana som klarar sig 
med mindre.

Tack, Lunds Botaniska Förening, som genom bidrag ur 
Henning Weimarcks fond gjorde flygfotograferingen 
möjlig, tack, Sattar Al-Haydar för att databehandlingen 
blev så smidig och tack, Thomas Karlsson för att du läste 
manuskriptet så noga!
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Recension

Sörmländsk svamplista

Iseborg, R. & Jaederfeldt, K. 1994: Svampar i 
Botkyrka, Salem och Södertälje kommuner. 117 
sidor, 3 kartor. Södertälje Svampklubb. ISBN 91- 
630-2763-1. Häftad. Beställes från Klas Jaeder
feldt, Vadsbrovägen 16, 153 36 Järna. Pris 150 kr 
plus porto.

Det inventeras och dataläggs som aldrig förr inom 
den svenska mykologin, med varierande ambition 
och ibland med inriktning på olika svampgrupper. 
Den skrift som här skall anmälas är resultatet av 
Södertälje Svampklubbs arbete i en del av ”Stock
holmstrakten”. Inledningsvis redogörs för hur man 
skall läsa artförteckningen, för uppgiftslämnare 
(138 st), områdets omfattning, källor m m. I slutet 
finns synonymlista, sockenförteckning med koor- 
dinater, svenskt namnregister och kartor över de 
tre kommunerna med 16 socknar.

I listan upptas 1383 arter: 1140 basidiomyceter, 
199 askomyceter, 24 imperfekta svampar, 14 myxo- 
myceter och 6 fykomyceter. Proportionerna är 
typiska för alla liknande inventeringslistor: stor
svamparna har en väldig övervikt, medan mikro
svamparna ju dominerar artantalet i naturen. Men 
av förklarliga skäl kan dylika förteckningar inte ha 
annan profil. Småsvamparna är svåra att hitta och 
bestämma, och publikationerna riktar sig i första 
hand till naturvårdare, ekologer, skogsfolk och 
kommunala befattningshavare. Men självfallet är 
dessa förteckningar viktiga även för ”botaniskt” 
inriktade och professionella mykologer.

De viktigast källorna är svampklubbens eget 
register på ca 9000 uppgifter samt delar av Nils 
Subers index över Stockholmstraktens växter. Även 
Svenska Mytologiska Föreningens omfattande data
register liksom Naturhistoriska Riksmuseets svamp
herbarium har utnyttjats. Tidningsmannen Philip 
Johansson, som förf speciellt honorerar (sid 6), var 
den flitigaste insamlaren under tidigare decennier. 
Hans herbarium finns nu på Riksmuseet.

I artlistan är de vetenskapliga namnen uppslags
ord i alfabetisk ordning. Sedan följer auktor(er), 
svenskt namn, grupptillhörighet, frekvens, eventu
ell hotklass, ståndort och socknar. För vissa arter 
ges data även om lokaler, uppgiftslämnare och

datum. Kommentarer är talrika. För hotklassade 
arter lämnas en Rubin-kod till lokalen. Dessa och 
andra detaljer förklaras i förtexten. Dock tar det 
ett tag, innan man har genomskådat vissa siffror.

Läsarna skall göras uppmärksamma på ett par 
saker, som inte omedelbart framgår. Substrat- och 
ståndortsuppgifterna är ofta generella och gäller 
för arten mera än för redovisade fynd. Ibland kan 
man gissa, som när Inocybe napipes, med ett enda 
fynd, sägs förekomma både i björk- och bokskog, 
men för t ex Hyphodontia pallidula, som likaledes 
bara har ett fynd och sägs förekomma på al, björk 
och asp, går det inte att ana substratet! Denna 
metod minskar det dokumentära värdet av listan.

Auktorsbeteckningarna skulle i många fall ha 
behövt en formell putsning. ”Tryckfelen” har hål
lits inom rimliga gränser; Leptostroma filicium 
skall dock vara L. fdicina, Platystomium och Epi- 
cloe stavas Platystomum resp Epichloe, och have- 
rotrost bör heta haverrotsrost. Några nya svenska 
svampnamn dyker också upp. Tre uppenbara fel
skrivningar: gulknölig hrosknagelskivling, gultofs- 
skivling och stinkrödrödling skall förstås vara gulknö
lig nagelskivling, gulfotsskölding resp stinkrödling.

Jag har gjort stickprov bland uppgifterna om 
småsvampar och funnit några egendomligheter. 
Mjöldaggen Sphaerotheca fusca går på bl a kom- 
positer men inte på Spiraea, som påstås. Puccinia 
diocae (”nysörtrost”), med synonymen P. ptarmi- 
cae, sägs värdväxla mellan nysört och korgblom
miga arter. Den växlar i stället mellan kompositer 
och starr. P. ptarmicae är en synonym till P. 
cnici-oleracei, som saknar värdväxling och bara 
har ett enda stadium, nämligen på kompositer. 
Vilken art förf avser framgår inte.

Mitt huvudintryck av listan är att en eventuell 
andra upplaga kräver en hel del kollationeringar 
och korrigeringar. Södertälje Svampklubb skall 
ändå ha heder av denna förteckning, som är ett 
bevis på hög ambition och uppoffrande, ideellt 
arbete - år av fältarbete, artbestämningar, eti
kettering, litteraturstudier och dataregistrering. 
Mängder med nya fynd är resultatet, däribland 
åtskilliga rariteter. Publikationer som denna är det 
nödvändiga underlaget för framtida svampfloror.

Nils Lundqvist



Harry Smith på berget Xuebaoding i Kina
Några frågetecken vid hans höj dangivelser
GÖRAN HERNER

Herner, G. 1995: Harry Smith på berget Xuebaoding i Kina. Några frågetecken vid hans 
höjdangivelser. [The plant collector Harry Smith on Mt Xuebaoding in China. Some questions 
about his altitude informations.] Svensk Bot. Tidskr. 89: 219-227. Lund. ISSN 0039-646X.
The Swedish botanist Harry Smith (1889-1971) travelled in the 1920’s for plant collecting 
purposes in the mountainous districts of the province of Sichuan in China. His most fruitful 
place of collecting was Mt Xuebaoding, at that time locally called Dongrergo, c. 250 km north 
of Ch’eng-tu. During the journey to this place he had been assaulted and robbed of a great part 
of his equipment, including his altimeter. The question then arises how he managed to determine 
the altitudes when collecting plants on the mountain. Smith estimated the mountain to be much 
higher than it is in fact. He cannot always have been at so high altitudes as he imagined. Of all 
the plants collected by Smith on Mt Xuebaoding no less than c. 300 were then unknown to the 
botanical science. The article calls for caution regarding the stated heights of the places of collection.
Göran Herner, Havsfruvdgen 33, S-161 38 Bromma, Sweden.

En botanist som sysslar med högfjällsfloran i Kina 
och arbetar med herbariematerial får säkert i sin 
hand en del växter som samlats av svensken Harry 
Smith. Bland hans kollekter från högt belägna 
insamlingsorter har många lokalangivelsen ”Dong
rergo”, med höjduppgifter upp till 5000 m ö h.

Bergets belägenhet

Var ligger då Dongrergo? Var växer Ranunculus 
dongrergensisl Det tibeto-burmanska bergsnamnet 
står inte på tillgängliga kartor, vare sig västerländ
ska eller kinesiska. Men det är ändå möjligt att 
identifiera berget, då Smith omtalar att det på 
kinesiska kallas Hsioeh-pao-ting och detta namn 
med varierande transkriptioner återfinns på vissa 
kartor. I litteratur från tiden kring sekelskiftet 
förekommer transkriberingarna Süe pao t’ing (Bret- 
schneider 1898), Hsueh-po-ting (Wilson 1913) och 
Hsiie pao ting (Limpricht 1922). På ett par kine
siska kartor har jag sett tecknen tEA (transkr. 
Hsuehpaoting) och (transkr. Xuebaoding).
I översättning blir det ”Snöhättetopp” resp ”Snö
klädd, dyrbar topp”.

I det följande begagnar jag genomgående skrivningen 
Xuebaoding - utom i vissa citat - liksom jag beträffande 
andra kinesiska ortsnamn vanligen följer det i dag veder
tagna pinyin-systemet.

Genom mätning på kartorna och med viss vägled
ning av Smiths och andras lokalangivelser kan

bergets belägenhet fastställas vara omkring 32°30’N, 
103°50’E. Annorlunda uttryckt är belägenheten 
cirka 250 km norr om Chengdu, provinshuvudsta
den i Szechuan (Sichuan) och cirka 50 km öster om 
staden Sungpan (Sungqu) i samma provins. Kart
skissen (fig 1) visar ortsförhållandena i stort.

Utforskning

Berget Xuebaoding har under denna sin kinesiska 
benämning tidigt varit känt av utländska botanister, 
som färdats i området. I Bretschneider (1898) finns 
kartor på vilka ritats in mera namnkunniga bota
niska forskningsresandes färdvägar i Kina. På ett 
avsnitt över norra Szechuan och södra Shansi 
(Shanxi) har märkts ut ”Ml Siie-pao-ting” med ett 
tillägg av kartförfattaren om förekomsten av 
”Etern. snow”. - I närheten på kartan syns note
ringen ”Gill 77”. Den avser engelsmannen William 
J. Gill (1843-1882) vilken år 1877, enligt vad 
Wilson (1913) uppger, var den förste av västerlän
ningar som färdades i området öster om Songpan.

Av europeer är ryssen Grigori Nicolaevich 
Potanin (1835-1920) den som tidigast samlade 
växter på Xuebaoding (Bretschneider 1898). På en 
karta i sin bok har Bretschneider lagt in Potanins 
färdväg i norra Szechuan 1885, dvs en del av 
dennes tredje forskningsresa i Kina. - Under som
maren vistades Potanin i Sungpan, då ett betydande 
handelscentrum, och besökte enligt egen uppgift 
bergen öster och nordöst om staden. En för veten-
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Fig 1. Läget av berget Xuebaoding i Kina

skapen ny art, Corydalis cristata Maxim., samlade 
han den 11 augusti ”E of Sung p’an shan ad limit 
snow etern.”. Potanin (1950) hade vid den tid
punkten bakom sig två dagars resa från Sungpan 
på färd i östlig riktning mot staden Lung-an-fu (i 
dag kallad Pingwu), belägen drygt 80 km öster om 
Sungpan. Han var framme vid ett bergmassiv med 
snöklädda toppar. Han hade fått en första anblick 
över massivet mot sydöst från ett pass som leder 
ned i den dal där vattendraget Honton rinner fram. 
På ett avstånd som Potanin bedömde till 10-12 
verst (cirka 11-13 km) såg han två bergstoppar, en 
spetsig, konisk, och en trubbigt avrundad. Snö 
syntes här och var på bergssidorna medan själva 
topparna föreföll snöfria. Dessa snöfria toppar som 
Potanin först såg i Hontondalen bör ha varit lägre, 
västliga formationer i Xueshan (Hsioeh-shan). Uppe 
på berget Xuebaoding tog sig Potanin fram till 
klostret Huang-lung-ssii. Enligt uppmätning som 
han gjorde där ligger klostret på en höjd av drygt 
3500 m ö h. (Höjdbestämningen är av intresse efter
som Smith hade samma kloster som referenspunkt 
vid angivande av många växtlokaler på Xuebao
ding.) Från den punkten blickade Potanin upp mot 
bergets konformade, ständigt snöhöljda hjässparti.

Potanins närmaste efterföljare var ryssen M. M. 
Berezovski (uppgifter om födelse- och dödsår har 
icke funnits tillgängliga). Denne uppehöll sig i 
Sungpan nästan åtta månader under år 1894. Också 
han hade ”the snow-topped mountain Süe pao t’ing 
in the east” som ett exkursionsmål. Han gjorde 
utfärder dit upprepade gånger (Bretschneider 1898).

I början av 1900-talet färdades amerikanen Emest 
H. Wilson (1876-1930) vid flera tillfällen i västra

Szechuan. Han var aldrig uppe på Xuebaoding men 
en gång - i juli 1910 - betraktade han berget på 
avstånd från ett pass i bergskedjan Hsioeh-shan:

From the head of the pass (alt. 13 400 feet) I obtained 
further good views of the Hsueh-po-ting, bearing west- 
southwest and secured some photographs. The peak is 
probably 22 000 feet high, in shape an irregular tetra
hedron, the southwest slopes carrying enormous snow- 
fields. The northeast face is very steep and carries but 
little snow. The surrounding peaks are bare and desolate 
looking; no vestige of life was discernible, and the whole 
scene was lonely, most forbidding, even awesome, 
though bathed in brilliant sunshine.

Wilson uppger att det snöklädda berget syns från 
stadsmuren vid Chengdu när sikten är klar. Han 
berättar att det kallas ”The Luck of the Plain”; så 
länge som snö täcker bergstoppen, så länge är 
invånarna i Chengdu och den omgivande slättbygden 
tillförsäkrade att leva ett lyckosamt liv (Wilson 1913).

Veterligen var Harry Smith nästa man på 
scenen. Hans växtsamlande på Xuebaoding skedde 
under ett par veckors tid sommaren 1922. Det är 
svårt att säga i vilken utsträckning föregångares 
beskrivningar kom Smith att söka sig till området. 
Att Wilsons skildring av västra Kinas bergstrakter 
haft en betydande inverkan måste dock hållas för 
visst; inte för inte kan Smith för färden 1922 ha 
valt en route som till stor del sammanfaller med 
Wilsons. Mera tveksamt är vad som förde honom 
till just Xuebaoding. Av Wilson, som inte varit 
framme vid berget, kan han inte ha inhämtat något 
om platsens botaniska företräden. Berezovski var 
främst zoolog och torde inte heller ha ingående 
skildrat växtlivet på Xuebaoding. Potanin däremot 
hade gjort det, men hans arbete var, som jag 
förstått det, aldrig tryckt vid en tid då Smith kan 
ha fått det i sin hand. Därmed är inte sagt att Smith 
inte på annat sätt kan ha tagit del av Potanins 
lokalkännedom. Under alla förhållanden var Smith 
den förste att upptäcka platsens enastående artrike
dom. Det material han hemfört därifrån överträffar 
också varje föregångares. I det följande vill jag 
beröra ett par spörsmål kring Xuebaoding och hans 
samlande där. Men först några ord om hans person 
och intresseinriktning.

Harry Smith

K. A. Harald (Harry) Smith föddes i Stockholm år 
1889. Frånsett barndomstiden och de första skol
åren var han under nästan hela sin långa levnad 
bosatt i Uppsala. Genomgående var han knuten till 
universitetet. Han blev docent i växtbiologi år



1920, blev konservator vid botaniska museet några 
år senare och var från år 1927 förste museiinten
dent vid samma institution. Under 1920- och 1930- 
talen gjorde han tre särskilda expeditioner i Kina 
för växtinsamling och andra vetenskapliga ända
mål. Huvudsakligen färdades han i bergstrakterna 
i Szechuan, i det nordliga området nära Tibetgrän- 
sen. Han genomfor provinsen Yunnan samt be
sökte även och utforskade de nordliga provinserna 
Chili (nu Hebei) och Shansi. Redogörelser för 
färdvägar och identifieringar av insamlingslokaler 
har jag lämnat i annat sammanhang (Herner 1988). 
Också efter det han som pensionerad lämnat sin 
tjänst var Smith verksam på botaniska museet 
under flera år. Han ägnade sig särskilt åt studier 
beträffande Gentianaceae. Han avled vid 82 års 
ålder, år 1971.

Av det pressade material som Smith hemfört 
från Kina - inemot 12 000 nummer - finns en första 
serie på botaniska museet i Uppsala (UPS). I övrigt 
är det spritt till ett flertal offentliga herbarier 
världen över. Materialet från Kinaexpeditionerna 
ligger till grund för en lång serie revisioner av 
familjer och släkten som publicerats av skilda 
specialister i Meddelanden från Göteborgs Bota
niska Trädgård (Smith m fl 1924-1947). Gymno- 
spermer har behandlats dessutom i Acta Horti 
Bergiani (Florin 1948). Kollekter av Gentiana har 
beskrivits i Kew Bulletin (Smith 1937). - Alltjämt 
levande Smithväxter från Kina finns inom Sverige 
i Göteborgs och Uppsalas botaniska trädgårdar, i 
Bergianska trädgården i Stockholm och i Magnus 
Johnsons plantskola i Södertälje.

Redan året efter det att Smith hade fullbordat 
arbetet med sin doktorsavhandling, Vegetationen 
och dess utvecklingshistoria i det centralsvenska 
högfjällsomrädet (Smith 1920), befann han sig ute 
i Kina på sin första expedition. Med den bakgrund 
han hade som fjällbotanist syns det naturligt att han 
sökte sig ut till främmande bergsområden, som 
visserligen genomströvats av en rad växtsamlare 
men som ändå i all sin vidsträckthet var tämligen 
outforskade.

Bakom Kinaintresset stod med största sannolik
het två personliga inspiratörer: J. Gunnar Anders
son och Sven Hedin.

Vid den här tiden var Gunnar Andersson etable
rad som rådgivare i gruvangelägenheter åt kine
siska regeringen och hade vid sidan av uppdraget 
börjat sina uppmärksammade studier och sam
lingar i arkeologi och paleontologi. Att han också 
var botaniskt intresserad och växtsamlare är väl
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inte lika allmänt känt. Andersson och Smith hade 
planerat en gemensam färd i Mongoliet år 1921. 
Den kom dock att inhiberas, av skäl som är mig 
obekant.

Det intresse Sven Hedin hade för växter har 
överlag funnits vara mycket begränsat, med 
respekt till sägandes. Men han engagerade sig 
tidigt för Smith. I ett rekommendationsbrev för 
honom från januari 1921 sade sig Hedin med 
uppskattning ha studerat en framlagd detaljplan för 
den tillämnade forskningsresan i Kina. Och genom 
Hedins medverkan fick Smith sina första reseanslag.
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Smiths första resa till Kina

I maj 1921 reste Smith från Sverige. Efter färd 
genom Europa med tåg gick han i Suez ombord på 
ett Ostasiatiska kompaniets fartyg, som förde honom 
till Shanghai. Därifrån begav han sig omedelbart 
till Peking. Under sensommaren och den begyn
nande hösten gjorde han en färd i provinsen Chilis 
västra bergskedjor, där han flitigt samlade och 
pressade växter. Omkring 4000 herbarieark fick 
han ihop, enligt vad han berättat i brev.

Vintern tillbringade Smith i Peking. Han stude
rade kinesiska och gjorde de förberedelser som var 
möjliga för den kommande färden i Szechuan. Han 
måste avstå från en ursprunglig plan att bege sig 
från Peking rakt västerut genom landet över Xian 
i provinsen Shensi till Sungpan. Därtill ansågs 
vägarna alltför osäkra. Rövarband var ett gissel på 
landsbygden och varje resande måste planlägga sin 
färd med hänsyn till riskerna för överfall och 
plundring. För att på säkraste sätt ta sig fram till 
sitt expeditionsområde for Smith först med båt till 
Haiphong och sedan med järnväg till Yunnanfu (nu 
Kunming). Därifrån begav han sig med en liten 
karavan ridande mot Chengdu och norra Szechuan. 
Han hade inhemska tjänare och vägvisare och 
åtföljdes inte av någon västerlänning. Hur väl 
Smith än tyckte sig ha sörjt för säkerheten drabba
des han dock av vägfararnas vanliga öde. Ett par 
dagsfärder söder om Chengdu överfölls karavanen 
av rövare. Pengar och instrument liksom kartskis
ser och pressade växter gick förlorade.

