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Betydelsen av skoglig kontinuitet för rödlistade lavar 
En studie av halländsk bokskog
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Fritz, Ö. & Larsson, K. 1997: Betydelsen av skoglig kontinuitet för rödlistade lavar. En studie 
av halländsk bokskog. [The significance of long forest continuity to red-listed lichens. A study 
of beech forest in the province of Halland, SW Sweden.] Svensk Bot. Tidskr. 91: 241-262. 
Lund. ISSN 0039-646X.

The significance of long forest continuity to the occurrence of red-listed lichens was investigated 
in Halland, southwestern Sweden. The location of all localities known to harbour at least 5 
red-listed species of epiphytic lichens was compared to the distribution of forest in 1650 and 
1850 according to historical maps. Long forest continuity (i.e. deciduous forest occurring 
around 1650, 1850 and in 1995) was detected in 36 out of 38 localities (95 %) with 10 species 
or more, and in at least 66 out of 83 localities (79%) with 5-9 species. Due to the used methods, 
the actual number of sites with long forest continuity was probably underestimated. Out of the 
38 top localities, as many as 31 represented former common grazing lands, mostly those of 
former manors. In another investigation, all localities known to harbour any one of 29 selected 
species growing on beech Fagus sylvatica (27 red-listed lichens or lichens used as indicators of 
stands with conservation values, and 2 rare bryophytes) were checked for long forest continuity. 
Continuity of old deciduous trees was more or less strongly indicated by all species. For species 
occurring on beech, the percentage of localities with long forest continuity varied between 
species from 68% to 100%, for most species it was higher than 80%. For species occurring on 
oak, the percentage was generally lower, from 33% to 79%. In a closer investigation of 307 
deciduous forest stands (mostly beech) within a 250 km2-area, only 17% of the stands turned 
out to have long forest continuity. Some of the investigated species are suggested to be useful 
as indicators of different levels of conservation value of beech forest stands. The results strongly 
indicate that long forest continuity is important for many red-listed lichen species in nemoral 
forest. Biological or ecological continuity seems to be an important aspect of continuity of forest 
species. The history and present distribution of beech forest in Halland are also discussed.
Örjan Fritz och Krister Larsson, Länsstyrelsen i Hallands län, S-301 86 Halmstad, Sweden. 
E-post: orjan.fritz@n.lst.se och krister.larsson@n. 1st.se

Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering av 
skogsmark inleddes i Halland 1992. I delar av 
Falkenbergs och Varbergs kommuner var antalet 
funna nyckelobjekt (se Skogsstyrelsen 1995a) och 
rödlistade arter (se Aronsson m fl 1995) i bokskog 
relativt lågt. Detta gällde även äldre skog med en 
till synes lämplig struktur. Samtidigt hittades mäng
der av nyckelobjekt och rödlistade arter i norra 
delen av Halmstads kommun. Skillnaderna var så 
slående att det blev naturligt att börja leta efter 
orsakerna.

Malmströms översiktskartor över skogstillståndet 
i Halland vid skilda tidsperioder (Malmström 1939) 
antyder ett svar. Kartan för 1850 visar att stora 
delar av just Varbergs kommun då var skoglösa. 
De gamla bokskogsbestånd som finns där idag

måste således till stor del vara av sekundär natur - 
den skogliga kontinuiteten har varit braten. På kar
tan framträder ett område som 1850 utgjorde en 
tämligen isolerad skogsö omgiven av ett öppet 
landskap - det bokskogsdominerade, nuvarande natur
reservatet Gässlösa. Där har den skogliga kontinui
teten tydligen inte varit bruten, och där förekom
mer också ett stort antal rödlistade lavar. I norra 
delen av Halmstads kommun, särskilt kring Fröl- 
linge och Kvibille, finns en hög koncentration av 
nyckelobjekt och rödlistade arter i bokskog. 1850 
utbredde sig här omfattande lövskogsområden med 
bok som dominerande trädslag. Den bokskog som 
finns kvar i detta område har alltså till allra största 
delen en lång skoglig kontinuitet, sannolikt mycket 
lång eftersom samma skogsområden finns repre-
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Fig 1. Aktuella lokaler för liten ädellav Catinaria laureri i mellersta Hallands län 1996 enligt Länsstyrelsens artdatabas 
och skogens utbredning (övervägande lövskog) 1650 och 1850 enligt Malmström 1952.
Current localities with Catinaria laureri in the central part of the county of Halland 1996 and the distribution of 
forest (mostly deciduous) in 1650 and 1850.