Under ett par veckors uppehåll i provinshuvud
staden samlade Smith ihop det nödvändigaste av ny 
utrustning och kunde sedan fortsätta norrut. Den 6 
juli var han framme i Sungpan. Staden ligger i en 
höglänt trakt vid övre loppet av Minho, en biflod 
till Yangzekiang; dess höjd ö h är cirka 3000 m.



222 Göran Herner SVENSK BOT. TIDSKR. 89 (1995)

Fig 2. Bostaden i Sungpan med växtpapper på tork. - Foto Harry Smith.
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På bilden som visar Smiths bostad (fig 2) syns en 
del av de berg som reser sig runt omkring.

Smith hade nu nått den nordligaste punkten på 
sin färdväg år 1922. Det kan hållas för visst att han 
inte hade tänkt stanna i Sungpan någon längre tid. 
Men han kvarhölls av lokala myndigheter som 
sökte hindra honom att färdas vidare dit han ville, 
västerut till bergen vid Tibetgränsen. Uppehållet i 
Sungpan, som varade drygt en och en halv månad, 
gav dock tillfälle till ganska långväga exkursioner. 
Nordost om staden besöktes Xuebaoding i två 
omgångar, den 19-23 juli och den 7-10 augusti. 
Det visade sig bli en lyckosam tid för Smith som 
botanist och samlare. - Om den första Kinaresan 
berättade han i brev till hemmavarande och i ett par 
svenska dagstidningsartiklar (Herner 1985).

I ett föredrag som Smith höll efter återkomsten 
till Sverige skildrade han Xuebaoding, då tran- 
skriberat Hsioeh-pao-ting eller benämnt Dongrergo, 
som ett jättelikt Qäll med den högsta toppen betyd
ligt högre än 7000 m, nästan ständigt insvept i moln 
och oväder. Vid ett enda tillfälle hade han lyckats 
att fotografera hela fjället fritt från moln. Bland 
hans bevarade fotografier har jag funnit en bild (fig

3) som enligt baksidesanteckning visar fjället sett 
från norr på cirka 4500 m höjd.

Enligt bevarat manuskript till föredraget be
skrevs vegetationsbältena i mycket stora drag. Upp
gifter om växtlighet och markbeskaffenhet kan 
hämtas också från herbariearkens ståndortsbeskriv- 
ningar. Jag gör här en kortfattad sammanställning, 
grundad på föredragsmanuskriptet och växtetiketter:

I lågt belägna fuktighetshållande dalstråk är gran och tall 
urskogsbildande. Mot höjden 4000 m tunnas skogarna ut 
genom en mer eller mindre stark inblandning av lärkträd 
och av lönn, björk och rönn. Här finns också inslag av 
mer öppen mark såsom buskängar och friskjordskärr. Ett 
par hundra m högre kommer skogsgränsen, bildad av 
lärkträd eller någon gång trädformiga Juniperus. På 
ungefär denna nivå vidtar så rhododendronbältet. Det 
bildar till en början flera meter höga, hart när ogenom
trängliga snår; upp till 4000 m fortsätter det att vara 
formationsbildande. Ovan Rhododendron kommer fjäll
marker - överväldigande artrika högfjällsängar, jordiga 
rasbranter, blockrik snölegemark. Höjdgränsen för fanero- 
gamer torde ligga närmare 6000 m.

Märkligt nog underlåter Smith i föredraget att 
nämna väderstreck och ytterst sällan gör han det i 
lokalangivelser som tillförs herbariearken. Hans 
uppgifter om växtligheten kan hur som helst inte
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Fig 3. Utsikt mot Xuebaoding från norr. - Foto Harry Smith.

gälla berget runt om. Som framgick av Wilsons 
(1913) förut citerade beskrivning av Xuebaoding 
skiljer sig i vart fall två motsatta sidor på berget 
från varandra till lutning och snöfördelning.

Samlandet på Xuebaoding

Under den tid om sammanlagt drygt en vecka 
som Smith uppehöll sig på Xuebaoding samlade 
han, som han uppgivit för Cox (1945), omkring 
800 arter, varav 300 var nya för vetenskapen. 
Tveklöst är detta den mest givande insamlingslokal 
han kom till under någon av de tre Kinaexpeditio- 
nerna. Onekligen är hans arbetsinsats på berget 
betydande. Emellertid har han förklarat, också för 
Cox, att han på Xuebaoding var handikappad ge
nom avsaknad av medhjälpare och genom akut brist 
på gråpapper. Omständigheterna tyder på att han 
inte pressat så många ark av varje art som han eljest 
brukade - och inte heller i samma utsträckning 
flerfaldigat antalet kollekter. Utöver den fullstän
diga förstaserien i UPS, och en andraserie i GB, 
kan Xuebaodingmaterial därför tänkas vara förhål
landevis sparsamt representerat i offentliga herbarier.

Smith har inte själv lämnat någon redogörelse 
för artsammansättningen på Xuebaoding. Måhända 
vore möjligt att åstadkomma något slags lokalflora

- om än inte heltäckande - genom att sammanställa 
i systematisk ordning uppgifter om allt vad han 
samlade i området. För närvarande datorregistre- 
ras hans herbariematerial i Uppsala och efter hand 
underlättas översikt och åskådliggörande. Täm
ligen snart kan de typkollekter som härrör från 
Xuebaoding vara grupperade för sig och således bli 
till hjälp att belysa det vetenskapliga värdet av 
växtsamlandet där. I förevarande sammanhang är 
emellertid aktuellt blott att visa hur en del av 
höjdangivelserna vid detta samlande måste ifråga
sättas. Härför räcker det med att peka på några av 
typkollekterna från de högst belägna insamlings- 
platserna. Följande är ett exemplifierande urval:

Cyperaceae

Cobresia harrysmithii G. Kükenthal. - Dongrergo, in 
declivo lapidoso. Alt. 4800-5000 m. 21.VII.1922; no 
3729. - Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 5: 37 (1929).

Orchidaceae

Amitostigma nivale R. Schlechter. - Dongrergo, in prato 
nivali supra Huang-lung-ssü. Alt. 4300 m. 20.VII. 
1922; no 3809. - Ref.: Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 
T. 132 (1924).

Herminium nivale R. Schlechter. - Dongrergo, in piato 
alpino supra Huang-lung-ssü. Alt. 4800-5000 m. 21. 
VII. 1922; no 3631. - Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 
T. 134 (1924).
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Oreorchis nana R. Schlechter. - Dongrergo, in prato 
nivali supra Huang-lung-ssü. Alt. 4300 m. 21.VII. 
1922; no 3345. - Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 1: 
151 (1924).

Ranunculaceae
Ranunculus dongrergensis H. Handel-Mazetti. - Dong

rergo, in prato nivali. Alt. 4800-5000 m. 21.VII. 
1922; no 3243. - Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 13: 
157 (1939).

Cruciferae
Draba remotiflora O. E. Schulz. - Dongrergo, in prato 

nivali. Alt. 4600 m. 9.VIII.1922; no 3474. — Medd. 
Göteborgs Bot. Trädg. 1: 165 (1924).

Saxifragaceae
Saxifraga propagulifera H. Smith. - Dongrergo, moist 

barren soil. Alt. 4900-5000 m. 9.VIII. 1922; no 3150. 
-Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 1: 19 (1924). 

Saxifraga pumila H. Smith. - Dongrergo, on moist 
rocks. Alt. 4600-5000 m. 9.VIII. 1922; no 3461. - 
Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 1: 16 (1924).

Leguminosae
Astragalus smithianus E. Peter-Stibal. - Dongrergo, in 

prato ad nives. Alt. 4300 m. 20.VII. 1922; no 3927. - 
Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 12: 52 (1939).

Umbelliferae
Pleurospermum thalictrifolium H. Wolff. - Dongrergo, 

in declivitate microlapidosa. Alt. 4700-4800 m. 11. 
VIII. 1922; no 3233. - Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 
2: 297 (1926).

Pyrolaceae
Pyrola calliantha H. Andres. - Dongrergo, im moos- 

reichen Walde unterhalb Huang-lung-ssü. Alt. 4000 
m. 19.VIII. 1922; no 3844. - Medd. Göteborgs Bot. 
Trädgård 1: 173 (1924).

Ericaceae
Rhododendron daphniflorum L. Diels. - Dongrergo, in 

prato herboso-fruticoso. Alt. 4300 m. 21. VII. 1922; no 
3700. -Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 1: 180 (1924).

Gentianaceae
Gentiana inconspicua H. Smith. - Dongrergo, in rhodo- 

dendretis. Alt. 4100M300 m. 20.VII.1922; no 3903. 
- Kew Bulletin 1937: 131.

Caprifoliaceae
Lonicera oreodoxa H. Smith ex Rehder. - Dongrergo, 

in prato alpino aperto. Alt. 4300M800 m. 21.VII. 
1922; no 3349. -J. Arnold Arb. 23: 381 (1942).

Campanulaceae
Codonopsis bicolor J. A. Nannfeldt. - Dongrergo, in 

prato alpino fruticoso. Alt. 4200 m. 8.VIII.1922; no 
3530. - Medd. Göteborgs Bot. Trädg. 5: 24 (1930).

Compositae
Taraxacum chionophilum H. Dahlstedt. - Dongrergo,

snölegemark ovanför Huang-lung-ssü. Alt. 4600 m.
21.VII.1922; no 3347. -Medd. Göteborgs Bot. Trädg.
2: 177 (1926).

Höjduppgifterna

Ligger växtplatserna förvånansvärt högt? Kanske i 
en del fall med tanke på vad som nu är känt om 
bergets verkliga höjd. Vid sin beskrivning av Hermi- 
nium nivale anmärkte Schlechter (1924) att växt
lokalen på (uppgivna) 4800-5000 m ö h torde vara 
snöbetäckt största delen av året. Han förklarade att 
han för sin del inte kände någon orkidé som samlats 
på högre höjd. Utan kännedom om förhållandena på 
platsen kunde Schlechter tydligen inte gå längre i sin 
anmärkning än att ge uttryck för förvåning.

Som synes anger Smith lokalhöjderna på 100 å 
200 m när. Det är inte antagligt att han kunnat 
hämta uppgifterna från kartor med så noggranna 
ekvidistanslinjer. I stället har han varit hänvisad till 
att göra egna mätningar. Under exkursionerna i 
bergstrakterna väster om Peking den föregående 
sommaren hade han, som framgår av dagboks
anteckningar, använt en ”koktermometer”, men 
detta höjdmätningsinstrument gick sedan förlorat 
under färden mot norra Szechuan, vid rövaröver- 
fallet i juli. Något riktigt bra ersättningsinstrument 
lyckades han inte skaffa sig genom vad han kallar 
sin reorganisation i Chengdu. Han berättade i brev 
därifrån att någon barometer inte stod att upp
bringa, varför han fick nöja sig med ”missionärs- 
skolans standardtermometer”, som han tänkte 
använda som koktermometer. Att han i det följande 
hade den i bruk framgår av ett brev till Einar Du 
Rietz, där han omnämner den 3/4 m långa termo
metern som ”ett onekligen något obekvämt höjd
mätningsinstrument”. Då det brevet skrevs hade 
han bakom sig de båda utfärderna till Xuebaoding.

Hade Smith haft i behåll den koktermometer, 
eller hypsotermometer, som han medfört till Kina 
men blivit berövad hade han kunnat göra mer 
korrekta höj dbestämningar. Med användande av ett 
sådant instrument bestämde Sven Hedin (1916-22) 
berghöjder i Centralasien på nivåer upp till 6000 
m och gjorde det med en noggrannhet av + 1 m.

Det bör sägas att Hedin någon gång i likhet med många 
andra användare kallar sitt höjdmätningsinstrument för 
hypsometer. Benämningen är oegentlig, då den rätteligen 
avser något annat. En hypsometer är nämligen ett instru
ment som används inom skogsbruket för vinkelmätning 
av trädhöjder och alls inte som en hypsotermometer 
bygger på sambandet mellan kokpunkt och lufttryck.
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Hur Smith gick tillväga för att mäta höjderna på 
Xuebaoding är svårt att reda ut. Vad var det för 
slags instrument som han fick med sig från Cheng
du? Eftersom han använde det för höjdmätning och 
han sagt dess längd vara 3/4 meter skulle man 
kunna föreställa sig att det var en kvicksilverbaro
meter, i synnerhet som en sådan kan ha en termo
meter inbyggd. Häremot talar dock uppgiften att 
någon barometer inte gått att uppbringa. Förkla
ringen måste vara den som ligger närmast till 
hands, den som följer av benämningen standard
termometer och uppgiften att instrumentet använ
des som koktermometer. Smith måste antagas ha 
kokat vatten och mätt förändringar i kokpunktstem- 
peratur för att så sluta sig till den aktuella höjden 
över havet. Att jag ändå tänkt mig något annat 
tillvägagångssätt beror på att vattenkokningsför- 
farandet synts vara alltför omständligt för att kunna 
användas i fält och just under fältmässiga förhål
landen vara förenat med väl stora felkällor. Att på 
exkursionerna medföra kokkärl och termometer, 
att antingen medföra brännare och bränsle eller att 
göra upp öppen eld och att avvakta kokpunktens 
inträde måste ha varit utomordentligt besvärligt, 
särskilt om höjdmätningar vore att göra på flera 
olika nivåer. Felkällorna är betydande. Doppades 
termometern ned i vattnet, visade den säkerligen 
oriktigt hög temperatur till följd av värmepåverkan 
från kokkärlet; hölls den ovanför vattenytan mättes 
den förhållandevis låga temperaturen i ånga som 
blandats med luften. För att ge åtminstone något så 
när riktiga värden bör mätning ske i någon anord
ning där vattenångan lämnar kokkärlet genom en 
trång passage, såsom pipen på en kaffepanna. En 
felkälla finns vidare i det att Smith inte har kunnat 
korrigera för lufttrycksvariationer från dag till dag. 
Vid vanliga lufttryck betyder varje millimeters 
förändring dock inte mer än 10 å 12 meter i höjd 
över havet. Inte alltför extrema lufttrycksföränd- 
ringar ryms således inom de marginaler Smith 
vanligen har i sina höjdangivelser.

Säkerligen ligger inte någon mätning bakom 
varje förekommande höjdangivelse. Smith kan tän
kas ha mätt höjden på en eller annan referenspunkt 
för att sedan göra uppskattningar av hur mycket 
högre eller lägre olika växtlokaler är belägna. 
Användandet av en särskild referenspunkt, näm
ligen Huang-lung-ssii (Gula drakens kloster), är 
påfallande. I sin förteckning över insamlingsplat- 
ser under färden 1921-22 har Smith angivit för 
Dongrergo 81 växtlokaler (nr 161-214 och 262- 
290). Av dessa är inte mindre än 59 stycken

Fig 4. Höjduppgift i atlas (Richthofen 1877-1912).

relaterade till Huang-lung-ssii. Han har angivit 
dettas belägenhet i höjd över havet till 4000 meter.

Hur mätningarna än har gjorts kan inte uteslutas 
att det skett en medveten eller omedveten jämkning 
av resultaten till Smiths uppfattning om högsta 
bergshöjden. Att den var betydligt överdriven när 
han befann sig på platsen framgår av att han ännu 
vid hemkomsten - enligt föredragsmanuskriptet från 
1922 - talade om en topphöjd på över 7000 meter.

Smith hade ändå ute i fält haft anledning till 
tvivel. Om det vittnar i varje fall ett par rader i ett 
brev han skrev till Einar Du Rietz från Sungpan i 
augusti 1922: ”För övrigt har jag inte varit högre 
än 5500 m. ... Det där med att luftförtunningen 
skall vara besvärande är - så högt jag varit - ren 
vidskepelse”. Smith kanske braverade skämtsamt 
om sin okänslighet för luftförtunningen. Var det dock 
inte förr så att han tog miste i fråga om rätt höjd.

Äldst av västerländska kartor som visar Xuebao
ding med både namn och topphöjd är mig veter
ligen den atlas som ingår i Richthofen 1877-1912. 
Där anges höjden vara 6 700 m ö h; bergsnamnet 
är översatt ”Schneejaspis-Gipfel” (fig 4). Richt
hofens arbete sägs vara grundläggande för kun
skapen om Kinas geologi och fysiska geografi. Det 
är baserat på författarens resor i Kina under åren
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Fig 5. Kalksinterterrasser vid Xuebaoding. - Foto Philip 
Cribb.

1868-1872. Richthofen besökte dock inte den 
norra delen av Szechuan.

Beträffande Xuebaoding har han som källmate
rial en reseberättelse av den engelske handelsman
nen Archibald Little. Var denne hämtat sina upp
gifter har jag inte kunnat spåra. I västerlandet 
skänktes höjduppgiften långvarig tilltro genom 
Richthofens auktoritet. Sålunda finns samma upp
gift i Wilson 1913. Vidare förmedlade Smith den i 
början på 1940-talet till Cox (1945) vid personligt 
sammanträffande. Omkring tio år senare återfinns 
den i en svensk atlas, byggd på italienskt kart
material (Elvin m fl 1949-1951). I betraktande av 
dessa uppgifter är det märkligt att många väster
ländska kartor inte alls visar förekomsten av något 
särskilt högt massiv i området, vare sig med siffror 
eller ekvidistanslinjer och liknande. Det är an
märkningsvärt att flera kartor - västerländska såväl 
som kinesiska - som framställts under senare år
tionden anger höjden för Xuebaoding med siffror

som väsentligen understiger de nyss omnämnda. Så 
visar t ex en kinesisk atlas från 1966 den extremt 
låga topphöjden 4573 m ö h medan ett i Schweiz 
1987 utgivet kartblad anger höjden vara 4720 m ö h.

Den mest tillförlitliga kartuppgift som finns 
säger emellertid att Xuebaoding har höjden 5588 
m ö h. På förfrågan har det ledande kinesiska 
kartförlaget Dituchubanshe (Cartographic Publish
ing House, Beijing) skriftligen meddelat detta. 
Förlaget har därvid hänvisat till senast gjorda offi
ciella uppmätningar.

Det syns inte vara en ovanlighet bland forsk
ningsresande att överdriva då de bedömer bergs
höjder utan att ha tillgång till mätinstrument. Som 
nämnts i det föregående uppskattade Wilson topp
höjden på Xuebaoding till 22 000 fot, dvs cirka 
7000 m, detta då han betraktade berget på något 
avstånd. För svenskt vidkommande är bedömningar 
av Linné under den lappländska resan välkända 
exempel. Vallevare i Kvikkjokkstrakten beskrev 
han som ”en kvarts mil högt” och Sulitelmafjällen 
reste sig inför honom till höjden av ”mer än en 
svensk mil”.