senterade på översiktskartan även från 1650. Vissa 
lavars nutida förekomst, t ex liten ädellav Catinaria 
laureri (fig 11), verkar också vara starkt knutna till 
den bokskog som farms såväl 1650 som 1850 (fig 1).

Många har pekat på kontinuitetens betydelse för 
hotade lavar (t ex Bernes 1994 och Hermansson
1993), men studier av sambanden och vilken typ 
av områden eller arter det handlar om är få. Ett 
stort behov finns av att tydliggöra sambanden mel
lan skoglig kontinuitet och förekomsten av vissa 
arter. Genom det goda skogshistoriska kartunder
laget och den rika förekomsten av gammal ädellöv
skog av olika ålder och kontinuitet, tycktes Halland 
vara särskilt väl lämpat för en sådan studie. Tanken 
väcktes därför att mer systematiskt jämföra före
komsten av rödlistade arter med förekomsten av 
skog enligt äldre kartor.

Dagens bokskog i Halland

Adellövskogen utgör numera ca 8% av skogsmarks- 
arealen i Hallands län, totalt 22 000 ha, varav 
8 000 ha är ren bokskog. Dessutom finns ofta ett 
växlande bokinslag i övrig ädellövskog. Andelen 
ädellövskog var tidigare långt större; en jämförelse

med 1800-talets totalt sett skogfattiga Halland visar 
att det då troligen fanns tre-fyra gånger större areal 
ädellövskog än idag!

Den nutida förekomsten av bok i Halland är 
huvudsakligen koncentrerad till den topografiskt 
sett brutna övergångszonen (mellanbygden) mellan 
slätt- och skogsbygd. Bok växer där gärna i berg- 
och rasbranter (fig 3). Det behöver inte innebära 
att nämnda växtplatser föredras av bok; de bästa 
och bördigaste tänkbara växtplatserna har sannolikt 
odlats upp.

Av dagens ädellövskog är ca 90% äldre än 60 
år. Särskilt bokskogen anges ofta som skogligt sett 
överårig och i starkt behov av föryngring. Endast 
12 % av ädellövskogen är äldre än 110 år, den 
högsta ålderskategorin i den av Skogsvårdsstyrel- 
sen utförda översiktliga skogsinventeringen (ÖSI). 
Därav utgör bok ca 75%, dvs ca 2 000 ha.

Den halländska bokskogen utgörs nästan enbart 
av hedbokskog, vars fältskikt är trivialt eller oftast 
saknas (fig 4). Sådan bokskog har därför av många, 
även biologer, intill nyligen betraktats som en 
”biologisk öken”, nästan lika artfattig som kultur
granskog. Under senare år har inventeringar och 
ökade kunskaper om främst kryptogamer lett till en
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Fig 2. Tre tänkbara scenarier i ett nemoralt ädellövskogslandskap och följderna för antalet genuina skogsarter. Vid 
skoglig kontinuitet bibehålls en artstock på en i stort sett likartad hög nivå. Vid bruten kontinuitet, dvs om skogsmarken 
en tid varit helt kal, antas artstocken inte uppnå det ursprungliga antalet trots lämplig struktur och ålder. Vid biologisk 
kontinuitet kan det ursprungliga artantalet, trots bruten kontinuitet inom smärre områden (inringat), åter uppnås 
genom återinvandring från omgivande områden där de ursprungliga arterna finns kvar. -Teckningar Karin Hernborg.

Three possible scenarios in a landscape with nemoral broadleaved forest and the consequences for the number of 
genuine forest species. - Above: forest continuity; the number of species remains at a similar, high level. - Center: 
interrupted continuity; the number of species is not assumed to recover after a period of deforestation in spite of 
suitable structure and age. - Below: biological (ecological) continuity; the number of species do recover even after 
local interrupted continuity by means of immigration from refuges still hosting an intact set of species.
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Fig 3. Många av de biologiskt sett mest värdefulla bokskogsbestånden i Halland växer i berg- och rasbranter. På 
denna lokal, ”S Storaberg” i Halmstads kommun, har 16 rödlistade lavarter påträffats. - Foto Per Magnus Åhrén.

Several of the most valuable beech forest stands in Halland (from a conservational point of view) are situated below 
rocky bluffs or in screes. 16 red-listed species of lichens are known from this locality.
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Fig 4. I Halland dominerar hedbokskog. Fältskikt saknas ofta .nästan helt. De biologiska värdena är knutna till levande 
och döda träd. Frodeparken, Falkenbergs kommun. - Foto Örjan Fritz.

Most of the beech forest is of the ”bare” type characteristic of poor soils. The field-layer is often almost lacking. 
Living and dead trees make up the biological values of this forest type.



246 Örjan Fritz och Krister Larsson SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996)

omvärdering (bl a Arup 1993, Arup & Ekman
1994, Fritz 1993 och Larsson 1993). Gammal 
hedbokskog i Hallands län kan nämligen hysa 
mycket höga naturvärden uttryckt i en förbluffande 
artrikedom av epifytiska lavar (t ex Gustavsson 
1995) och mossor, men även vedskalbaggar (S. G. 
Nilsson och R. Baranowski i brev). Många av 
dessa organismer är rödlistade.

Kontinuitetens betydelse

Skoglig kontinuitet - några begrepp

Kontinuitet betecknar att något funnits utan avbrott 
under en viss tid på en och samma plats, t ex att 
skog funnits oavbrutet. Om förhållandena ändras 
sägs kontinuiteten vara bruten. Med bruten konti
nuitet avses sålunda för skog att marken vid något, 
ofta sentida, tillfälle varit trädlös (fig 2).

Kontinuitetsbegreppet kan även användas för i 
skogen ingående element; man kan t ex tala om 
kontinuitet av gamla träd, jätteträd, hålträd, urskog 
och lågor eller död ved (jfr Karström 1992, Rund- 
löf & Nilsson 1995, Nilsson & Baranowski 1993). 
Kontinuitet kan också omfatta klimat, som oför
ändrat hög och jämn fuktighet i sumpskog. Den typ 
av kontinuitet som främst åsyftas i denna artikel är 
kontinuitet av gamla träd i ett skogslandskap.

Hermansson (1993) ställer en berättigad fråga: 
”hur lång tid avses med lång skoglig kontinuitet?” 
som besvaras med att det är mycket svårt att gene
ralisera tiden. Principiellt sett bör det innebära den 
tid som åtgår för att merparten av möjliga koloni
satörer i ett visst område skall ha etablerat sig på 
en lämplig lokal. För den halländska bokskogen 
krävs då sannolikt ett flertal bokgenerationer. I 
denna uppsats har lång skoglig kontinuitet (hädan
efter förkortat ”LSK”) ansetts föreligga om bok 
förekommit i ett visst område både 1650, 1850 och
1995. Skog med LSK kallas här konlinuitetsskog. 
Om merparten av bokskogen 1650 var äldre (100- 
150 år), avser LSK här ungefär 500 år, vilket mot
svarar knappt 20% av bokens skogshistoria i Hal
land. Den egentliga kontinuiteten av bok sträcker 
sig säkerligen betydligt längre tillbaka för merpar
ten av kontinuitetsbokskogen: åtminstone från medel
tiden och i vissa fall säkert från järnåldern.