En resebeskrivande artikel i tidskriften The Gar
den från september 1994 av dr Phillip Cribb har 
rubriken ”In the lair of the yellow dragon”. För
fattaren, som använder transkriptionen Huanglong 
Si, besökte klostret under en färd han gjorde i 
bergstrakterna kring Sungpan. I artikeln uppges 
klostret ligga på höjden 2900 m ö h. Artikeln är av 
mycket stort intresse därigenom att den beskriver 
området av idag. Med en erinran om att Harry 
Smith använde benämningen Dongrergo berättar 
Cribb att området nu är ”a reserve and increasingly 
popular with tourists for its beautiful scenery and 
flora”. Ytterligare säger han: ”The chief attraction 
of the valley above the monastery is the ... broad 
stream that flows through a series of cascading 
waterfalls and pools heavingly impregnated with 
limestone (tufa)”.

Smith fotograferade 1922 dessa kalksinterterrasser 
i vattendraget. Före honom hade Potanin (1950) 
avbildat dem. Cribb har haft vänligheten att tillställa 
mig bl a ett fotografi med samma motiv (fig 5) och 
en bild av landskapet kring Huang-lung-ssii (fig 6).

Vi vet således att referenspunkten Huang-lung- 
ssii ligger cirka 1100 m lägre än vad Smith utgick 
ifrån. Det är också klarlagt att topphöjden för 
Xuebaoding inte är vare sig de mer än 7000 m 
Smith först antog eller ens de 6700 m han i likhet 
med andra senare uppgav. Att fanerogamgränsen 
skulle ligga närmare 6000 m ö h är uppenbarligen
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Fig 6. Dal nedanför Huang-lung-ssü. - Foto Philip Cribb.
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oriktigt. Följaktligen får växtsamlandet antagas i 
många fall ha skett på inte oväsentligt lägre nivåer 
än vad Smith angivit. Att det genomgående skulle 
föreligga ett fel på visst antal meter låter sig inte 
sägas. Men den som studerar Smithmaterial som 
samlats på Xuebaoding (Dongrergo) bör ifråga
sätta åtminstone de högsta lokalangivelserna.

Betänkligheterna i fråga om Xuebaoding bör 
inte orsaka tvekan inför höjduppgifter som Smith 
lämnat från andra Kinalokaler. Han gjorde insam
lingar på särskilt höga nivåer under den fortsatta 
färden 1922, söderut längs Tibetgränsen. Hans 
noteringar därifrån syns rimliga om man jämför 
med moderna kartor, som visar ansenliga höjder i 
området. Också under de följande expeditionerna, 
1924 och 1934, botaniserade Smith i höglänta områ
den. Det finns inte anledning tro annat än att han då 
var försedd med fullgod utrustning för höjdmätning.
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Efterlysningar

Storbestånd av krollilja

Den välkända, härdiga och älskliga krolliljans 
Lilium martagon introduktion och tidiga historia i 
landet är för närvarande föremål för forskning. Det 
största av mig kända beståndet i landet finns på 
Ulfåsas marker i Östergötland och innehåller flera 
tiotusentals exemplar. Krolliljorna, som blommar 
i slutet av juni och i början av juli, har också blivit 
ett omtyckt och allt mer uppmärksammat besöks
mål i bygden.

Uppgifterna om när krolliljan introducerades i 
landet går emellertid starkt isär och skiljer på ett 
halvt årtusende - medeltid eller stormaktstid? Som 
ett led i undersökningen av krolliljans historia i 
landet kommer jag att låta genomföra DNA-analys 
(fingerprinting; RFLP- resp RAPD-teknik). För- 
vildade/naturaliserade bestånd i Sverige, Norge, 
Danmark och England kommer därvid att jämföras 
med naturliga populationer i mellersta och östra 
Europa.

För urval av populationer till undersökningen 
genomförs en sammanställning av de svenska fynd
orterna genom bl a landskapsflororna och deras 
förarbeten, den botaniska litteraturen i övrigt samt 
förfrågningar till initierade personer. Det har dock 
visat sig svårt att spåra alla eventuellt intressanta 
bestånd, dels därför att dessa förekommer i eller 
invid parker och därför inte alltid inkluderats i 
inventeringarna, dels för att intresset för ”kultur
flyktingar” rent allmänt varierar. Vad som menas 
med ”riklig förekomst” har också visat sig i hög 
grad bero på inventeraren ifråga.

Därför vill jag här be SBTs läsare att meddela 
platser med riklig förekomst av krollilja. Med 
uppgiften om en så precis fyndlokal som möjligt 
(helst med karta) önskas också en ungefärlig upp
skattning av antalet exemplar. En nedre gräns för 
rapport kan sättas vid ca 100 exemplar i beståndet. 
Lämna namn, adress och telefonnummer för en 
eventuell vidare kontakt. Med tack på förhand!

Kjell Lundquist, Institutionen för landskapsplane
ring, SLU, Box 58, 230 53 Alnarp. Fax 040 - 
46 54 42.

Blommande Metasequoia

Vem kan lämna uppgift om blommande Meta
sequoia glyptostroboides, på svenska kallad kine
sisk sequoia?

Sedan 1968 har Metasequoia blommat i Dan
mark. De första åren bar den kinesiske vandgran, 
som den kallas där, endast honblommor. Sedan
1991 har även hanblommor observerats. Redo
görelse med bild finns i Dansk Dendrologisk Års
skrift 10, Kobenhavn 1992.

Vid besök i Lunds botaniska trädgård 14 juni
1992 insamlade jag några honkottar under det 
Metasequoia-träd, som står närmast dåvarande 
Ekologiska institutionen. Är detta träd det enda 
blommande Metasequoia-exeinp 1 aret i Sverige?

Varken hon- eller hanblommor kunde iakttas vid 
besök i Lund 25 september 1994.

Frön av ”det levande fossilet” Metasequoia 
glyptostroboides infördes från provinsen Sechuan 
i Kina till Danmark 1947 och till Sverige 1948. 

Upplysningar mottas gärna av

Kerstin Cedergren Gelting, Tegelgatan 24, 752 39 
Uppsala, eller om sommaren Kulsvierparken 161, 
DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark - där en 
ståtlig Metasequoia bär både hon- och hanblom
mor.

Post scriptum

I sommar har trädet tyvärr drabbats av sjukdom. 
Toppen och grenar mot söder torkar bort. Soren 
0dum från Arboretet i Horsholm har undersökt 
stammen och tror, att den är angripen av honungs- 
skivling Armillaria mellea. Mycelet i stammen är 
inte ännu tydligt identifierbart. Vår Metasequoia 
glyptostroboides blev 38 år gammal och drygt 17 
m hög.
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Gamla grustag och lertag, stenbrott och liknande 
ställen har alltid förmått locka till sig botanister. I 
den botaniska litteraturen rapporteras ofta intres
santa fynd (se t ex van Melick & During 1976, 
Jones 1986, Saarinen 1989). Ibland får man också 
glimtar från olika tidpunkter i en sådan miljös 
historia (van Melick & During 1976).

Av naturvården har de förbisetts. I Naturvårds
verkets förslag till småbiotopsskydd t ex finns inte 
gamla täkter med. De är ju inte naturliga miljöer, 
brukar inte räknas till kulturmiljöerna i vanlig 
mening, och dessutom växer de igen. Slutstadiet 
anses ointressant.

Här beskrivs fyra grusgropsmiljöer, en ny och 
tre gamla. De finns inom en radie av en mil i trakten 
sydväst om Vårgårda i Västergötland. Berg
grunden är urberg, den vanligaste jordarten kalk- 
fattig morän. Områden under högsta kustlinjen har 
leror. En mäktig (Hol) och flera mindre isälvs- 
avlagringar finns.

Artikeln handlar om groparnas öppna bottnar 
och deras växtsamhällen, främst samhällena med 
småörter och mossor. I utkanten av öppna bottnar 
finns ibland ett snärje av gräs, hallon, mjölkört 
Epilobium angustifolium och andra högväxta örter. 
Mosskiktet är här ofta svagt utvecklat. Av tidsskäl 
har sådana ställen i stort sett utelämnats. De i och 
för sig intressanta problemen kring kolonisationen 
av branta sidor faller också utom ramen för arbetet, 
liksom att beskriva växtsamhällena på groparnas 
mindre branta och sedan länge igenväxta kanter.

De fyra ställena är:

(1) Fågelkällan (RUBIN 7C 6d 30 02). På efter- 
sommaren 1993, när ett litet schakt grävdes i

nordöstra kanten av isälvsavlagringen i Hol (här 
finns ett stort grustag), kom ett källdrag fram. 
Snabbt har en flora av kärlväxter vandrat in, senare 
också mossor. Fågelkällan ger en intressant möj
lighet att studera hur en ny källa i sand kan kolo
niseras.

(2) Lena (RUBIN 7C 7c 15 34) - en gammal, blöt 
grusgrop. Stort kärr, mycket viden. Här har växt
samhällena sedan länge nått en dynamisk jämvikt. 
Intressant som exempel på hur en grusgrop som är 
blötare än de två följande kan utvecklas. På små- 
fläckar finns ännu koloniserande mossor kvar.

(3) Björkelund I (BI; RUBIN 7C 7d 36 17). Gam
mal grusgrop med många fina skiftningar i fuktig
het på bottnen. Växtsamhällen som hör till det 
tidiga, koloniserande stadiet har hållit sig kvar i 
årtionden i stort sett oförändrade. Flera sällsynta 
eller ovanliga arter.

(4) Björkelund II (BII; RUBIN 7C 7d 36 17). 
Tvillinggrop till BI. Växtsamhällen på den öppna 
bottnen ofta dominerade av källmossa Philonotis 
fontana. Stort källkärr i ena kanten. I andra kanter 
mossrika fuktmiljöer. Ger chans till intressanta 
jämförelser med BI.

I äldre grustag grävde man sig i regel ner till 
grundvattennivån. På många ställen kom man 
något under, och längs kanterna var det regel. Där 
utbildades med tiden ett kärr, som blev mer eller 
mindre hästskoformigt. Inne på gropens botten 
uppstår på så sätt många fina variationer i markens 
fuktighet. Enstaka smågrytor är ibland djupare än 
kantkärret och länge vattenfyllda. Andra områden



230 Kjell Andersson SVENSK BOT. TIDSKR. 89 (1995)

Tabell 1. Kärlväxter vid Fågelkällan. Arter som fanns 
redan 29.6.1992 har markerats med asterisk.

Agrostis gigantea, storven 
Alopecurus geniculatus, kärrkavle 
Carex canescens, gråstarr*
C. leporina, harstarr 
Chenopodium album, svinmålla* 
Cirsium arvense, åkertistel 
Epilobium ciliatum, amerikansk dunört* 

(även vitblommig)
Galeopsis bifida, toppdån 
Gnaphalium uliginosum, sumpnoppa 
Juncus articulatus, ryltåg 
J. bufonius, vägtåg*
J. effusus, veketåg
Luzula multiflora, ängsfryle*
Matricaria discoidea, gatkamomill*
M. inodora, baldersbrå*
Myosotis caespitosa, sumpförgätmigej* 
Oxalis acetosella, harsyra*
Poa annua, vitgröe 
Polygonum aviculare, trampört*
P. lapathifolium, pilört 
P. persicaria, åkerpilört 
Rorippa palustris, sumpfräne*
Rumex acetosa, ängssyra*
R. crispus, krusskräppa*
Sagina procumbens, krypnarv* 
Scleranthus annuus, grönknavel 
Senecio viscosus, klibbkorsört*
Sper gula arvensis, åkerspärgel* 
Spergularia rubra, rödnarv*
Stellaria alsine, källarv 
Tussilago farfara, hästhov*

vattendränks och fryser igen under vinterhalvåret. 
En del lite högre ställen är mycket torra.

I gropens botten sker en ständig sådd av frön 
från träd och buskar i omgivningarna. Man ser ofta 
mycket små trädplantor, tall, björk, al, viden, asp. 
Så gott som alla går under första året.

När man av olika skäl har slutat grustäkten på 
ett ställe, och lämnat gropen åt sig själv och tiden,

Tabell 2. Mossornas invandring vid Fågelkällan, - hov 
här och var, s sällsynt, ta tämligen allmän, a allmän; sp 
med kapslar, g med groddkorn, rhg med rhizoidknölar.

Art 930729 930828 940412

Funaria hygrometrica hov sp a sp a sp
Blasia pusilla - a hov
Bryum argenteum hov a sp a sp
B. bicolor — s sp ta sp

g rhg g rhg
B. pallens hov hov g ta
Ceratodon purpureus hov ta ta sp
Ditrichum pusillum ta sp a sp a sp
Pohlia andalusica - - s g
P. annotina - - hov g
Polytrichum piliferum - - s

har man också oavsiktligt satt scenen för ett lång
varigt biologiskt experiment. Hur det kan tänkas 
utfalla varierar mycket från fall till fall.

Fågelkällan

Sommaren 1992 var den dittills värsta torksom
maren på hela 1900-talet. Framåt slutet av juni 
hade torkan märkt de flesta marker. Många källor 
höll bara fuktig dy i bottnen, bäckfåror låg torra, 
gräs, buskar och även träd på torrare backar viss
nade.

Men i nordligaste delen av ett stort grustag (Hol) 
flödade en källa nere i ett rätt nyöppnat sandschakt. 
En grund pöl (20-30 m2) med kyligt vatten glittrade 
i solen, och en rännil fortsatte söderut. Längre 
ner kom mera vatten till från äldre gruskärr vid 
sidorna. - Uppe vid pölen kunde man på flera 
ställen se vattnet flöda upp av eget tryck med en 
lätt rörelse i sanden.

Historia

Schaktet grävdes (enligt uppgift av en lantbrukare 
i närheten) på eftersommaren 1990. Flera gånger 
från 1992 och framåt har sedan schaktningar i 
närheten ändrat topografin och mönstret för av
flödet, bl a genom att tidvis dämma den lilla bäcken 
mot söder. Vilka schaktningar som gjorts före 
29.2.1992 är okänt.

Flora

Genom hela torkan flödade källan. Runt vattnet 
blommade det rött och gult; rödnarv Spergularia 
rubra och ruggar av sumpfräne Rorippa palustris. 
Amerikansk dunört Epilobium ciliatum växte hög, 
rödfotad och grann här och var. Vid detta första 
tillfälle (29.6.1992) fanns minst 16 arter kärlväxter 
(tabell 1). Ännu sågs inte en enda mossa. - Nere i 
vattnet vajade på många ställen en alg som ett 
dovgrönt, diffust hår. Här och var rostfärgades den 
av utfällda järnföreningar.

Sädesärlor badade ivrigt i det oftast inte mer än 
ärlbensdjupa vattnet. Ibland kom andra småfåglar 
- det var en omtyckt badplats! Nästa år hördes 
mindre strandpiparens ängsliga pl-ev, pl-ev i när
heten. Myggstora insekter dansade över källan, där 
sländor av flera arter hade sin ryckiga jakt.

I trakten finns ganska gott om källkärr, särskilt 
på skogsmark (Andersson 1993). Jämförelsen



SVENSK BOT. TIDSKR. 89 (1995) Grusgropar som livsmiljöer 231

Fig 1. Fågelkällan - en närmast kaotisk miljö som behöver åtskilliga år att stabilisera sig. - Foto Tore Hagman, 
eftersommaren 1993.
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(nedan) med källornas flora bygger på artlistor från 
cirka 50 källmiljöer.

Redan 1992, dvs knappt två år efter att källan 
grävdes fram, fanns fyra ”källarter”: hästhov 
Tussilago farfara, vägtåg Juncus bufonius, ängs
syra Rumex acetosa och sumpförgätmigej Myo- 
sotis caespitosa. Hästhoven visade ännu bara små 
blad. Vägtågen växte i många småruggar och 
var den av de fyra som etablerat sig fortast. 
Någon enstaka ängssyra stod i den fuktiga san

den, och sumpförgätmigej hade spritt sig längs 
avflödet.

1993 fanns redan ytterligare åtta ”källarter”: 
storven A gros tis gigantea, gråstarr Carex canes- 
cens, ryltåg Juncus articulatus, veketåg Juncus 
effusus, ängsfryle Luzula multiflora, harsyra Oxa- 
lis acetosella, åkerpilört Polygonum persicaria och 
källarv Stellaria alsine.

Av 31 arter är alltså redan på tredje sommaren 
sammanlagt 12 (39 %) ”källarter”. Alla utom åker
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pilört förekommer ganska ofta i de äldre käll- 
kärrens mer slutna växttäcke. Vägtågen finner man 
dock oftast där någon störning öppnat mark. Åker- 
pilörten, som ursprungligen är en strandart (Hylan- 
der 1966), är noterad från ett enda ställe, ett 
skuggigt källkärr, där den växte mitt i det kalla, 
flödande vattnet.

1993 var växttäcket ännu långt ifrån slutet, men 
mot eftersommaren tedde sig den lilla dalen nere 
mellan sandbergen allt grönare för varje besök. Till 
stor del berodde detta på att små, ganska konkur
renssvaga arter ökat mycket: vägtåg, sumpnoppa 
Gnaphalium uliginosum och krypnarv Sagina pro- 
cumbens.

Sumpförgätmigejen hade tätnat till en blå driva 
längs avflödet. På många ställen blommade klibb- 
korsört Senecio viscosus gul.

En del arter utvecklades grandiost. Storven t ex 
täckte mot slutet av september minst 10 m2. Den 
bredde ut sig med kraftiga utlöpare, som låg ytligt 
i slam och sand. De var rotslående och bladlösa till 
en början, sedan krypande/uppstigande och med 
gröna blad sista halva metern eller mer. Över allt 
detta blommade magnifika vippor.

Kärrkavlen Alopecurus geniculatus bildade ock
så en stor, mångaxig rugge i vattnet. - Vitgröen 
Poa annua växte sig nästan knähög och bar stora, 
gulaktigt gröna vippor. Man hade svårt att tro ögon 
och flora. - Ute i vattnet låg en djupgrön stjärna 
av källarv med kanske hundratals blommor.

De flesta kärlväxterna kan ha vandrat in från 
andra fuktiga miljöer längre ner i gropen, delvis 
kanske med schaktmaskiners hjälp. Fem av dem 
har dessutom vindspridda frön. Fåglar kan också 
ha hjälpt till, t ex sädesärlor som gärna håller till 
vid vatten i gamla grusgropar.

I tabell 2 summeras mossornas invandring vid 
Fågelkällan.

Nästan alla mossorna växer på den fuktiga san
den vid rännilen. Något av spåmossa Funaria hygro- 
metrica, kornbryum Bry um bicolor och även liten 
grusmossa Ditrichumpusillum kan ha funnits 1992. 
Efter den svåra torkan sommaren 1992 kom en 
regnig höst, och vintern 1992/93 var mycket snö- 
fattig och mild. Det bör ha gynnat invandringen.

Liten grusmossa nämns här och var i litteraturen 
som en tidig kolonisatör (Hallingbäck & Holmåsen 
1985, Söyrinki 1983, Waldheim 1947). Mer sällan 
brukar skär bryum Bryum pallens nämnas bland de 
första. Den är en ganska konkurrenssvag art, som 
utvecklas bäst ensam t ex på upphöjningarna i 
tillfälliga traktorspår. I BII t ex växer den på sådana

ställen i höga, rödbrunaktiga kammar och stråk och 
ger ett rödaktigt skimmer åt stora ytor. I den täta 
matta av små örter och mossor som sedan kommer 
trängs den tillbaka, men finns kvar enstaka.