Rödlistade lavar och LSK

Sambandet mellan lokaler för rödlistade lavar och 
LSK undersöktes genom att läget för lokaler med 
minst 5 kända rödlistade lavarter jämfördes med

utbredningen av skog 1650 och 1850. Bok var det 
dominerande trädslaget i Halland vid dessa tider.

Som underlag för skogens utbredning 1650 och 
1850 användes kartorna i Malmström 1952, vilka 
scannades och fördes över till kartprogrammet 
Maplnfo (fig 5). Kartorna från 1952 lämpar sig 
bättre för scanning än de från Malmströms ur
sprungliga undersökning (Malmström 1939), men 
är inte lika exakta och skogsöar och skogskanter 
har ibland fallit ifrån. Direkta studier av original
kartorna från 1939 har därför gjorts i tveksamma fall.

Skalan på originalkartorna (Malmström 1939) är 
1:250 000, varför upplösningen och detaljerings- 
graden är relativt låg. Kartorna är enligt våra 
erfarenheter tillförlitliga när det gäller mer samman
hängande skog, medan t ex mindre skogsbestånd, 
träd i bergbranter och gles betesskog inte alltid finns 
med. Studier av äldre lantmäterikartor har lokali
serat flera sådana områden som saknas på Malm
ströms kartor, något som beaktats vid bearbetningen.

För bedömningen av LSK användes mittkoordi- 
naterna för lokaler med rödlistade lavar i Länssty
relsens artdatabas t o m 1995. Mittkoordinaterna 
kan ibland ligga utanför skogsmarkens utbredning 
trots att en del av lokalen ligger inom densamma. 
I uppenbara fall justerades resultaten. Om en lokal 
ändå hamnade mätbart (minst 20 m) utanför skogs- 
markering räknades detta som bruten kontinuitet. 
Den använda metoden är restriktiv, och innebär att 
antalet lokaler där LSK kan påvisas är något lägre 
än det verkliga antalet.

Hela 36 (95%) av de 38 topplokaler där minst 10 
rödlistade lavarter påträffats hade LSK (tabell 1). 
Av de 83 lokaler där 5-9 rödlistade lavarter påträf
fats var andelen med LSK lägre, 79% (66 lokaler). 
För de lokaler som faller utanför kartornas skog
markeringar är medelavståndet till närmaste skogs
kant endast 90 m för topplokalerna och 155 m för 
lokalerna med 5-9 rödlistade lavarter. Märk väl att 
andelen lokaler med LSK är en minimiandel, bland 
topplokalerna kan i verkligheten samtliga ha LSK!

Dagens ädellövskog och LSK

För att få en bild av hur stor andel av dagens 
ädellövskog som generellt sett har LSK, gjordes en 
studie av 10 ekonomiska kartblad, 4273-4277 och 
4283^1287 (äldre beteckning 4C 7d-7h och 8d- 
8h), i Halmstads kommun. I denna del av Halland 
fanns stora arealer skog med åtminstone normala 
andelar ädellövbestånd såväl 1650 som 1850. En
ligt en av Skogsvårdsstyrelsen nyligen genomförd 
ädellövskogsinventering finns här totalt 307 ädel-
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Fig 5. Kartor ur Malmström 1952 
visande skogens utbredning i Hal
land 1650 och 1850. Dessa kartor 
baserades i sin tur på kartorna i 
Malmström 1939, vilka framställ
des genom sammanställning av be
fintligt kartmaterial från skilda tids
epoker; kring 1650, 1700, 1850 
och 1920. På de två senare kartorna 
gjordes skillnad mellan löv- och 
barrskog. Som förlaga till kartan 
för skogens utbredning 1650 fung
erade Kiellands karta från 1650 
(reviderad 1675). Underlaget för 
kartan för 1850 utgjordes i första 
hand av Topografiska corpsens (sen
are Generalstabens topografiska) 
kartor från 1863-71 (rekognoserade 
1839-13).
Maps showing the distribution of 
forest in Halland 1650 and 1850 
(Malmström 1952). The maps were 
made from earlier maps (Malm
ström 1939) that were based on 
various historical sources.
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lövskogsbestånd, där merparten är äldre än 60 år. 
Mittkoordinaten för dessa bestånd jämfördes på 
samma sätt som ovan med Malmströms kartor för 
1650 och 1850. Andelen bestånd med LSK var 
endast 17 % (53 bestånd) och 39 % av bestånden 
saknade skog både 1650 och 1850.

Enskilda arter och LSK

Andelen lokaler med LSK beräknades även för en
skilda rödlistade arter och några av de arter som

inom Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering klas
sas som signalarter, inklusive två mossarter (tabell 2). 
Härvid jämfördes mittkoordinaterna för samtliga 
lokaler för en viss art med Malmströms kartor för 
1650 och 1850. Substratet för dessa arter är huvud
sakligen bok, för vissa även ek.

För förekomster på bok varierade andelen loka
ler med LSK från 68% till 100%. För många bok
lavar var andelen mellan 80% och 100%. För 
förekomster på ek varierade andelen lokaler med 
LSK från 33 % till 79%. För de arter som uppträder
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Tabell 1. Lokaler i Hallands län med minst 10 rödlistade lavar, s k topplokaler. Lokaler markerade ”Sm” ligger i 
Småland, övriga i Halland. -LSK: Lång skoglig kontinuitet (+), dvs ädellövskog på lokalen 1650, 1850 och 1995; 
om LSK ej föreligger har medelavstånd till närmaste skogskant 1650 och 1850 angivits. Endast Ödegärdet och Älmås 
kan sägas vara fullständigt inventerade.

Top localities, i.e. localities with more than 10 red-listed lichens, in the county of Halland. Localities marked ”Sm” 
are situated within the province of Småland, the remaining within Halland. - ”Rödlistade lavarter” = known number 
of red-listed lichen species (only Ödegärdet and Älmås are fully investigated). ”LSK” = long forest continuity (+), 
i.e. broadleaved forest present in 1650, 1850 and 1995; if long forest continuity could not be detected, the mean 
distance to nearest forest edge in 1650 and 1850 is given. ”Areal” = Area. ”Markanvändning” = former land use: 
hay meadows, agriculture etc (I); common grazing land (U). ”Ägoslag” = property owner: manor land (F); state 
owned (K); small-scale private landowner (S). ”Dominerande trädslag” = dominating tree species: beech (bok); oak 
(ek); elm (aim); ash (ask).

Rödlistade
Lokal lavarter (antal)

LSK (eller 
avstånd)

Areal
(ha)

Markanvändning 
(Inägo-/Utmark)

Ägoslag (Frälse-, 
Krono-, Skatte-)

Dominerande
trädslag

Ödegärdet (Sm) 23 + 18,5 I? K Bok
Särö Västerskog 22 + 39,8 U F Ek
Hålldammsberget 21 + 4,1 U F Bok
E Kryplingsmossen 20 + 7,5 U F Bok (ek)
Byaberget 19 + 5,1 U S/F Bok
Blåalt 18 + 32,4 U F Bok
Börsås 18 + 5 I? F Ek, bok
Gässlösa 16 + 8,3 U? F Ek, bok
S Storaberg 16 40 m 6,7 U F Bok
Holkåsen 16 + 4,8 u K/F Bok
Hördalen 15 + 21,6 I F Ek
SE Fröllinge 14 + 2 u F Bok
Skubbhult 1 (Sm) 14 + 4,1 u? K/S Bok
Hiaklitten 14 + 4,8 u F Bok
Sperlingsholm 14 + 9,6 I F Ek, alm, bok
Åkraberg 14 + 4,1 I? F Ek
Svarta klippan 13 + 3,7 u F Bok
S Hålorna 13 + 4,6 u F Bok
Valaklitt 2 13 + 3,2 u F Bok
SV Hultahaga 13 + 7 u K Bok
Älmås 12 + 7,8 I? F Ek, bok, alm, ask
Almeberget 12 + 7,6 u F Bok
Träckhultet 12 + 0,7 u F Bok
Djupeåsen 12 + 5,4 u F Bok
Tornared 12 135 m 4 u F Bok (ek)
E Övre Maa 12 + 3 u F Bok
Skrockeberg 12 + 5,7 u F Bok
Bokeberget (Sm) 11 + 10 u S Bok
Björsered N + S 11 + 1,2 u K Bok
Råmebo 11 + 5,1 u K Bok
Tjolöholm 11 + 20 I? F Ek, bok, ask
E Hjärtaredsön 11 + 4,9 u S Bok
Vallåsen 10 + 4,4 u F Bok
Klövaberget 10 + 4,9 u F Bok (ek)
Näsnabben S 10 + 3 u F Bok
S Ulvvad 10 + 4,1 u F Bok
V Stora Egnared 10 + 1,3 u K/S Bok
SV Hasslöv 10 + 3 u F Bok