Särskilt intressant är fyndet av knippekorns- 
nicka Pohlia andalusica. Den är föga känd i Sve
rige (Tomas Hallingbäck, samtal). Vid Fågelkällan 
kunde man även i fält känna igen den. De korta, 
kraftiga plantorna med mer eller mindre uppåt- 
riktade blad skilde sig tydligt från de mer gracila 
småmossorna omkring.

Mönstret för mossornas invandring (så långt den 
hittills hunnit) stämmer ganska väl överens med 
beskrivningar från andra ”nya” miljöer, t ex torr
lagda havsområden i Holland (Beijersbergen & 
During 1980, Joenje & During 1977).

Spåmossan är pionjär; den kommer först in på 
all möjlig störd mark (med förkärlek brand
fläckar). Ännu på hösten 1993 hade den gott om 
plats, men mycket snart kommer den att få lämna 
plats för nästa stadium i mossföljden - kolonisatö
rerna. Däremot kan den finnas kvar mer eller 
mindre sällsynt på obestämd tid.

Kolonisatörerna har större livslängd och kraftig 
förökning, först könlös, senare sexuell. En del 
finns redan i tabellen, andra är att vänta.

Fågelkällan är ännu en mycket instabil växtmiljö. 
Mellan varje besök med någon månads mellanrum 
kan stora och överraskande förskjutningar mellan 
arterna ske. Att ge en mer exakt beskrivning av vad 
som händer skulle vara en intressant, men ytterst 
komplicerad och tidskrävande uppgift.

Tyvärr tycks mosskolonisationen redan sommaren 
1994 kraftigt ha störts av kärlväxter, särskilt käll
arv, som brett ut sig starkt. Vad som finns kvar av 
mossorna är omöjligt att avgöra förrän till vintern.

Lena

Ett gammalt grustag väl dolt inne i en medelålders 
tallskog. Området har tidigare varit öppen, ljung- 
beväxt mark, ”Lena hed”. Den öppna delen av 
gropen liknar till formen en smal korv som ligger 
i riktningen V-O och är krökt mot norr i östra 
änden. Ytan är ca 3600 m2. Östra tredjedelen 
uppfylls av ett frodigt högörtskärr. Kanten stupar 
här brant, men sanden har ändå med tiden bundits 
av småtallar.

Södra kanten är ofta brant och har i större delen 
ett smalt kantkärr. Den är igenvuxen utom på ett 
ställe där man också kört moped ner i gropen. 
Västra delen är fuktig men inte kärrartad. Här har
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man försökt fylla ut med jord. Floran har inte 
undersökts närmare. Norra kanten är mycket oregel
bunden. Här finns flera torrare ”öar” med blöt 
mark omkring. Större och mindre högar med jord 
täckta av yppig ogräsflora vittnar om ett uppgivet 
försök att fylla igen de blöta delarna. Mellan 
högarna växer viden och knäckepil, och på torrare, 
svagt sluttande mark åt norr tall blandad med björk. 
I den centrala delen finns en så gott som naken 
sandyta, som brukar vara översvämmad varje år, 
men blir ganska torr på sommaren. Den är också 
ridställe, vilket nog är huvudskälet till att den inte 
koloniseras av mer än enstaka växter, som på något 
år går under. På norra stranden av denna ”sjö” 
finns gropens artrikaste växtsamhällen - småörter 
och rätt mycket akrokarpa småmossor.

Även efter den svåra torkan sommaren 1992 var 
gropen en fuktig, doftande oas. I östra delen fanns 
det blöta kärret kvar och runt kanterna fuktgropar. 
På vårarna täcker ett litet innanhav det mesta av 
bottnen (utom NV delen). Vattnet sjunker rätt 
hastigt undan, och från omkring början av juni 
finns inget öppet vatten kvar. Men variationerna är 
stora från år till år. Hösten 1993 t ex var högörts- 
kärret mycket torrt. Man hade till och med ridit 
upp en liten stig där.

Också sommaren 1994 var det oväntat torrt, 
trots hyggligt med regn. Våren och sommaren 1995 
stod innanhavet högre än någonsin, och hade ännu 
vid midsommar knappt mer än börjat sjunka undan!

Historia

Den nuvarande ägaren köpte området före jul 
1966. Gropen var då minst 50 år gammal, alltså 
sedan början av första världskriget. Den hade 
tydligen inte på länge varit i bruk. Något lass grus 
tog den nye ägaren till en väg fram mot gropen, 
men från omkring 1970 har inget grus hämtats. - 
Man funderade i Vårgårda kommun på att utnyttja 
gropen till vattentäkt, och man grävde också en 
brunn nere i den öppna delen någon gång på 
1980-talet. Flödet var bra (upp till 3 l/sek), men 
vattnets kvalitet ansågs inte duga.

Flora

Östra kärret är ett högörtskärr med en mosaik av 
kärrväxter. Vass Phragmites australis och grenrör 
Calamagrostis canescens står rätt glest i kärrets 
täta bågverk av mannagräs Glyceria fluitans. Här 
och var växer höga poster av bredkaveldun Typha

latifolia. Rosetter av svalting Aiisma plantago- 
aquatica sprutar upp ur dy och sand. Ruggar av 
trådtåg Juncus filiformis och sjöfräken Equisetum 
fluviatile i den greniga formen fyller omväxlande 
med ryltåg Juncus articulatus många av kärrets 
blötaste hål under mannagräset. Kärrets kanske 
mest ovanliga art är veksäv Eleocharis mamillata. 
Den växer i ren och bred bård, där östkanten är 
som mest skuggig, men finns också här och var i 
hela gropen. Denna säv bär sina små, bruna ax på 
strån av luckert ljus. I koppar med öppet vatten 
eller på naken dy kan man hitta dvärgigelknopp 
Sparganium minimum. Ofta tittar ältranunkelns 
Ranunculus flammula blekt gula blommor upp ur 
gröndunklet.

Mossor blir undanträngda i detta kärr. Tillfälligt 
naken sand eller jord koloniseras snabbt av kärr- 
bryum Bryum pseudotriquetrum och/eller spjut
mossa Calliergonella cuspidata. Rangliga plantor 
av kärrbryum kan man också hitta inne bland 
högörterna.

Det lilla området med småörter och -mossor cen
tralt i gropen gör ett intryck av fuktäng. Här sprider 
sig nysörtens Achillea ptarmica glesa vithet ojämnt 
över gruset. I juli ger brunvenens Agrostis canina 
vippor miljön en ton av brunrött. Framåt hösten 
glänser ryltågens svartbruna frukter överallt, blan
dade med myrtågens J. alpinus ssp. nodulosus. 
Brunört Prunella vulgaris är allmän, och på de 
fuktigaste fläckarna syns dyveronikans Veronica 
scutellata svagt violetta blommor.

Bland mossorna finns här på småfläckar arter ur 
den tidiga, koloniserande floran kvar. Ständigt 
skickar spjutmossa och kärrkrokmossa Warnstor- 
fia exannulata långa, krypande skott in bland små- 
mossorna, men lyckas inte driva ut dem. Spjutmossan 
blir i detta exponerade läge gyllene gulgrön. Här 
och var mellan de krypande skotten växer lerbål- 
mossa Blasia pusilla eller akrokarpa mossor som 
liten sågmossa Atrichum tenellum och kärrbryum.

På ett något fuktigare område 20-25 m stort 
dominerar vasstarr Carex acuta. Den blir dock här 
ganska dvärgväxt och därför ungefär jämnhög med 
harstarr C. leporina som utvecklas normalt. Blan
dade med starren växer åtskilliga mindre örter, 
höstfibbla Leontodon autumnalis, nysört, åker- 
fräken Equisetum arvense och enstaka skott av 
gåsört Potent illa anserina. I bottenskiktet råder 
spjutmossan. Enstaka skott av kärrkrokmossan och 
väggmossan Pleurozium schreberi kan man leta 
fram. På småfläckar växer här mossor som
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Ditrichum pusillum, liten grusmossa 
Pohlia annotina, taggkornsnicka 
P. bulbifera, trubbkornsnicka 
P. nutans, vanlig nickmossa 
Pogonatum abides, sydlig grävlingmossa 
Climacium dendroides, palmmossa 
Ceratodon purpureus, brännmossa 
Blasia pusilla, lerbålmossa

Närmast det öppna området åt norra kanten till 
växer en bård av låga videbuskar. På avstånd 
tycker man sig åtminstone på ett ställe se två arter: 
Knähöga buskar av krypvide Salix repens var. 
repens och strax bakom eller mellan dem högre, 
blågråaktigt gröna buskar med silverhåriga blad. 
De senare liknar krypvidets varietet nitida, sand
vide. Enligt Thomas Karlsson rör det sig om en 
mellanform mellan krypvide och sandvide. Längre 
in växer höga Salix-buskar och -träd, bl a jolster S. 
pentandra, bindvide S. aurita, korgvide S. vimina- 
lis och sälg S. cap rea. Vid brunnen står ett vackert 
bestånd med knäckepil S. fragilis.

Överallt på den blöta marken dominerar de två 
pleurokarpa mossorna. Men ju blötare marken är, 
desto mer trängs spjutmossan ut av kärrkrok- 
mossan. Den växer i luckra, brunluddiga trassel på 
mark, grenar, stammar, plankstumpar. Bara de 
yttersta stamspetsarna är gröna. Tuomikoski 
(1949) beskriver den som ”ein mesotrofes Moor- 
und Quellenmoos” (en mesotrof kärr- och käll- 
mossa). Ett påfallande drag är ”die Vorliebe der 
Art für quelligen Boden” (artens förkärlek för 
källpåverkad mark). Kärrkrokmossa förekommer 
här och var i traktens mer näringsrika kärr. I ett 
rikkärr växer den tätt packad i ofantliga mängder. 
Vid traktens källor finner man den inte så ofta och 
inte i stor mängd. Här och var kryper flikbålmossa 
Riccardia multifida bland de andra, en liten bål
levermossa som utom här och i BI bara är funnen 
vid källor i trakten.

Bland de akrokarpa mossorna är kärrbryum den 
utan tvekan mest allmänna i hela gropen. En riktig 
uppfattning om dess vanlighet får man bäst på 
våren, innan kärlväxterna hunnit växa upp. Då 
glimmar dess rödaktiga tuvor vart man ser nere i 
innanhavets vatten, och den koloniserar snabbt 
öppen, fuktig mark. Också kärrbryum visar annars 
en tydlig förkärlek för källmiljöer.

Björkelund I

Den norra av två grusgropar med bara ett smalt näs 
emellan. Den öppna bottnens yta är ca 1200 m2 och 
ungefär cirkelformig. Gropens högsta och brantaste

vägg, mest naken sand, vetter åt NO. Runt hela 
kanten finns på många ställen kärrgrytor, men 
inget sammanhängande kärr. Under vinterhalvåret 
är åtminstone hälften av bottnen vatten- eller is- 
täckt i ett mycket oregelbundet mönster. Nordöstra 
delen, där den gamla körvägen till gropen mynnar 
mitt emot högsta väggen, är så gott som helt 
vattentäckt. Åt söder och väster finns också större 
och mindre vattenfyllda svackor i marken. Dess
utom är naturligtvis kärrgrytorna runt kanterna, 
främst östra kanten, vattenfyllda. - Ännu framåt 
hösten kan man på en mörkare färgskiftning se 
vilka områden som länge varit under vatten. Löv 
som blåst i och sedan ligger kvar får en mörkare 
färg än vissna löv på andra ställen, och döda växter 
från förra året blir kaffebruna. - De sydvästra delarna 
av gropen framåt mot den högsta kanten är torrast.

Cirka hälften av gropens omkrets kantas av ett 
bryn av klibbal. Körvägen fram håller på att bli ett 
par smala tunnlar av al på var sin sida av mittstråket 
med albuskar. I vissa delar av det ursprungliga 
grustaget och på kanterna runtom finns uppvuxen 
blandskog med tall, rönn, asp osv. På det smala 
näset åt söder och sydväst växer bara någon enstaka 
tall eller björk. Trädens skuggområde täcker in det 
mesta av gropens botten.

Historia

I länsstyrelsens arkiv finns inga papper om BI. 
Före 1974 krävdes inte tillstånd för att öppna en ny 
grustäkt. Gropen bör därför vara åtminstone 20 år 
gammal. Av försiktighetsskäl har jag inte frågat 
folk i trakten om Bis historia. Själv såg jag den 
första gången våren 1983, och har sedan besökt den 
enstaka gånger under åren. Under den tiden i varje 
fall har inga ingrepp skett, utom att kvarlämnat 
järnskrot vid något tillfälle forslats bort.

Flora

Bis flora behandlas ganska utförligt, eftersom den 
tycks vara ett särskilt intressant exempel på vad 
man kan finna i en fuktig, gammal grusgrop.

Framåt eftersommaren når floran höjdpunkten 
av sin utveckling. På många ställen blommar ögon
tröst Euphrasia strida, rödven Agrostis capillaris 
ger sin rödblonda lyster, och fuktigare stråk får en 
dovt gul underton av den gula nålfruktsmossans 
Phaeoceros carolinianus otaliga kapslar, som 
sticker fram ur mosstäckena och öppnar sig.
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Fig 2. Björkelund I. I bakgrunden en mur av al (igenväxt kantkärr). Sedan den torra försommaren 1992 har alplantor 
bitit sig fast också ute på öppna ytan. - Foto Tore Hagman, augusti 1994.

I de på vinterhalvåret översvämmade områdena 
ser man ofta en treskiktning. Skikten domineras av 
levermossor, akrokarpa bladmossor respektive kärl
växter. Dessa tre nivåer beskrivs närmare nedan.

Utåt torrare fläckar och kanter avtar treskikt
ningen. Här domineras intrycket starkt av stor 
grävlingmossa Pogonatum urnigerum med kapslar. 
Den i trakten mycket vanligare sydliga grävling
mossan P. aloides är i BI sällsynt och finns bara 
enstaka och steril. I tvillinggropen (BII) är sydlig

grävlingmossa allmän, medan stor grävlingmossa 
inte ens gått att finna!

Levermossnivån

Det fuktiga gruset täcks till stor del av levermossor. 
Särskilt påfallande är den täta väven av bållever
mossor - Bis miljö tycks gynna dem.

Fickpellia och ringpellia Pellia epiphylla och 
neesiana ligger som gröna filtar över gruset. De
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Tabell 3. Rutanalyser från Björkelund I. Nr 1-3, 5, 6 och 9 belyser associationen Haplomitrio - Scirpetum setacei. 
De flesta av de arter som ingår räknas enligt Waldheim till federationen Pogonato - Polytrichion. Men det starka 
inslaget av gul nålfruktsmossa Phaeoceros carolinianus, som Waldheim räknar till den andra stora federationen bland 
småmossor, Phascion, gör att de inte är typiska. Rutanalyserna 4, 7 och 8 är från torrare områden och typiska för 
Pogonato - Polytrichion. -Rutstorlek: 0,25 m2 (0,5 x 0,5 m). Täckningsgraden (den täckta delen av ytan) har skattats 
enligt Hult-Sernander (5 > 1/2, 4 1/2—1/4, 3 1/4-1/8, 2 1/8-1/16, 1 < 1/16). - ag axillära groddkorn, b blom, bl 
blad, d dvärgplanta, f frukt, g groddkorn, k sporkapslar, s småplantor (till skillnad från dvärgväxta plantor), t tuva, 
ö lutar in över rutan från omgivningen.

Art 1

Alnus glutinosa, klibbal 
Betula pubescens, glasbjörk 
Betula sp., björk 
Pinus sylvestris, tall 
Salix aurita, bindvide 
S. pentandra, jolster
S. sp., vide 2
Sorbus aucuparia, rönn
Agrostis capillaris, rödven ld
Anthoxantum odoratum, vårbrodd
Calluna vulgaris, ljung
Carex leporina, harstarr
Drosera rotundifolia, rundsileshår
Epilobium palustre, kärrdunört lb
E. sp., dunört1
Euphrasia nemorosa, grå ögontröst
E. stricta, vanlig ögontröst
Gnaphalium uliginosum, sumpnoppa ld
Juncus articulatus, ryltåg 2 1
./. bulbosus, löktåg 2 4
J. conglomeratus, knapptåg
J. effusus, veketåg 2d
J. minutulus, pysslingtåg
J. tenuis, syl tåg
Leontodon autumnalis, höstfibbla 
Luzula pilosa, vårfryle 
L. multiflora, ängsfryle 
Melampyrum pratense, ängskovall 
Plantago lanceolata, svartkämpar 
P. major, groblad
Potentilla erecta, blodrot 2b
Prunella vulgaris, brunört
Ranunculus repens, revsmörblomma 3b
Rumex acetosa, ängssyra
Sagina procumbens, krypnarv
Senecio vulgaris, korsört 1
Trifolium hybridum, alsikeklöver
Veronica scutellata, dyveronika
Atrichum tenellum, liten sågmossa
Bryum pallens, skär bryum
Ditrichum heteromallum, klogrusmossa
D. pusillum, liten grusmossa
Philonotisfontana, källmossa
Pogonatum aloides, sydlig grävlingmossa
P. urnigerum, stor grävlingmossa
Pohlia bulbifera, trubbkornsnicka 5ag
P. camptotrachela, småkornsnicka lag
Polytrichum commune, stor björnmossa
P. juniperinum, enbjörnmossa ld
Trematodon ambiguus, tranmossa
Blasia pusilla, lerbålmossa 
Cephalozia bicuspidata, jordtrådmossa

2 3 4 5 6 7 8 9

3
1 1 2 2 3

2 1
2

2 3

2
2

2
1 2

1

2
2 4tö 4t 3 3 4 lö 3t
2
2 2 3 3b
2 2 2f
2 3 3f 4 1 1

2 if 2f 2f
ld ld ld
4

2 lb 3b 3b 2s

3 3 1 3 2 3
5 3 3 3 3

3f

1
3

1
2

2
2 2

2f

2bl
2 1

3 1 3b 3 2
2

1

lbl
2b
1

1

5k 2 1 2

lk 2k
lk

2
2 ld

4k 2 2 2 5k 2
4ag 2ag 2ag 2ag 2ag 4ag

2d 2 2d 3d
3 1 3

2k
4g 3 3g 2g 3g 4g
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Cephaloziella divaricata, mikromossa 
Jungermannia gracillima, listslevmossa

1
5 2 1 4 Ig

Lophozia capitata, strandflikmossa
Riccardia incurvata, rännbålmossa

4g
Ig

1 1 1

Scapania curta, jordskapania
S. irrigua, strandskapania 1

3g

Phaeoceros carolinianus, gul nålfruktsmossa 4k 4k 2k 3k 3k
Antal kärlväxtarter 10 16 8 5 14 12 14 13 7
Antal mossarter 4 6 3 8 7 9 7 4 11
Datum (1993) 28.7. 5.8. 9.8. 24.8. 24.8. 31.8. 3.9. 16.9. 7.10