Summa Total (n =

Medelvärde Mean

38)

14

LSK 36 293

7,7

U 31; I 7 F 30; K 7; S 5 Bok 30, ek 8 
(dominerande)
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Tabell 2. Jämförelse mellan belägenheten av aktuella förekomster på bok och ek av 29 epifytiska rödlistade arter 
eller signalarter (27 lavar och 2 mossor) med fler än 5 fynd på bok t o m 1995, och skogens utbredning i Halland 
1650 och 1850. - ”LSK” = andel lokaler med lång skoglig kontinuitet, dvs närvaro av ädellövskog 1650, 1850 och 
1995. För lokaler som fallit utanför skog anges sammanslaget medelvärde för avstånden till närmaste skogskant 1650 
och 1850. Data från Länsstyrelsens artdatabas, där sökning skett på Substrat, varför några få lokaler räknats dubbelt.

The location of current occurrences on beech (”bok”) and oak (”ek”) of 29 epiphytic species (27 red-listed lichens 
or lichens used as indicators of stands with conservation values, and 2 rare bryophytes) growing on beech and having 
more than 5 known localities in Halland in 1995, compared to the former distribution of forest in Halland. - ”LSK” 
= percentage of localities with long forest continuity, i.e. broadleaved forest present in 1650, 1850 and 1995. 
”Avstånd” = mean distance to nearest forest edge in 1650 and 1850. ”Antal lok” = number of localities.

Bok + ek Bok Ek
LSK LSK Avstånd Antal LSK Avstånd Antal

Art % % medelv (m) lok % medelv (m) lok

1 Savlundlav Bacidia incompta 100 100 0 11 - - -
2 Liten blekspik Sclerophora peronella 100 100 0 15 - - -
3 Liten ädellav Catinaria laureri 96 96 65 52 - - -
4 Ädelkronlav Pachyphiale carneola
5 Mjölig klotterlav

95 95 35 40 — — —

Opegrapha sorediifera 94 94 270 18 - - -
6 Röd pysslinglav Thelopsis rubella 93 93 115 28 - - -
7 Liten lundlav Bacidia phacodes
8 Stiftklotterlav

92 92 215 25 — —

Opegrapha vermicellifera
9 Orangepudrad klotterlav

91 91 200 11 — — —

Opegrapha ochrocheila 88 88 190 33 - - -
10 Rosa lundlav Bacidia rosella 87 87 135 45 - - -
11 Olivklotterlav Opegrapha viridis 85 85 250 59 - - -
12 Grov fjädermossa Neckera crispa
13 Kortskaftad parasitspik