Alla träd- och buskarter i rutorna småplantor, troligen grodda samma år. Ljung Calluna vulgaris förekommer bara 
som krypande skott. - Ösv under vinterhalvåret översvämmad mark. Om växterna inte täcker gruset, anges detta. - 
Ruta 1: V, fuktig, stenig mark, ösv. Gruset 1/4-1/5 bart. Skugga från albuskar nära. Agrostis capillaris och Juncus 
effusus intill rutan. Ranunculus repens liten, krypande. Phaeoceros carolinianus mycket riklig med sporkapslar. - 
Ruta 2: Ö. kanten, fuktigt grus, ösv. Lophozia capitata fläckvis i täta tuvor och f ö spridd mer eller mindre enstaka. 
Albuskar nära. Inte långt ifrån rutan Lycopodiella inundata. Rumex acetosa endast som små blad. Agrostis capillaris 
lutar över från stånd intill. - Ruta 3: Nära ruta 1, åtminstone delvis ösv, skugga från alarna. Svällande, täta och rena 
tuvora \ Jungermannia gracillima. Poly trichum commune mycket lågvuxen. -Ruta4: S, relativt torrt, sällan skuggat. 
Agrostis capillaris i små tuvor, övriga kärlväxter också små. Mossorna täcker med knapp nöd gruset. Trematodon 
ambiguus på flera ställen i grupper med kapslar. Gör över den låga mattan av småmossor ett skyhögt intryck! - Ruta 
5: NV, ganska fuktigt, ösv, småplantor av al glest. Skugga från al i närheten. Kärlväxter väl utvecklade och många. 
I mosskiktet dominerar Atrichum tenellum, fläckvis med kapslar. - Ruta 6: N, nära alkanten, delvis ösv, relativt 
välutvecklat kärlväxtskikt. Jungermannia gracillima dominerar, men plats finns för åtskilliga småmossor. - Ruta 7: 
Nära ruta 4. Öppet, relativt torrt, delvis naket grus, sällan skugga. Alla kärlväxter utom Euphrasia och Trifolium 
hybridum mycket småväxta. - Ruta 8: SV, öppet, relativt torrt. Rutan typisk för torrare delar med mycket Pogonatum 
urnigerum. - Ruta 9: V, öppet, åtminstone delvis ösv, skuggat delar av dagen. En gräs- och tågruta med mycket 
småmossor, särskilt Pohlia bulbifera och Phaeoceros carolinianus. Polytrichum commune dvärgplantor.
1 De dunörter Epilobium man finner i grusgropar är ibland starkt dvärgväxta och kan då vara besvärliga att identifiera. 
Framåt hösten, sedan rutorna gjorts, kom emellertid vinterskott, och då visade det sig, att en del mycket små dunörter 
var dvärgex av E. ciliatum. Den vanligaste arten är utan tvekan E. palustre, men en del av det som i rutorna förts 
till den arten kan vara E. ciliatum. Under E. sp. kan båda finnas.
2 Juncus bulbosus och J. articulatus förekommer ofta sterila och är ibland mycket små. - För att skilja dem åt har 
skottbaserna undersökts. Hos den förra är de mer eller mindre förtjockade, lökliknande. Bladen av J. articulatus är 
emellertid ofta rännformiga nertill (Hylander 1953) och kan förväxlas med stråbaser av J. bulbosus. Innan jag blev 
medveten om detta, kan en del sterila plantor av J. articulatus ha uppfattats som J. bulbosus. Det är troligt att 
förekomsten av J. bulbosus har överskattats. - Ibland kan man förväxla skott av J. articulatus som sticker ut ur någon 
tuva med långsmala kapslar av Phaeoceros. Tågbladen blir med tiden mer eller mindre mörkt brunaktiga utom i 
spetsen, där de får en gulaktig färg. Och nålfruktsmossans (mogna) kapslar är gulbruna mot spetsen och dessutom 
pudrade med ljusgula sporer!

båda arterna växer om varandra och tycks ungefär 
lika allmänna. Man kan ofta skilja dem åt redan i fält.

Lerbålmossan Blasia pusilla är mycket allmän 
och växer mest rätt så torrt, även i områden som 
inte översvämmas.

Från den gula nålfruktsmossans Phaeoceros caro
linianus kapslar kan man leta sig ner till dess små, 
flikiga bålar, som ofta växer inklämda mellan 
andra arter. Ibland växer den på lodräta utrymmen 
så små, att bara en enda sporkapsel kan utvecklas. 
Inklämdheten beror naturligtvis på att nålfrukts- 
mossan varje år växer ut på nytt från groddkorn 
eller sporer. Inte sällan ser man hur den helt växt 
kring t ex plantor av trubbkornsnicka Pohlia bul
bifera:, så att de ser ut att vara instuckna i nålfrukts- 
mossan. Ännu vid midsommar smälter den nästan

omärkligt in i den gröna mattan av bållevermossor. 
Men prov från ställen, där den brukar växa visar i 
mikroskopet de typiska, stora kloroplasterna, en 
enda i varje cell. Framåt hösten fryser nålfrukts- 
mossan bort - i november hittar man bara enstaka. 
I vinterkalla områden är den alltså ettårig. På en 
del håll i världen växer den också på ställen som 
periodvis torkar ut. Då återväxer den från grodd
korn, när det regnar igen.

Dessa groddkorn bildas i bålspetsar bakom till- 
växtpunkterna. Man ser det enda groddkornet som 
en tung, körtelliknande ansvällning. Hos nålfrukts- 
mossan i BI finns dessa groddkorn, men när detta 
skrivs är det ännu okänt hur vanliga de är.

Proskauer (1958) har i en tabell redovisat vilka 
typer av groddkorn som förekommer och hur ofta
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hos populationer av ”ssp. carolinianus” och ”ssp. 
laevis” från hela världen. Hos ”ssp. carolinianus” 
(Bis art/underart) rapporterar han groddkorn som 
vanliga från 7 av 38 populationer. Av dessa 7 är 
det bara 2 som studerats på fältexemplar, resten 
har odlats fram. På ytterligare 6 av 38 var före
komsten ”average” (4 odlade, 2 fält), och på resten 
var groddkorn sällsynta eller saknades. Det sista 
gäller en population från Skåne. Proskauer på
pekar, att man alltid har den felkällan med fält
exemplar, att de kan vara samlade vid en tid då 
inga groddkorn fanns utvecklade.

Schuster (1969) skriver, att enligt hans erfaren
het finner man ”not infrequently” groddkorn i 
lobspetsar hos ”ssp. carolinianus”. Risse (1987) 
fann inga groddkorn på sina 12 lokaler med P. 
carolinianus (stubbåkrar). Proskauer nämner inte, 
om groddkornen också kan tjäna som övervint- 
ringsorgan. Men det förefaller troligt att den gula 
nålfruktsmossan i Bis täta mosstäcke oftare växer 
ut från groddkorn än sporer.

Hittills har det inte gått att finna någon annan 
nålfruktsmossa än P. carolinianus i BI (eller BII). 
Naturligtvis kan man inte vara säker på att inte t ex 
P. laevis skulle kunna dyka upp, men den är hittills 
inte funnen så nordligt (se nedan). Risse (1987) 
fann på samtliga ställen svart nålfruktsmossa Antho- 
ceros agrestis tillsammans med den gula. Tomas 
Hallingbäck berättade vid sitt besök i BI, att han 
sett den svarta nålfruktsmossan på en åker i trakten. 
Den borde alltså kunna sprida sig till tvilling
groparna. Å andra sidan kan en sådan förekomst 
vara så tillfällig, att spridning inte hinner ske.

Krypande bland de större mossorna finner man 
ibland den lilla rännbålmossan Riccardia incurvata. 
Redan i lupp kan man ganska säkert känna igen den 
på bålens rännformiga översida. I bålspetsarna 
syns ibland de karakteristiska groddkornen.

Här och var finner man också något oväntat 
flikbålmossa Riccardia multifida. Den tycks inte 
vara ovanlig, men plantorna är små. Flikbålmossan 
brukar annars växa bara vid rörligt grundvatten, 
gärna blött i rännilar från källor. Runt källan i BII 
är den inte ovanlig.

Slutligen finns bland bållevermossorna i BI också 
fetbålmossa Aneura pinguis, som man annars i 
trakten bara hittar i rikare kärr och vid en del 
källor.

Också bladlevermossor gynnas i BI.
I sydvästra kanten av gropen finner man på 

många ställen tuvor av en ljust grön levermossa 
inklämda nere vid foten av tåg och starr. Bladen är

krusiga och vågiga, så att mossan kan påminna om 
en gammaldags gardinfrans. Den visar sig i luppen 
ha blad som ofta är 3^4-flikiga och cellmönstret är 
grovt. Ofta ser man en vinröd eller violett färgning 
särskilt av bladbaser, men denna färg saknas på 
rhizoider och på undersidan av stammen. Det räcker 
faktiskt för att känna igen strandflikmossa Lopho- 
zia capitata. Den flikmossa som står närmast är 
myrflikmossa L. laxa (Schuster 1969), men den 
växer i kärr ”ofta bland vitmossa” (Hallingbäck & 
Holmåsen 1985) och har färgad undersida. - Så 
småningom märker man, att enstaka plantor av 
strandflikmossan kryper bland andra mossor näs
tan var man letar på fiiktigare ställen. Den sprider 
sig effektivt med gröna, klotformiga till ellipsiodiska 
groddkorn från övre blad eller särskilda skott.

Bis allra vanligaste levermossa är listslevmossa 
Jungermannia gracillima, en gracil liten art som 
man ofta finner på mer eller mindre naken jord på 
skogsstigar etc. Här och var, särskilt i gropens 
NV-del bland gräs bildar den saftiga, gröna tuvor 
som är nästan rena. Men överallt för övrigt får man 
alltid tag på någon planta. Framåt eftersommaren 
syns den särskilt tydligt, när de otaliga perianten 
(de översta bladen som omger honorganen) skiftar 
i rött och purpur. På skogsstigar etc finner man den 
nästan aldrig fertil.

Två skapanior växer i BI ganska sparsamt. I 
september ser man lätt jordskapanian Scapania 
curta med samlingarna av ljusgröna, ellipsoidiska 
groddkorn i topparna. Strandskapanian S. irrigua 
växer helst i östra kantens skugga bland strandflik
mossan, men får dvärgformer ute på bottnen. Då 
kan den utan mikroskopering vara svår att skilja 
från jordskapanian.

Mikromossan Cephaloziella divaricata hittar 
man ofta krypande bland andra arter, någon gång 
i små trassel. Hittills har bara den allmänna mikro
mossan gått att identifiera, men en i och för sig 
sällsynt art som lermikromossa C. stellulifera kunde 
också finnas (During & Jager 1979).

Jordtrådmossa Cephalozia bicuspidata hör till 
de arter som är mycket allmänna i trakten och som 
borde kunna finnas också i en fuktig grusgrop, men 
är sällsynta i Bis mossflora (se nedan).

Till understa skiktet hör också en kärlväxt som 
krypnarv Sagina procumbens. Hit kan också räk
nas pysslingtåg J. minutulus. Den höjer sig knappt 
över mossorna, men har man väl fått ögonen på 
den, finner man den inte så sällan, t ex på någon 
öppen, liten sandrygg.
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Fig 3. Björkelund II. I högra kanten vid infartsvägen källan. På andra sidan i kanten vitmosskärret. Längst bort det 
lilla kärret med kärrpraktmossa, där också jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata växer. - Foto Tore Hagman, 
augusti 1994.
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Bladmossnivån

Nästa nivå når bl a löktåg 7. bulbosus, småvuxen 
ryltåg 7. articulatus och vägtåg 7. bufonius som är 
mycket sparsam i Bl. Också i detta skikt dominerar 
mossorna, och nu små, akrokarpa arter.

Trubbkornsnicka Pohlia bulbifera är särdeles 
typisk för de översvämmade områdena, där den 
växer tillsammans med tågarter. Bland de små,

groddkornsbärande nickorna (Pohlia sektion 
Pohliella, alla skildkönade) är detta en robust art, 
som tydligen konkurrerar ut andra nickor med 
tiden. Med lite övning kan man lära sig känna igen 
den också i fält. Eftersom arten nästan bara sprider 
sig med groddkorn, kan man anta att den bildar 
stora kloner av bara ena könet. Fertila plantor är 
ganska vanliga, men kommer tydligen sällan att 
växa tillräckligt nära varandra för befruktning.
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Tabell 4. Rutanalyser från Björkelund 2. För förklaringar se tabell 3.
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Art 1 2 3 4 5 6 7

Pinus sylvestris, tall 1
Salix pentandra, jolster 2
S. sp., vide 1
Betula sp., björk ls

Achillea millefolium, rollika 1
A. ptarmica, nysört 3 lbl
Agrostis capillaris, rödven 2 3
Carex leporina, harstarr 3
C. oederi ssp. oederi, ärtstarr 31
Drosera rotundifolia, rundsileshår 1 3b 1 5b
Epilobium palustre, kärrdunört 2 3 2 1 3
Equisetum arvense, åkerfräken 3 3
E. fluviatile, sjöfräken 3 2
Euphrasia stricta, ögontröst 4 3b 3b 3b 2b
Holcus lanatus, luddtåtel 1 lbl
Juncus articulatus, ryltåg 4 5 i
J. bulbosus, löktåg 2 3
J. effusus, veketåg 2d
Leontodon autumnalis, höstfibbla 3 2 1 2
Luzula multiflora, ängsfryle 3f
Myosotis caespitosa, sumpförgätmigej 3 4 lb
Odontites vulgaris, rödtoppa 4
Phleum bertolonii, vildtimotej 2
Plantago major, groblad 2d ld
Potentilla erecta, blodrot 2
Prunella vulgaris, brunört 4 1 2
Rumex acetosa, ängssyra lb
Sagina procumbens, krypnarv 1
Trifolium hybridum, alsikeklöver 2b 2bl
T. repens, vitklöver 2 2
Veronica scutellata, dy veron ika 1
V. serpyllifolia, majveronika 1 2
Bryum pollens, skär bryum 4
B. pseudotriquetrum, kärrbryum 2
Philonotis fontana, källmossa 5 5 5 5d 5
Plagiomnium ellipticum, kärrpraktmossa 5
Pleurozium schreberi, väggmossa 1
Pogonatum aloides, sydlig grävlingmossa 1 i i
P. urnigerum, stor grävlingmossa 1
Pohlia bulbifera, trubbkornsnicka 1 2 5 3
P. nutans, vanlig nickmossa 1
Polytrichum commune, stor björnmossa ld
Blasia pusilla, lerbålmossa 2
Cephaloziella sp., mikromossa i
Jungermannia gracillima, listslevmossa 1 2 1 2 i
Lophozia capitata, strandflikmossa i
L. excisa, hedflikmossa i
Pellia neesiana, ringpellia 2
Riccardia multifida, flikbåkmossa 1 3
Scapania irrigua, strandskapania 1 3

Datum 29.7.92 7.8.92 4.6.93 15.7.93 31.8.93 25.7.94 9.94

Ruta 1 och 2 är från källkärret i norra kanten, den blomrika övergången mellan källkärr och grusgropsbotten. -■ Ruta
3- Kärret S kanten. - Ruta 4: Från öppna bottnen åt söder till. - Ruta 5: Dito i närheten. - Ruta 6: Oppna bottnen i
område med särskilt mycket Drosera. - Ruta 7: I närheten av 6.

Bland de många tusen plantorna i BI hittade jag framväxande kapsel (i ungt stadium). Det gäller 
dock i början av september 1994 en honplanta med naturligtvis också att leta vid rätt tid.
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I ett fuktigt område finns lite grand av de mer 
gracila arterna taggkornsnicka P. annotina och 
småkornsnicka P. camptotrachela. Blandad med 
andra nickor och levermossplantor fanns i en kant 
några få småkornsnickor. Kanske förekommer den 
enstaka här och var i gropen, men den är naturligt
vis svår att upptäcka!

De två björnmossarter, enbjörnmossa Polytrichum 
juniperinum och stor björnmossa P. commune, som 
finns i BI, når ofta endast denna nivå. Särskilt av 
stor björnmossa finner man inte sällan starkt för
krympta plantor.

Kärlväxtnivän

Tredje och högsta nivån når framför allt kärl
växterna (se rutanalyserna). Hit hör bl a mer hög
växta tågarter, gräsen, Bis två starrarter gråstarr 
Carex canescens och harstarr C. leporina, ögon- 
trösterna Euphrasia, dunörterna Epilobium, blod
rot Potentilla erecta och dyveronika Veronica scu- 
tellata som är mycket riklig.

Ibland når också mossor denna nivå. Framför allt 
gäller det högre plantor av stor björnmossa (dock 
blir de aldrig normalstora), liten sågmossa Atrichum 
undulatum och stor grävlingmossa Pogonatum 
urnigerum.

Något om växtsociologin

Koppe (1932) var den som först definierade ett 
växtsamhälle (Haplomitrium - Fossombronia in- 
arrva-unionen) med bl a de sällsynta levermossorna 
kurragömmamossa Haplomitrium hookeri, sand- 
bronia Fossombronia incurva och rännbålmossa 
Riccardia incurvata som ”Charakterarten”. Dessa 
arter förekommer alltså endast eller så gott som 
endast i det av Koppe beskrivna växtsamhället 
{ledarter) eller visar en stark förkärlek för det 
{preferensarter). Han fann dem främst på sandiga, 
fuktiga stränder vid näringsfattiga sjöar {Lobelia- 
sjöar). Men några av hans lokaler var fuktiga 
grustag. Arterna behöver ”finkornig till grov, mått
ligt sur sandmark som aldrig helt torkar ut, men 
som åtminstone under flera månader på sommaren 
inte är våt, utan bara fuktig. Täcket av andra högre 
växter och mossor får vara endast mycket luckert. ”

Koppes beskrivningar påminner ibland mycket 
om BI. En genomgående skillnad är dock att hans 
växtplatser tycks ha ett glesare växttäcke än som 
är regel i BI. Det kan vara skälet till att det inte 
(ännu i alla fall) har gått att finna kurragömma-

mossan eller sandbronian där. Båda hör ju dess
utom till mossflorans sällsyntheter.

During (1973a) nämner Haplomitrium - Fossom
bronia mcMrva-unionen som synonym med asso
ciationen Haplomitrio - Scirpetum setacei inom 
förbandet Nanocyperion flavescentis (Zürich-Mont- 
pellierskolans terminologi). Strandflikmossan och 
rännbålmossan gör, att mossfloran i Bis om vintern 
översvämmade delar kan räknas till den associatio
nen (jfr också van Melick & During 1976, som på 
grund av att en grusgropsvegetation innehåller 
Lophozia capitata, Fossombronia incurva och Ric
cardia incurvata räknar den till Koppes union).

Till förbandet Nanocyperion hör pionjärvegeta
tioner av små, ettåriga kärlväxter och åtskilliga 
mossarter, som man möter i kusternas dyner och 
på allehanda ”störd” mark: i hjulspår, längs stigar, 
på stubbåkrar, i en del betade marker, där djur 
trampat vid källor etc. During (1973a) har studerat 
Nanocyperion längs kusterna i västra Frankrike, i 
Holland och Danmark. Inte sällan finns förbandet 
på mark som är översvämmad en del av året. Ibland 
finner man Nanocyperion som rent växtsamhälle, 
men många gånger växer det som inslag i annan 
vegetation. During (1973a) tar som förebild insla
get (holl. inslag) och varpen (holl, sehe ring) i en 
väv; inslaget bildar ett mönster i varpen. Han 
definierar det växtsamhälle som bildar inslaget 
{inslaggemeenschap) på följande sätt: ”En inslag- 
gemeenschap är den genom inflytande av en sekun
där störning uppträdande komponenten i en vege
tation, vari två växtsamhällen växer starkt sam
manvävda med varandra, men som båda också kan 
uppträda skilda åt.” Den sekundära störning som 
gäller i grusgropar är den årliga översvämningen. 
I BI växer Nanocyperion-vegttationen tillsammans 
med en Strandflora av bl a tågarter och tuvor av 
gräs och starr.

Associationen Haplomitrio - Scirpetum setacei 
karakteriseras av (a) borstsäv Scirpus setaceus och 
vägtåg Juncus bufonius + (b) en del andra arter 
ur klassen Isoeto - Nanojuncetea, ordningen Nano- 
cyperetalia och förbandet Nanocyperion + (c) mos
sor ur Koppes Haplomitrium - Fossombronia-SLSso- 
ciation + (d) ytterligare en del arter från andra 
förband.

(a) Borstsäv är en havsstrandsväxt som ibland 
förekommer inne i landet (Weimarck & Weimarck 
1985). Den tycks inte växa i BI. Vägtåg är ju som 
bekant en allmän art på allehanda störd mark. I BI 
växer den rätt glest.
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Tabell 5. Sandens näringshalt i Björkelund I och II. Sanden samlades med tesked från ca 10 olika stallen runt om i 
respektive grop och togs närmast under mossmattorna. ICP-analys (Inductively Coupled Plasma) 17.1.1994 vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet. - Värdena (utom pH och V%) är angivna i mikroekvivalenter per gram torrsubstans 
(mikroekv/gTS). TA (Total Acidity) är ett mått på totala mängden vätejoner. CEC (Cation Exchangeable Capacity) 
mäter hur mycket av de i tabellen nämnda metalljonerna som är utbytbara, dvs inte så hårt bundna att de inte kan 
frigöras. V% betyder procent basmättnad.

Lokal pH K Na Mg Ca TA CEC V%

Björkelund I 5,44 4,79 1,88 6,26 11,65 44,59 69,17 35,54
Björkelund II 6,04 4,80 1,11 6,59 26,49 30,61 69,61 56,02

Av arter ur (b) finns i BI:

Gnaphalium uliginosum, sumpnoppa 
Bryum pallens, skär bryum 
Leptobryum pyriforme, päronmossa 
Blasia pusilla, lerbålmossa 
Jungermannia gracillima, listslevmossa 
Pohlia bulbifera, trubbkornsnicka 
P. camptotrachela, småkornsnicka 
Scapania irrigua, strandskapania

Dvärglin Radiola linoides hör hit och finns med i 
de flesta av Durings analyser. Den har hittills inte 
gått att finna i BI. Päronmossa växte tidigare i BI, 
men kunde inte återfinnas 1993.

(c) Av mossor ur Haplomitrium - Fossombronia- 
associationen finns som nämnts strandflikmossa 
Lophozia capitata och rännbålmossa Riccardia in- 
curvata.

Den subassociation - typicum - som närmast kom
mer i fråga för BI har som skiljearter mot andra 
subassociationer inom Haplomitrio - Scirpetum 
setacei bl a ett par mossor med nordlig utbredning: 
gulknölsbryum Bryum tenuisetum och hedflikmossa 
Lophozia excisa, vilka båda växer sparsamt i BI. 
Till skiljearterna hör också ganska många arter ur 
andra associationer. För BI kan man särskilt nämna 
rundsileshår Drosera rotundifolia och strandlum- 
mer Lycopodiella inundata.

Förbandet Nanocyperion flavescentis förekommer 
i hela Västeuropa, når österut ända in i Ryssland 
och söderut till Medelhavsområdet. I norr når det 
”till in i de sydligaste delarna av Sverige, Norge 
och Finland (fragment).” En välutvecklad Nano- 
cypeno/t-vegetation nere vid Västeuropas kust kan 
(kunde, se nedan!) ha 60-70 arter/m2. Floran i Bis 
om vintern översvämmade delar kan alltså ses som 
ett fragment.

Bland de förbandsarter han räknar upp nämns 
bl a Anthoceros laevis. During har inte funnit den 
i dynerna. Proskauer (1957) delar upp den i de två 
underarterna ssp. laevis och ssp. carolinianus och

för den till ett eget släkte, Phaeoceros. Ssp. laevis 
har i Europa en ”mediterran-atlantisk” utbredning, 
och når i norr till Englands södra och västra 
kustområden. Från andra håll i världen finns 
/aev/s-liknande ströfynd. Ssp. carolinianus är fun
nen i alla världsdelar utom Antarktis. De två taxa 
har omväxlande fått rangen av underart och art 
(Risse 1987). Schuster (1969) argumenterar utför
ligt för det första alternativet. Han anser, att man 
tycks ha att göra med en art med ”complex bree
ding systems”, som visar sig bl a i olika grader av 
utmejsling av rent hanliga, rent honliga och av 
samkönade individ. I checklistan över Sveriges 
mossor (Hallingbäck & Söderström 1987) räknas 
de som arter.

Waldheim (1947) räknade Koppes Haplomit
rium - Fossombronia mcurva-samhälle till under
förbandet Anisothecion vaginalis i sin federation 
Pogonato - Polytrichion.

Björkelund II

BII, den sydvästra av tvillinggroparna, är mer än 
dubbelt så stor som BI, ca 2800 m2 (BI 1200), och 
liksom BI i stort sett cirkelformig. Här vetter 
gropens högsta och brantaste kant mot SV. Den är 
alltför instabil för att kunna koloniseras av växter 
mer än fläckvis. Dessutom tas där sand till husbehov.

Minst halva bottnen är under vinterhalvåret vat
ten- eller istäckt i ett mycket oregelbundet mönster. 
Torrast är mittdelen mellan infarten i V och väggen 
mot BI, som därmed delar in gropens botten i tre 
delar, två fuktigare och en torrare. Eftersom trak
torhjul i alla fall de två senaste åren format om 
marken här, har gruset bara sparsamt kunnat kolo
niseras av växter. Träd växer tätast på västra 
kanten, men deras skuggor når inte långt in över 
bottnen. I motsats till BI är BII alltså ljusöppen och 
har ett torrare mikroklimat.
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Fig 4. Vanlig ögontröst Euphrasia strida vid källan i Björkelund II. - Foto Tore Hagman, augusti 1994.



244 Kjell Andersson SVENSK BOT. TIDSKR. 89 (1995)

Runt Bils kanter finns flera småkärr. Ett av dem 
är en stark källa, som rinner av med en bäck. 
Nedan görs en rundvandring.

Historia

BII saknas i länsstyrelsens arkiv. Före 1974 kräv
des som nämnts inte tillstånd för att öppna grustäkt. 
Man får förutsätta att endast husbehovstäkt skett de 
senaste 20 åren, och för det krävs inte heller nu för 
tiden något tillstånd. Under sista året har mycket 
grus hämtats. En udde av sand, som tidigare sköt 
ut i gropen har helt grävts bort, och gropen har 
utvidgats mot söder. Det smala näset mellan gro
parna är orört. De två fuktigare sidodelarna och 
kärren i kanten har lämnats så gott som helt orörda.

Flora

Floran i BII når (liksom i BI) sin höjdpunkt framåt 
eftersommaren. Särskilt vackert är det, när käll- 
kärrets kant blommar färgrikt av brunört Prunella 
vulgaris, rödtoppa Odontites vulgaris och smör
blommor Ranunculus och en lätt blåviolett sky av 
ögontröst Euphraisa strida syns ute på bottnen. Nu 
ger också skär bryum Bryum pallens en svagt 
rödbrun ton åt fläckar och stråk.

Det lilla kärret i södra kanten har större delen 
av året gott om vatten, men kan fram på efter
sommaren bli ganska torrt. I mitten blossar en 
frodig klunga av trådtåg Juncus filiformis. I ett litet 
område intill står sjöfräken Equisetum fluviatile i 
en matta av kärrpraktmossa Plagiomnium ellipti- 
cum. Ruta 3 är från detta kärr. Koponen (1968) 
skriver om kärrpraktmossan, att det enda gemen
samma för dess växtplatser tycks vara, att de är 
”mer eller mindre våta.” Oftast finner man den 
dock i näringsrika sumpskogar, och den ”föredrar 
grannskapet av källor och sipprande vatten (surface 
seepages). ” Oftare än någon av de andra praktmos
sorna dyker den upp på störd mark av olika slag. 
Koponen berättar att han till och med funnit den 
som ogräs i en blomkruka utomhus. Den förekom
mer sällsynt i källkärr i trakten, medan bandprakt- 
mossan P. elatum är ganska vanlig. Här är plan
torna ganska små jämfört med vad man hittar i 
källkärr, där vattentillgången är bättre.

I närheten sticker strandbronian Fossombronia 
foveolata fram i kanterna av fickpellians Pellia 
epiphylla gröna sköldar.

Inte långt från detta lilla kärr växer utom vanlig 
stor björnmossa Polytrichum commune också dess

varietet perigoniale som gärna förekommer i grus
marker (funnen av Tomas Hallingbäck).

Under skuggan av träden i västra kanten finns 
en liten vitmossgrop. I mitten tronar en vackert 
gulgrön matta av mellanmossa Sphagnum imbrica
tion ssp. affine med några spridda strån av flask- 
starr Carex rostrata. I sydvästra Sverige finns 
också snärjvitmossa ssp. austinii. Den är relativt 
vanlig på högmossar (Tomas Hallingbäck munt
ligt). Nyligen har de två underarterna av Corley & 
Crundwell (1991) tagits upp som arter. Enligt Hill 
(1988) är det S. affine som på brittiska öarna 
förekommer på störd mark av olika slag, t ex i 
diken, medan S. austinii håller sig till orörda myrar 
och lätt försvinner om de påverkas. S. austinii har 
också minskat ända sedan medeltiden, medan S. 
affine tycks ha klarat sig bra. Hill nämner, att man 
nästan alltid finner den lilla levermossan myrknut- 
mossa Odontoschisma sphagni i kuddarna av S. 
austinii, men inte bland S. affine. Närvaro eller 
frånvaro av myrknutmossa är ett ”anmärknings
värt pålitligt tecken” på vilken av arterna man har 
att göra med. -1 högmossarna runt om i trakten är 
myrknutmossan allmän. Närmast växer den i en 
liten torvmosse bara några hundra meter bort. Men 
den går inte att finna i Bils vitmosstuva! Kanske är 
det heller ingen tillfällighet, när Hill nämner, att 
han fann S. affine tillsammans med bl a flaskstarr! 
- Snärjvitmossan omges på båda sidor av grodvit- 
mossa S. inundatum. Den förekommer i trakten 
(3M- mils omkrets) nästan bara i källor och källkärr 
och är inte sällsynt i sådana miljöer. Den växer 
gärna blött, men långtifrån alltid (som namnet 
antyder) nedsänkt i vatten. Här växer den i mattor 
på fuktigt grus. I ett litet område som är blötare 
blir den mer nerliggande. Färgen varierar från rent 
mattgrönt till gulgrönt med orange ton. I käll- 
miljöer är brunorange färginslag inte ovanliga. -1 
närheten finns en liten matta av hedvitmossa 
Sphagnum molle. Den är en fukthedsart, och bara 
två fynd till är kända från trakten. - En skogsart 
som granvitmossa S. girgensohnii växer sparsamt 
i skuggan innanför.

På fuktigt grus vid detta lilla kärr finns en nästan 
ren matta av kärrkrokmossa Wamstorfia exannulata.

På eftersommaren (juli-september) når floran i 
källkärret sin höjdpunkt. Sumpförgätmigejen Myo- 
sotis caespitosa står i blåa klungor bland rödtoppan 
Odontites vulgaris, och överallt slår ögontröst Eu
phrasia strida ut. Lite för sig, men också blandad 
med blå brunört Prunella vulgaris växer den rent



vita formen. Här och var visar dyveronikan Vero
nica scutellata sina små vitvioletta blommor.

Örterna står i ett tätt lurv av rätt högväxt käll- 
mossa Philonotis fontana. Ofta hittar man den lilla 
bållevermossan flikbålmossa Riccardia multifida 
krypande i källmossan. Båda arterna visar i trakten 
en utpräglad förkärlek för källkärr.

Längre inåt kanten är källkärret mvigt och domi
neras av tuvtåtel Deschampsia cespitosa, veketåg 
Juncus effusus och knapptåg J. conglomeratus. 
Grönstarr Carex demissa växer i en kraftig mva. I 
tuvornas kanter finner man rikligt av bandprakt- 
mossa Plagiomnium elatum. Båda de två sist nämnda 
arterna hör i trakten så gott som uteslutande till 
källornas flora.

Ju mer man närmar sig den öppna bottnen, desto 
lägre blir flera av de arter som också växer ute på 
bottnen. Den vackra blommattan finns i en över- 
gångszon. Kärrdunört och brunört t ex är mycket 
mindre ute i gropen än i kärret. Ögontrösterna 
däremot minskar inte lika tydligt i storlek. Käll
mossan, som växer hög och frodig i övergången 
till bottnen, blir allt mindre utåt öppna gropen. Men 
den fortsätter ut på bottnens fuktigare delar och är 
gropens vanligaste mossa om än i dvärgform.

På vintern kan man tydligast se var i kärret 
vatten egentligen trycks upp. I mer än -20 graders 
köld flödade vattnet fritt fram i ett område stort 
som en tvättbalja, vid gruskanten innanför hög
örterna. I närheten, utåt bottnen till, farms ett 
oxhuvudsformat område som aldrig frös. Detta är 
svårt att urskilja andra årstider. Med en rännil 
förenade sig vattnet från härifrån med den lilla 
bäcken inifrån kanten. På isen intill fanns en ut
ställning av rimfrostkonst - stora kristallnålar och 
bladformer som så starkt påminde om kammossan 
Ptilium crista-castrensis, att man har svårt tro, att 
inte likartade formande principer gäller för båda. 
Troligen får man se rimfrostkonsten som ett käll- 
fenomen - det flödande vattnet gav luftfuktighet 
nog för kristallformerna att växa sig stora.

Växtsociologiskt tillhör de flesta arterna på Bils 
öppna botten Waldheims (1947) Pogonato - Poly- 
trichion. Men det starka inslaget av dvärgväxt 
källmossa ger den en mycket annorlunda prägel än 
de torrare grussamhällena har. Källmossan hör till 
preferensarterna för källor och bäckstränder (Anders
son 1993), men tar tydligen gärna tillfället att växa 
också i fuktiga grusgropar. I BI är källmossan spridd 
överallt, men inte alls så dominerande som i BII.

Några rutanalyser finns i tabell 4.
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Jämförelser mellan floran i BI och BII

Skillnaderna i flora mellan dessa två gropar med 
bara ett smalt näs emellan är påfallande. Nästan 
alla arter som finns i den ena, kan man också finna 
i den andra, men i mycket olika mängd. Också i 
BII finns t ex (som nämnts) strandflikmossan och 
den gula nålfruktsmossan, men enstaka och spridda. 
Skälen till detta är bl a:

(1) Mycket olika mikroklimat. BI har ett mikro
klimat som närmast påminner om det som råder vid 
nordvända bergbranter i skogen - fuktigt, skug
gigt, svalt. Bils mikroklimat däremot liknar mer 
motsatsen, sydvända bergbranter - ljusöppet och 
relativt varmt.

(2) Olika näringshalt. Ett jordprov (se tabell 5) från 
vardera gropen har analyserats vid Sveriges lant
bruksuniversitet.

Ganska litet är känt om mossors näringskrav, 
åtminstone när det gäller enstaka näringsämnen. 
Som jämförelse kan nämnas att During (1973a) för 
ett par rutanalyser med strandflikmossa uppger ett 
pH på 4,0 och 5,2 respektive. Waldheim (1947) 
redovisade många jordanalyser. pH i Pogonation 
(som alltså närmast svarar mot tvillinggroparnas 
flora) har ett medelvärde på 5,4.

Småmossamhällenas permanens

Varför kan kolonistsamhällena med små och kon
kurrenssvaga arter finnas kvar genom årtionden 
som i tvillinggroparna? Varför växer de inte igen 
med kärlväxter och större mossor?

Detta har särskilt intresse, eftersom en grop som 
BI kan innehålla flera sällsynta och skyddsvärda 
arter. De har dessutom kunnat breda ut sig över 
mycket större ytor än som är vanligt i mer naturliga 
miljöer. BI kan kanske också tjäna som spridnings- 
centrum för dessa arter.

Under de sista tio åren har jag besökt BI enstaka 
gånger fram till sommaren 1993, då jag började 
undersöka den mer ingående. Den ger alltid en 
känsla av att vara något gåtfullt och annorlunda; en 
egen liten värld i den stora. Inte mycket tycks 
ändras år från år fram till sista åren. Men i det lilla 
har säkert dramatiken varit större än man anar (jfr 
During & ter Horst 1987). Några förändringar 
summeras dock nedan.

(1) I södra kanten har klibbal tätnat och fyllt ut ett 
kantkärr. Här och var på den öppna delen växer 
numera midjehöga klibbalsplantor. Om det var
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regel att enstaka plantor överlevde första året men 
sedan bara klarade sig några år, borde man hitta 
döda småträd. Det finns inga.

Småplantor av buskar och träd är mycket vanliga 
framåt sommaren, men nästan ingen av dem över
lever mer än ett år. Det gäller också plantor av 
klibbal och jolster, bindvide och ev andra vide
arter. Förmodligen dödas de av den årliga över
svämningen. Plantor på mark som inte översväm
mas kommer troligen att dödas av sommartorka.

Att klibbalsplantor har fått fäste ute i gropen kan 
bero på den extremt torra sommaren 1992 (förslag 
av Åke Carlsson, Siene). Se också Gustafsson & 
Ingelög (1994) som angående sumpskogar skriver 
att ”mycket av trädvegetationen ... torde ha upp
stått i samband med torrår.” Åtminstone de flesta 
alplantorna är knappt äldre än från det året (de 
växer mycket fort). Ser man närmare efter, finner 
man att de i regel inte växer på de ställen som längst 
står under vatten, utan i en övergångszon med 
kortare översvämning. De växer inte heller i de 
torraste delarna. Torkan 1992 kom på försomma
ren. Vattnet bör ha sjunkit undan hastigare än 
vanligt. Möjligen har det gett alplantorna en unik 
chans att etablera sig.

Sommartorkan 1994 var ännu värre, men den kom 
under högsommaren. BI var hela tiden så fuktig, 
att floran (inklusive trädplantor) klarade sig bra.