84 84 140 43 — — —

Sphinctrina turbinata 81 81 290 32 - - -
14 Rikfruktig blemlav Phlyctis agelaea 77 77 225 43 - - -
15 Havstulpanlav Thelotrema lepadinum 75 76 230 104 73 450 30
16 Bokfjädermossa Neckera pumila 75 75 300 112 - - -
17 Korallblylav Parmeliella triptophylla 75 84 155 25 43 425 7
18 Blek kraterlav Gyalecta flotowii 74 69 210 13 79 295 14
19 Gytterporlav Pertusaria multipuncta 73 73 305 64 - - -
20 Traslav Leptogium lichenoides 73 81 275 54 47 315 19
21 Almlav Gyalecta ulmi 72 83 260 6 68 405 19
22 Stor knopplav Biatora sphaeroides 71 76 255 116 59 470 41
23 Bokkantlav Lecanora glabrata 70 70 290 194 - - -
24 Bokvårtlav Pyrenula nitida 68 68 290 230 - - -
25 Lunglav Lobaria pulmonaria 68 73 240 154 61 585 105
26 Bårdlav Nephroma parile 68 79 170 29 33 340 9
27 Mussellav Normandina pulchella 64 83 170 65 51 560 87
28 Grynig filtlav Peltigera collina 64 73 230 71 46 675 37
29 Glansfläck Arthonia spadicea 55 95 200 19 47 755 98

Medelavstånd Mean distance (m) 240A 530

A Endast för de arter som också förekommer på ek
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såväl på bok som på ek var andelen lokaler med 
LSK överlag högre för förekomster på bok. An
märkningsvärt stora skillnader noterades t ex för 
mussellav Normandina pulchella, korallblylav Par- 
meliella triptophylla, glansfläck Arthonia spadi- 
cea, traslav Leptogium lichenoides och bårdlav 
Nephroma parile. Undantag utgörs av havstulpan- 
lav Thelotrema lepadinum och blek kraterlav Gya- 
lecta flotowii, för vilka andelen lokaler med LSK 
var ungefär lika hög respektive något högre på ek. 
En tolkning kan vara att dessa arter har lättare att 
etablera sig och trivas på ek- än på bokbark. En 
annan och minst lika trolig förklaring är att äldre 
ekar 1850 fanns spridda i stort antal såväl på 
inägomarker som på utmarker, utanför områden 
som betecknades som skog (jfr Polheimer 1794).

Andelen lokaler med LSK för de olika arterna 
kan dock inte jämföras helt reservationslöst. Vid 
frånvaro av skog på Malmströms kartor är det främst 
lokaler med mer än 5 rödlistade lavarter som har 
granskats även på lantmäterikartor. Om skogshisto- 
riken för samtliga åtskilliga hundra lokaler med 
förekomst av endast en rödlistad lavart, t ex enbart 
bokvårtlav Pyrenula nitida (fig 11) eller bokkant- 
lav Lecanora glabrata, granskats lika noggrant 
som de sällsyntare arterna, är vi övertygade om att 
andelen lokaler där LSK kunnat konstateras över
lag blivit större.

Även vissa epifytiska mossor tycks vara beroende 
av LSK. Såväl bokfjädermossa Neckera pumila 
som grov fjädermossa N. crispa har noterats på en 
stor andel lokaler med LSK (tabell 2). Inga andra 
mossor ingick i vår undersökning, men vi uppfattar 
även t ex platt fjädermossa N. complanata som en 
god indikator på kontinuitet. Dessa resultat över
ensstämmer med de som Hallingbäck (1991) redo
visar.

För de flesta arter är medelavståndet till närmaste 
skog för lokaler som hamnar utanför skogstäckt 
mark 1650 och/eller 1850 mycket kort, oftast bara 
något eller några hundratal meter (tabell 2). Gene
rellt sett är medelavståndet längre för förekomster 
på ek, längst för glansfläck på ek. I de fall där en 
lokal verkligen saknat skog, kan spridning ha skett 
från närliggande kontinuitetsskog, varvid den bio
logiska kontinuiteten förts vidare. Avstånden är så 
pass korta att de inte bör ha utgjort något hinder. 
Förekomst av en rödlistad art eller signalart långt 
från närmaste skogsområde kan också bero på 
trädkontinuitet i ett öppet landskap. De kartor vi 
utgått från visar utbredningen av skog och inte 
enskilda förekomster av träd.