I slutet av juli 1995 var BI ovanligt blöt efter en 
ganska regnig sommar. Alplantorna ute på den 
öppna ytan hade växt till sig kraftigt, var nu ganska 
yviga och nådde ofta över midjehöjd. Dessutom 
hade ett otal björkplantor skjutit upp. I skydd av 
alplantorna kom dessutom ganska många tallplantor.

(2) Som påpekats tidigare har en tidig koloniserande 
mossa som päronmossa Leptobryum pyriforme inte 
gått att återfinna 1993, men den är liten och kan 
vara svår att få syn på. - Tidigare har i nordvästra 
kanten funnits rikligt med röd jordmossa Dicranella 
rufescens i ett översvämmat område. Den tycks helt 
ha trängts ut bl a av stor björnmossa Polytrichum 
commune.

(3) Stor björnmossa har trängt fram från kanterna 
i vissa delar av BI, men växer i regel glest och 
oftast i dvärgform.

Den vanliga bilden av mossornas invandring på 
ställen med störd mark (grus- och lertag, vägskär- 
ningar, brandfläckar etc) är i stora drag följande 
(During 1979, Fransén & Hallingbäck 1988). Först 
kommer pionjärarter. Dessa är få - i regel bara 
spåmossa Funaria hygrometrica. Redan andra året

syns koloniserande arter - brännmossa Ceratodon 
purpureus, lerbålmossa Blasia pusilla, bryumarter. 
Så småningom kommer allt fler små, akrokarpa 
bladmossor (mossor med upprätt växtsätt och spor
kapsel i toppen) och några levermossor. Efter 
något år börjar de första skotten av mossor med 
krypande växtsätt (pleurokarpa) arter visa sig och 
utplånar med tiden det mesta av samhällena med 
småmossor. Dessa kan finnas kvar på småfläckar 
lång tid. Mossföljden har nu nått ett tämligen stabilt 
slutstadium. Särskilt tydligt kan man se sådana 
växtföljder på brandfläckar, där marken upphettats 
kraftigt några timmar (Southorn 1976, 1977). Om 
kärlväxter kan vandra in tidigt, uteblir mer eller 
mindre stadiet med koloniserande mossor.

Detta är egentligen en alldaglig erfarenhet, som 
var och en som haft hand om ett trädgårdsland sett 
något av. Det beskrivs ofta i litteraturen (se t ex 
During 1979, Beijersbergen & During 1980, Joenje 
& During 1977, Waldheim 1947, Krusenstjerna 
1945).

Tvillinggroparna stämmer som vi sett inte in i 
detta schema. Åtminstone till senare år tycks igen- 
växningen ha uteblivit eller gått mycket långsamt.

Avgörande för dessa växtsamhällens stabilitet 
kan särskilt groparnas mikroklimat vara (During i 
brev). En liknande grop i Holland (van Melick 
1973, van Melick & During 1976) är också den 
tämligen stabil. During finner Bis flora ”certainly 
very interesting”.

Ett påfallande drag i tvillinggroparnas flora på 
den öppna bottnen är ju att pleurokarpa mossor så 
gott som helt saknas. På ett ställe i BI växte 1993 
lite grand sammetsmossa Brachythecium velutinum 
tillsammans med gräshakmossa Rhytidiadelphus 
squarrosus. Blek gräsmossa Brachythecium albi
cans, som tidigare växt på torrare ställen, gick inte 
att återfinna. - Kärlväxtfloran är gles och ibland är 
arterna dvärgväxta.

Att det finns så lite av pleurokarpa mossor kan 
enligt During förklaras med ett extremt mikro
klimat nära marken. De normala växtställena för 
pleurokarpa arter är ju skyddade ställen; på marken 
i skogar, skuggiga berghällar, fuktstråk på träd
stammar etc. Längs alkanten vid sidorna i BI går 
det att hitta framför allt väggmossa Pleurozium 
schreberi som också gärna växer på ”öar” i branta 
kanter. Pleurokarper är ektohydriska (Proctor 
1979), dvs de tar upp vatten direkt över hela sin 
yta, och vanligen är deras inre ledningsvävnad 
obetydlig. Bladen saknar kutikula. During på
pekar, att de tider dessa mossor är fuktiga i den
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Fig 5. Strandflikmossan Lophozia capitata växer i Björkelund I gärna tätt packad, så att den syns som små, ljusgröna 
fläckar. I lupp finner man också rödaktiga färger. Bara sex fynd är gjorda efter 1950. - Foto Tomas Hallingbäck.

öppna grusgropsmiljön blir så korta, att de inte 
hinner ersätta förlusterna genom respirationen. I 
poldrar i den 1969 torrlagda Lauwerzee kom pleuro- 
karpa mossor mest i tätare fläckar av gräs. Ett 
annat exempel som han nämner är, att på den torra 
ön Lanzarote (en av Kanarieöarna) finns pleuro- 
karpa mossor bara på lokaler och i höjdzoner, där 
luftfuktigheten inte når extremt låga värden.

Pleurokarpa mossor lever till stor del av regnets 
innehåll av näringsämnen och på ämnen som finns 
i droppar (regn, dagg, dimma) från kärlväxter 
(eller i fuktstråk på träd). Deras ofta lösa vävar har 
i regel liten kontakt med underlaget och kan inte ta 
upp tillräckligt med vare sig vatten eller näring 
därifrån. De brukar vara vanligast under träd en 
bit ut från stammen, där näringsläckaget är störst 
(Tamm 1953, citerad i Longton & Greene 1979).

Så gott som alla ämnen som finns i växter kan 
också läcka från dem, speciellt genom bladen 
(Tukey 1970). Alla för växter nödvändiga mineral 
inklusive spårämnen, stora mängder organiska 
ämnen (t ex fria sockerarter), alla aminosyror som 
finns i växter, och många av de organiska syrorna

har påvisats i läckage. Dessutom har det visat sig 
att hormoner som t ex gibberelliner, vitaminer, 
alkaloider och fenolföreningar också kan läcka. — 
För pleurokarpa mossor under träd t ex är troligen 
det mesta av detta ”gefundenes Fressen”!

Iakttagelsen, att pleurokarpa mossor så gott som 
saknades på tvillinggroparnas öppna ytor, ledde 
fram till följande försök till förklaring av varför BI 
inte (eller bara mycket långsamt) växer igen. I BII 
(och på andra ställen) kan andra av de nämnda 
faktorerna vara förhållandevis viktigare.

(1) Kärlväxtfloran blir gles, därför att stora delar 
av bottnarna är vattendränkta under vinterhalvåret. 
Det begränsar de fleråriga kärlväxterna i sådana 
områden till våtmarksarter, som har lednings- 
vävnad för luft i rötterna. Å andra sidan är tydligen 
vattentillförseln så dålig andra delar av året, att 
våtmarksarterna blir mer eller mindre dvärgväxta. 
En sådan miljö gynnar givetvis ettåriga växter, som 
t ex ögontrösterna. Dessa bidrar också till att för
svaga andra kärlväxter genom att parasitera på 
deras rötter.
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De täta tuvorna och bålmattorna av småmossor 
kan hindra kärlväxter att etablera sig, vilket antyds 
av Dixon & Hambler (1988). I övergången mellan 
tuvor och bålmattor ser man ofta hur plantor av t ex 
trubbkornsnicka står i hål eller inne i djupa bukter 
i pelliornas bålar! Ögontrösterna växer nästan alltid 
på små, nakna sandfläckar mellan mossorna. Sär
skilt i de områden som är översvämmade längre 
tid, finns alltid småfläckar nakna. Kanske isrörel
ser nyskapar sådana varje år. Andra orsaker finns 
säkert också. Dessa fläckar betyder mycket för 
förnyelse särskilt av mossfloran. Deras uppkomst 
och utveckling borde studeras med hjälp av perma
nenta provytor.

(2) Den glesa floran av kärlväxter gör att pleuro- 
karpa mossor inte kan överleva (se resonemanget 
ovan).

Runt Bis kanter mot albrynet växer ofta stor 
björnmossa Polytrichum commune. Den tycks säl
lan eller aldrig blanda sig med andra bladmossor. 
Däremot kan man ibland finna små levermossor. 
Björnmossan har säkert på många ställen hindrat 
pleurokarpa arter att växa i skydd av brynet.

(3) Den treskiktning som tydligast förekommer i 
BI är troligen stabil av flera olika skäl. Levermoss- 
skiktet på den fuktiga sanden hjälper till att bevara 
fuktighet åt de två övre. Säkert sker också ett 
ämnesutbyte (kanske en cirkulation) av närings
ämnen mellan de olika skikten (se ovan).

(4) Det hela är känsligt beroende av grundvattnets 
läge och växlingar under året. BI är inte så blöt, 
att kärrväxter och vissa pleurokarper tar överhan
den som har skett i Lena. De två helt dominerande 
mossorna i hela denna stora grusgrop är ju kärr- 
krokmossa Warnstorfia exannulata på de fuktigaste 
ställena och spjutmossa Calliergonella cuspidata 
på så gott som alla andra utom de torraste. Bland 
akrokarpa arter dominerar också en enda kraftigt, 
kärrbryum Bryum pseudotriquetrum. - Å andra 
sidan är miljön i stora delar av BI fuktig nog för en 
rik levermossflora.

(5) Ett någorlunda jämnt klimat bidrar också till 
stabiliteten. Troligen kan torrsomrar innebära att 
trädplantor får fäste. Sedan kan igenväxningen ta 
fart.

(6) Avgörande för Bis speciella karaktär av lever- 
mossgrop är troligen det ”nordliga” mikroklima
tet, jämförbart med det som råder vid nordvända 
bergbranter i skogen. Den totala instrålningen från 
sol och himmel mot en (öppen) sådan är knappt

hälften så stor som mot en sydvänd (Ångström 
1974; värdena är från Stockholmstrakten).

During har tagit del av denna tankegång (något 
utbroderad här) och bedömer den som ”quite rea
sonable”, men påpekar svårigheten att få mer 
”conclusive evidence”. Att mäta mikroklimatet 
skulle vara svårt att göra, och det skulle också vara 
svårt att värdera resultaten, skriver han. Däremot 
skulle man kunna simulera kärlväxtvegetation med 
hjälp av en ”skog” av små stickor och se om 
pleurokarper kommer på sådana ställen.

Sådana experiment har ännu inte hunnit genom
föras. Men alplantorna är på sätt och vis ett natur
ligt experiment. Vid en hastig kontroll 26.7.1995 
gick det inte att finna pleurokarpa mossor runt 
alplantorna på Bis öppna yta, inte ens där plantorna 
står i grupper och ger mycket skugga. Däremot har 
bl a gräs, tåg och örter som blodrot och brunört 
gynnats. Och björnmossan Polytrichum commune 
växer sig nu ganska hög och intar hela tiden nya 
områden. Invandringen av pleurokarpa mossor hör 
til ett senare stadium i igenväxningen.

Spridning och etablering

Hur tvillinggroparnas småmossamhällen har etable
rats är omöjligt att rekonstruera i efterhand. Troli
gen fanns i början sådana arter som man nu finner 
vid Fågelkällan. Fortfarande lever ju spåmossan 
kvar i BI (eller har möjligen gått ut och återkommit 
en eller flera gånger). Typiskt för kolonisatörerna 
är att de har en kraftig vegetativ förökning (ofta 
med groddkorn). Många har också rhizoidknölar. 
Whitehouse (1987) har också påvisat protonema- 
groddkorn hos många arter. I en del fall tycks föga 
differentierade fragment av protonemat tjäna den 
lokala spridningen.

Några av arterna i BI saknar groddkorn men 
producerar rikligt med sporer (och kanske också 
bladfragment). Dit hör t ex liten sågntossa Atri- 
chum tenellurn (som dock har rhizoidknölar, iakt
tagna också från BI (Arts 1987) och gul nålfrukts- 
mossa Phaeoceros carolinianus. Kanske spelar 
sporerna hos dem en roll också för närspridningen.

Kolonisatörerna fyller efter hand alla tänkbara 
ställen i sin miljö. I BI kan groddkorn spridas med 
översvämningsvattnet. Kolonisatörerna så att säga 
utövar ett ständigt tryck, deras vågor slår mot 
grusgropens stränder. Det behöver dock inte hindra 
att nya arter kan komma in och dela ”nisch” med 
sådana som redan finns (During & ter Horst 1987) 
eller eventuellt utnyttja en dittills oanvänd.
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Det finns experiment gjorda i USA som tyder på 
att mossor växer bättre när de trängs än när de 
växer glest (Mishler 1988). Detta skulle antyda att 
mossor kan växa bra i en sluten mossmatta och göra 
det svårt för fröväxter att etablera sig.

En kanske betydelsefull roll kan också kemisk 
påverkan mellan mossorna spela (Mishler & New
ton 1989). Författarna har påvisat att ett eller flera 
ämne(n) från vuxna plantor av skruvmossor Tortula 
och av kvastmossa Dicranum scoparium kan in- 
hibera särskilt sporers förmåga att gro och minskar 
också radien hos det ur en groende spor växande 
protonemat. Men också utvecklingen av nya plan
tor från bladfragment bromsades. Spridning med 
fragment är en mycket vanlig förökningsmetod hos 
många mossarter. Inhibition påvisades både inom 
arten och gentemot andra arter i experimentet. 
Effekten var dock långt ifrån genomgående. För
fattarna anser, att den ekologiska betydelsen av 
kemiska ”interaktioner” kan vara avsevärd. Det 
kan vara den avgörande faktorn bakom strukturen 
hos ett mossamhälle, snarare än konkurrens mellan 
vuxna plantor.

Vågorna slår mot stranden, men kan också något 
stänk nå utanför grusgropsmiljön? Eller kan en 
grop som BI rentav tänkas vara en fälla för arter?

Det är svårt att tänka sig att groddkorn kan spela 
roll annat än inom gropen. De är dock långt tyngre 
än sporer och kan knappast spridas av de svaga 
vindarna. Däremot kan de tänkas följa med be
sökare, djur och människor (och ev maskiner). Det 
gäller inte minst rhizoidknölar ytligt i sanden. 
Bladfragment kan lättare tänkas blåsa iväg. Men 
sporer är troligen de enda spridningsorgan som 
undkommer i nämnvärd grad. Troligen lyckas det 
bara för en mycket liten bråkdel av alla som 
produceras (jfr Miles & Longton 1987). Men det 
kan i och för sig med åren räcka för långspridning 
av en art.

Mossfloran i tvillinggroparna är ju påfallande 
olika. Men det gäller mest fördelningen av arter 
mellan groparna. De flesta arter som finns i den 
ena finns också i den andra. Naturligtvis kan man 
tänka sig att många arter kommit in i båda från 
något tredje ställe utanför. Men det ligger närmare 
till hands att tro, att t ex arter som den gula 
nålfruktsmossan och strandflikmossan först kom
mit till BI, där de trivs väl, och att de därifrån 
ständigt söker sprida sig till BII. Det har ju också 
lyckats om än i ringa grad.

Genetisk variation

Forskning på senare år har visat, att enzymer hos 
mossor kan uppträda i flera olika varianter. Det har 
visat sig både inom och mellan arter i olika under
sökningar (Cummins & Wyatt 1981, Vries m fl 
1983, Daniels 1985). Hur långt resultaten kan 
generaliseras är oklart.

Mossorna har ofta ansetts stå stilla i utveck
lingen, bl a därför att många arter litar helt eller 
nästan helt till könlös fortplantning. Men om en
zymernas variabilitet kan ses som ett mått på 
mossornas genetiska variabilitet, så innebär det att 
deras variationsnivå är fullt jämförbar med kärl
växters (och djurs). Det gäller också en art som 
smal sågmossa Atrichum angustatum (Cummins & 
Wyatt 1981), där könlös fortplantning dominerar. 
Strängt taget måste man också påvisa, att detta är 
ett uttryck för olika alleler för enzymet ifråga, och 
det har inte gjorts hos mossor. Att genomföra 
kontrollerade korsningar med dem möter stora 
svårigheter. Miljön kan påverka antalet enzym
band man finner och deras rörlighet. Men eftersom 
mossorna är haploida, kan man anta att enzymernas 
mångformighet ändå är ett rättvisande uttryck för 
den genetiska variationen (Mishler 1988).

Man kan räkna med att en art som nyligen 
kommit in i ett nytt område (t ex en grusgrop) har 
en liten genetisk variation. Det tar lång tid för en 
population att bli genetiskt väl differentierad. Ett 
slående exempel på detta ger Wyatt m fl (1987). 
Säkerligen hinner bara en obetydlig genetisk diffe
rentiering ske i den ganska kortvariga miljö som 
en grusgrop ändå är.

Sällsyntare arter kan knappast tänkas ha spritt 
sig dit mer än någon enstaka gång, varför deras 
genetiska utgångspunkt är smal (”genetic drift”). 
Men de får möjligheten att formera sig kraftigt och 
med tiden sprida sig utanför gropen. Det ger en 
ökad möjlighet för arten till kontakt med andra 
populationer (kanske från en annan grop). Grus
gropar som spridningscentra kan därför vara värde
fulla, även om en viss populations genetiska varia
bilitet är liten.

Att många mossor litar till könlös förökning mer 
än könlig, innebär som antytts ovan inte nöd
vändigtvis att de har blivit genetiskt utarmade 
(Mishler 1988). I en intressant diskussion kring 
mossornas sexualitet påpekar Mishler sammanfatt
ningsvis, att det räcker inte enbart med att veta att 
en art litar starkt till könlös förökning för att man 
skall kunna förutsäga dess ”evolutionary poten-
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Fig 6. Rännbålmossa Riccardia incurvata, Björkelund I. 
En liten bållevermossa som man i lupp direkt känner igen 
på den rännformiga översidan. - Foto Tomas Halling- 
bäck.

tial”. Sådana förutsägelser kräver också kännedom 
om andra sidor av artens biologi och miljö.

Naturvårdsaspekter

(1) Att grusgropar kan vara värdefulla biologiska 
miljöer visar redan artikelns fyra exempel. En del 
är skyddsvärda och kan också behöva en viss 
skötsel bl a för att fördröja igenväxning. De bör få 
en lämplig form av småbiotopskydd.

Fågelkällan är något så sällsynt som en ny 
källmiljö, där man från början (nästan) kan följa 
invandringen av kärlväxter och mossor. Bergqvist 
& Kulander (1990) berättar om en ny källa vid 
Uppsalaåsens fot. Men största chansen att få vara 
med om en källas födelse är säkert i grusgropar.

Lenagropen är intressant som exempel på den 
komplicerade, dynamiska jämvikt mellan olika 
växtsamhällen som kan uppstå i en gammal, blöt 
grusgrop. Artmässigt är den också intressant bl a 
för sin rikedom på Salix-arter och -hybrider. Och 
den har stor betydelse för djurlivet (se nedan).

Björkelund I med sin rikedom på levermossor, 
därav tre från hotlistan, hör utan tvekan till de 
skyddsvärda.

Björkelund II med sina småkärr och sin starka 
källa är också värdefull. Två av de hotlistade 
arterna, strandflikmossa Lophozia capitata och gul

nålfruktsmossa Phaeoceros carolinianus (den sist
nämnda upptäckt av Tomas Hallingbäck) finns 
också där, om än i mycket mindre mängd än i BI.

Att sällsynta arter kan finnas under lång tid i de 
relativt stabila småmossamhällena och även breda 
ut sig över mycket större arealer än som troligen 
ofta är möjligt på deras naturliga lokaler innebär 
(a) att man får en unik möjlighet att studera dem, 
om än i en onaturlig miljö; (b) att gropar kan 
fungera som spridningscentra för sådana arter; 
samt (c) att man får möjlighet att försöka plantera 
ut dem på lämpliga ställen.

Botaniska värden

Man bör inte bortse från, att också igenväxta gamla 
grusgropar kan ha en intressant flora (Bremer 
1979).

Nanocyperion - ett växtsamhälle på tillbakagång

Som helhet har Nanocyperion gått starkt tillbaka 
överallt i Västeuropa (During 1973a). Vid början 
av 70-talet var det redan svårt att finna verkligt rika 
Nanocyperion-samhällen i trakter, där de tidigare 
frodats, t ex nordvästra Frankrike.

During nämner många skäl till detta. I Holland 
har t ex grundvattennivån sänkts på många ställen 
i dynerna. Det beror både på skogsplantering och 
på ökat uttag för dricksvatten.

Många växtplatser för Nanocyperion var bundna 
till det gamla, ”halvnaturliga” landskapet. För
bandet är starkt kulturgynnat; man kan bokstav
ligen säga att det följer människan i spåren. Det 
trivdes väl med det äldre, mångsidiga, småskaliga 
och oftast mer skonsamma sättet att umgås med 
naturen. Det levde med i hedböndernas och kust
folkets liv, dök upp på ställen där man tog hedtorv, 
kom i spår efter hästvagnar, på randen av små 
grävda vattensamlingar i dynerna, i lertag etc.

Den moderna gödningen av många marker miss
gynnar Afa/zocypenon-samhällena. - Inte heller kan 
traktorspår ersätta de gamla spåren efter häst och 
vagn. Om traktorspår används någorlunda ofta, 
blir de så kraftigt ommodellerade, att floran aldrig 
hinner etablera sig ordentligt. Om de å andra sidan 
bara körs upp någon enstaka gång, växer de snabbt 
igen, och ingen eller bara en mycket torftig Nano- 
cyperion-üord hinner utvecklas. Det som gynnar 
dessa växtsamhällen är den ofta återkommande, 
lagom stora nötningen. Det gör den till en signatur 
för ett äldre, mer skonsamt sätt att leva.
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En gångstig på ön Schiermonnikoog hade en 
vacker Nanocyperion-vtgeUUon med 60-70 arter/ 
kvm, medan ett traktorspår i närheten bara hade 
10-20 arter/kvm.

Över huvud taget innebär de snabbare och grövre 
ingrepp i naturen, som kommit med industrialise
ringen både i jordbrukslandskapet, i skogen, vid 
anläggningsarbeten etc en så stor miljöföränderlig- 
het (dynamik), att det oftast inte finns någon natur
lig motsvarighet till den. Följden blir en utarmning 
av floran. Några få arter gynnas, eventuellt explo
derar, medan de flesta missgynnas eller utrotas.

Om Nanocyperion återigen skulle börja att följa 
oss i spåren, så vore det ett mycket hoppfullt tecken 
för framtiden.

Strandflikmossa Lophozia capitata

Gamla, fuktiga grusgropar tycks vara ett av strand- 
flikmossans få kvarvarande fästen i kulturlandska
pet (Muyldermans 1964, Dierssen 1970, van Me- 
lick 1973, van Melick & During 1976, Jones 1947 
och 1986). Enligt Schuster (1969) är strandflik- 
mossan mer än någon annan Lophozia-art begrän
sad till sandiga ställen. Den förekommer spridd i 
Västeuropa och östra Nordamerika. Utbredningen 
sammanfaller ”i stort sett med sandiga områden 
eller dyner, tidigare stränder till gamla sjöar, och 
med kustslätten i östra Nordamerika.” During 
(1973b) fann strandflikmossan på alla de frisiska 
öarna utom en, men inte i Frankrike eller Dan
mark. Här rörde det sig åtminstone delvis om 
ursprungliga växtplatser.

Hur länge kan då en art som strandflikmossa 
leva kvar i en grusgrop?

Myuldermans uppskattar åldern på sin grusgrop 
till åtminstone fem år. Han besökte den i ett par år 
och anser att strandflikmossan snart skulle komma 
att trängas ut av andra växter. I hans grop växte 
den tillsammans med strandlummer Lycopodiella 
inundata, just som i BI. Han citerar också en 
herbarieetikett från USA (Connecticut, North 
Haven), där strandlummer nämns i sällskap med 
strandflikmossa!

Dierssen fann strandflikmossan i ett grustag vid 
Bad Münder i Niedersachsen. Här växte den nära 
en källa som uppstått 1964. Om den eventuellt 
funnit vägen till grustaget tidigare är oklart. Diers
sen anser att den (tillsammans med rännbålmossa 
Riccardia incurvata, som också växte där), snart 
skulle bli utträngd av kärlväxter.

Fig 7. Gul nålfruktsmossa Phaeoceros carolinianus, 
Björkelund I. Först på eftersommaren växer den ut, 
mendå upptäcker man lätt de smala kapslarna, som 
sticker ut ur mosstuvormna så rikligt ibland, att man på 
avstånd ser en gul färgton. En art på tillbakagång: efter 
1950 är bara tre fynd gjorda i Sverige. - Foto Tomas 
Hallingbäck.

van Melick fann strandflikmossan (även där i 
sällskap med rännbålmossa) i ett gammalt grustag 
vid Venlo i östra Holland 1972. 1976 fanns den 
kvar fläckvis, men kärlväxterna stod tätare.

Jones rapporterar strandflikmossan från Chaw- 
ley Brick Pit, VSV om Oxford i England. Det var 
andra fyndet sedan arten upptäcktes i Storbritan
nien 1813! 1948-1966 växte den mycket rikligt på 
fuktig sand. 1985 hade växtplatsen grott igen kraf
tigt, och mossan gick inte att återfinna.

Att döma av dessa rapporter verkar det som om 
igenväxning är det största hotet mot strandflik
mossan. Villkoren kan dock säkert variera kraftigt
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från plats till plats. Ingen av författarna nämner ett 
stabilt växtsamhälle så som i BI. Men During 
(i brev) skriver som nämnts, att vegetationen i 
grusgropen vid Venlo också är ”quite stable”.

Hur länge strandflikmossan ftinnits i BI vet 
ingen, men villkoren har snarast varit bättre än nu 
i åtminstone 24 år, troligen mycket längre tid. Och 
ännu kan den hålla sig kvar mycket länge, eftersom 
den som nämnts spritt sig över hela gropen och 
finns så gott som överallt i de översvämmade 
områdena med åtminstone någon planta. Den vege
tativa spridningen med groddkorn är tydligen effektiv 
och underlättas säkert av översvämningarna.

Det avslöjar också något om dess livsstrategi. 
Om ett kärnområde försvinner, kan nya tänkas 
uppstå på grund av någon störning. En mer eller 
mindre snabb igenväxning är den naturliga utveck
lingen på de ursprungliga liksom de kulturskapade 
växtplatserna. Men bara inte störningarna sker 
alltför sällan, kan arten alltid finna nya växtplatser. 
Detta motsvarar en skyttelsituation ungefär som 
den beskrivs hos Joenje & During (1977).

Troligen finns strandflikmossan många gånger 
sparsamt i sina naturliga miljöer och är lätt att 
förbise. Den anses vara en ganska sällsynt art 
(During 1973b), men kanske är den genom själva 
sin strategi förbisedd. Långa tider lever den tro
ligen kvar på en växtplats bara som enstaka, spridda 
plantor intrasslade bland många andra arter. Hit
tills har jag t ex bara funnit några få ex i BII.

I Sverige var strandflikmossan fram till och med 
16.2.1992 säkert känd från 21 lokaler från Skåne 
till Värmland och Uppland. Den räknas till de 
hotade strandarterna och klassificeras som sällsynt 
(Databanken för hotade arter och Naturvårdsverket 
1991). De två kända lokaler som ligger närmast BI 
är Seglora (cirka 5 mil fågelvägen) och Trollhättan 
(ca 4,5 mil). Långspridningen sker säkerligen med 
sporer. Det finns inget skrivet om de svenska 
fynden (Tomas Hallingbäck i brev).

Rännbålmossa Riccardia incurvata

Rännbålmossa förekommer inte sällan tillsammans 
med strandflikmossa (Dierssen 1970, van Melick 
1973, During 1973a). During (1973b) fann ränn- 
bålmossan längs hela kusten från Skagen till den 
holländska ön Voorne. Ett markant optimum hade 
den i Haplomitrio - Scirpetum (och Radioletum). 
Trots att Koppe fann rännbålmossan på 21 av sina 
22 lokaler, rapporterar han inget fynd av strand
flikmossan.

I Sverige räknades rännbålmossan tidigare till 
de hotade strandarterna och klassificerades som 
sällsynt (kategori 3; Databanken för hotade arter 
och Naturvårdsverket 1991). I den nya hotlistan 
(Aronsson m fl 1995) har rännbålmosan utgått, 
eftersom den enligt senare erfarenheter har be
dömts höra till mossor som är ”alltför vitt spridda”. 
Den står nu på en ”kandidatlista” för fortsatt 
uppföljning.

I BI förekommer den rikligt, men är på grund 
av sin litenhet lätt att förbise. De karakteristiska 
groddkornen finner man ofta. Säkerligen har den 
en liknande livsstrategi som strandflikmossan.

Gul nålfruktsmossa Phaeoceros carolinianus

Den tredje sällsynta arten i BI är den gula nålfrukts- 
mossan. - Nålfruktmossorna representerar en liten, 
mycket gammal och egenartad växtgrupp, som inte 
anses vara närmare släkt vare sig med kärlväxter 
eller mossor.

Enligt Schuster (1969) kan ingen levermossa 
mäta sig med gul nålfruktsmossa ifråga om världs
vid utbredning utom möjligen fetbålmossa Aneura 
pinguis. Trots detta är den gula nålfruktsmossan på 
stark tillbakagång i Europa och anges som hotad i 
Polen, Österrike, Schweiz, Storbritannien, Norge 
och Finland (Tomas Hallingbäck i brev). I Sverige 
är gul nålfruktsmossa mest funnen i Skåne, men 
det finns ströfynd norrut till Dalarna (Ingelög m fl 
1993). Den missgynnas i jordbrukslandskapet och 
finns med bland de hotade arterna, där den räknas 
som hänsynskrävande (Databanken för hotade 
arter och Naturvårdsverket 1991).

Djurlivet i grusgropar

Gamla grusgropar kan också ha en mångsidig 
betydelse för djurlivet i markerna. Säkert skulle ett 
studium av insektfaunan ge spännande fynd.

I de om våren vattenfyllda groparna, kanterna, 
eller det lilla innanhavet i Lena läggs massor med 
grodrom. Så småningom sjunker vattenståndet, 
och läget kan se kritiskt eller förtvivlat ut för yngel, 
som inte hunnit tillräckligt långt i sin utveckling. I 
små, ljumma vattengropar i BII t ex var trängseln 
stor framåt våren. Det kan tyckas vanskligt, för att 
inte säga dumt, att lägga yngel på sådana ställen. 
Men det är den normala strategin för åtskilliga 
grodarter (Duellman 1992). I mer tillfälliga vatten 
finns inte hela den yngelätande fauna av vattendjur 
som håller till i dammar och sjöar. De brukar göra
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slut på det mesta av grodäggen eller ynglen. Risken 
är å andra sidan att vattnet sjunker undan i förtid, 
så att ynglen omkommer. I Lenas innanhav lycka
des i alla fall våren 1994 otaliga yngel nå vuxet 
stadium i tid. De är mogna för landliv i början av 
juni, och då brukar de flesta större vattensamlingar 
ännu ha vatten.

Många arter av groddjur har ju försvunnit eller 
minskat kraftigt på senare tid. Orsakerna till detta 
har man tvistat om; det har av en del betraktats som 
normala svängningar i populationerna. De flesta 
har varit ense om, att en katastrof håller på att 
drabba denna stora djurgrupp och har som orsaker 
nämnt förstöring av deras naturliga miljöer, vatten- 
och luftföroreningar, sur nederbörd och ökad ultra
violett bestrålning till följd av ett uttunnat ozon
skikt. Duellman anser den sista faktorn vara den 
allvarligaste. De flesta groddjur lägger ju sina ägg 
öppet i vattensamlingar utsatta för ljuset. Senare 
har amerikanska forskare faktiskt visat, att hos två 
av tre grodarter som undersöktes gick vartannat 
ägg under till följd av ökad UV-strålning. Den 
tredje artens ägg hade en särskilt hög halt av ett 
DNA-reparerande enzym (Anonym 1994).

Få miljöer lär ge så mycket tillfälliga vattensam
lingar att lägga rommen i som gamla grusgropar. 
De spelar därför en särskilt viktig roll för att stödja 
och uppehålla grodarter i en tid av nedgång.

Backsvalor bygger gärna bo i kanten av grus
gropar. I många trakter är det troligen deras nästan 
enda bomöjlighet. I södra delen av den stora grus
grop, dit Fågelkällan hör, finns djupa schakt. Flär 
syns hundratals bohål en bit under grässvålen. 
Svalorna pilar omkring, och överallt hör man deras 
raspande, ”sandiga” läten.

Mindre strandpiparen bor gärna i grustag, helst 
om det finns vatten i närheten. Till Fågelkällan 
hittade den snart.

Hot mot grusgropar

(1) Många grusgropar glöms så gott som helt bort, 
när sista maskinen lämnat fältet. Ibland när man 
kommer till ett sådant ställe, får man känslan av att 
ingen satt sin fot där på många år. Floran kan 
utvecklas i lugn och ro.

Men det finns också ”användningar” av grus
gropar. I en del tippas skräp och skrot. Detta är ett 
problem också i Holland (van Melick & During 
1976).

På senare år har man upptäckt nöjet att köra 
moped eller lätt motorcykel utför branta kanter och

rumstera om inne i gropen som i en motorcross- 
bana (en ”riktig” sådan finns förresten inte långt 
från Fågelkällan). I både Lena och BII har man kört 
moped ganska friskt.

Att rida i grusgropar är också uppskattat. Häs
tarna trampar upp stigar och här och var berikas 
gropen med gödsel. Det har också skett i Lena.

Ibland gör man upp eld av ena eller andra skälet.
Man tycks ha en känsla av att det mesta är tillåtet 

på en sådan plats. I vissa gropar gör detta (utom 
dumpning av kanske giftigt avfall) knappast någon 
skada. De har ju i stället en biologisk funktion som 
fritidsområden! Men i vissa fall kan dessa olika 
påverkningar störa eller skada en känslig flora och 
fauna. Där bör man inte överlåta förnyelsen åt 
mopedhjul och ridstigar.

(2) Grundvattensänkning förändrar totalt de eko
logiska förutsättningarna och skulle t ex helt för
därva en värdefull miljö som BI. Lena-gropen var 
påtänkt som grundvattentäkt, men vattenkvaliteten 
ansågs inte duga. En brunn finns dock kvar som 
minne.

(3) Olika återställande åtgärder av äldre gropar.

(4) Troligen är kvävenedfallet ett hot mot floran i 
en del gamla grusgropar. Afezocypenon-samhällen 
t ex missgynnas ju av gödsling.

(5) Den klimatuppvärmning, som är en följd av 
drivhuseffekten, börjar märkas framför allt på de 
alltfler extrema väderlekstyperna. Man kan i fram
tiden vänta sig fler torrsomrar än tidigare, vilket 
troligen leder till snabbare igenväxning av värde
fulla grusgropar.

(6) Kontinuiteten är bruten. Numera uppstår inga 
nya grusgropar som grävts ner till grundvatten
nivån och sedan lämnats. Enligt de nya reglerna 
gräver man inte ner till grundvattnet och jämnar 
efter täkten ut gropens kanter, så att man får en 
mjuk linje i landskapet. Ofta sås gräs och många 
gånger planteras sedan tall på sådana ställen. Detta 
kan tyckas vara ett skonsamt sätt att handla, men 
åtgärderna missgynnar den biologiska mångfalden.

Skötsel av intressanta grusgropar

(1) För att ytterligare fördröja igenväxningen bör 
man ta bort trädplantor som överlevt det första året. 
Det kräver nästan inget arbete och kan göras t ex 
vartannat år. BI kräver nu någon timmes arbete 
med röjning av trädplantor för att inte snabbt växa 
igen.



(2) En del försiktiga ingrepp kan göras för att öppna 
nya ytor för arter, som håller på att försvinna, van 
Melick & During (1976) föreslår att ”i mycket liten 
skala och ytligt skala av markens översta skikt” 
(fritt översatt). Här krävs mer erfarenhet av vad 
som kan vara bäst. Men man bör som sagt inte 
överlåta sådant åt ridhästar eller motorcyklar! Det 
finns många grusgropar, där de kan hålla till utan 
att göra nämnvärd skada.

(3) På enstaka ställen i landskapet bör grusgropar 
av den gamla sorten grävas och få vara kvar 
orörda. Där får man med tiden en intressant bild 
av särskilt mossfloran i trakten. Arter som kan vara 
svårupptäckta och som finns i mycket små före
komster kan plötsligt växa i mängd. På sätt och vis 
fungerar alltså en gammal grusgrop som en försto
rande lins för vissa arter av kärlväxter och mossor.
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Skönhetsvärden

Till sist några ord om ett stort naturvärde i många 
gamla grusgropar: Deras skönhet.

Att dröja en stund på våren nere i Lenas ro vid 
innanhavet, medan rödhakesången fyller gropen, 
hör till det vackraste man kan få vara med om. Och 
att följa grodrommens liv i Lenas lilla innanhav ger 
en djup upplevelse av något ursprungligt också i 
ens egen existens.

På vintern kan man pulsa nere i groparnas tystnad 
och djupa snö, som ger skydd åt växter och djur.

BI har en utsökt akustik och är en vårlig kon
sertsal. Eftersommarens milda färgspel och ro , när 
ögontrösterna blommar i violetta skyar, rödvenen 
blir allt blondare, och den gula nålfruktsmossans 
kapslar ger en dovt gul underton här och där i 
mossgrönskan, är en upplevelse av egendomlig 
skönhet.

Ibland har vår familj gjort utflykter till södra 
delen av den stora grusgropen i Hol, när vidder av 
harklöver skiftar i grårött, och nattljusen blommar. 
Backsvalorna svirrar över de djupa schakten, där 
bohålen syns en liten bit under grässvålen, och 
stora sandfält får liv av raggmossornas skimringar 
mellan silvergrått och gulgrönt.
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satser med omslagsbild i färg. Färgbilder inne i 
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Korrektur utsänds omedelbart före tryckningen. 
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till redaktionen.

Särtryck. Av varje uppsats längre än en sida 
lämnas kostnadsfritt 50 särtryck. Extra särtryck 
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