Biologisk kontinuitet är viktigast!

Våra resultat indikerar starkt att en lång skoglig 
kontinuitet har stor betydelse för de flesta lavar 
som betecknas som rödlistade eller signalarter. För 
ett stort antal andra mera lättspridda lavar (genera
lisier) kan man däremot förvänta sig att kontinuite
ten av gamla träd spelar mindre roll.

En skog med lång biologisk (ekologisk) konti
nuitet behöver emellertid inte vara en primärskog 
i strikt bemärkelse. En skogsplätt som idag har 
arter som antyder kontinuitet av gamla träd kan för 
några hundra år sedan ha varit öppen, trädlös mark 
(jfr Karlsson 1996). Så länge det i den närmaste 
omgivningen funnits lämplig skog varifrån svår
spridda arter kunnat återinvandra när marken åter 
fått en skog av lämplig ålder och struktur har 
skogen haft kvar sin biologiska kontinuitet (jfr fig 2).

Det är den biologiska kontinuiteten som är den 
centrala från naturvårdssynpunkt. Det är den vi kan 
följa med hjälp av olika signalarter och indikator
arter. Vi är övertygade om att det finns ett antal 
lokaler i vårt material som saknar skoglig kontinui
tet i strikt bemärkelse men som ändå har en biolo
gisk kontinuitet enligt ovan. Detta understryker 
ytterligare att värdena på andelen lokaler med LSK 
ovan utgör minimisiffror.

Vissa arters beroende av kontinuitetsskog

Begränsad spridningsförmåga, troligen en anpass
ning till någorlunda stabila miljöer, verkar vara en 
gemensam nämnare för de arter som nästan enbart 
förekommer i skog med lång kontinuitet. I förening 
med stora krav på substrat (t ex gamla träd, upp- 
sprucken bark etc) och lokalklimat begränsar detta 
förekomsterna i landskapet.

Möjligheterna till spridning och etablering har 
för de svårspridda arterna troligen varierat under 
olika tidsperioder. I det medeltida Halland, med 
omfattande arealer bokskog i sammanhängande 
bälten, var bokskogslavarna troligen betydligt mer 
spridda och allmänna än idag. Detta gäller både 
antalet lokaler och förekomsternas storlek. Bok
skogens struktur tycks vidare under åtminstone 
perioden 1500-1800 ha varit annorlunda jämfört 
med idag. Skogen var mera ljusöppen och glesare. 
Andelen gamla och grova bredkxoniga träd, som 
gav rikligt med bokollon, var större (Brunet 1995).

Dessa faktorer bör ha underlättat och gynnat 
spridning och etablering av många av de rödlistade 
lavarna. Genom ökad fragmentering och isolering 
av återstående lokaler och försurningens och kväve-
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Fig 6. Antal fynduppgifter av rödlistade lavar (hotkategori 1-5) på olika trädslag i Hallands län (Länsstyrelsens 
artdatabas t o m 1995). Hotkategori 5 avser regionalt intressanta arter.
Number of records of red-listed lichens on various trees in the county of Halland. - Bok = Fagus sylvatica; Ek = 
Quercus; Ask = Fraxinus excelsior; Klibbal = Alnus glutinosa; Lönn = Acer platanoides; Aim = Ulmus glabra; 
Lind = Tilia cordata; Asp = Populus tremula; Barrträd = conifers; Rönn = Sorbus aucuparia; Övr lövträd = 
Other deciduous trees.

nedfallets negativa påverkan på förökningen har nu 
möjligheterna till spridning minskat. Man kan även 
tänka sig att nutidens granskogsbestånd fungerar 
som ett slags filter för sporspridning mellan olika 
bokbestånd.

LSK särskilt viktig i nemoral ädellövskog?

I denna uppsats pekar vi på kontinuitetens betydelse 
för förekomsten av nyckelbiotoper och rödlistade 
lavar i främst bokskog. Av fig 6 framgår tydligt 
den särställning bokskogen har när det gäller före
komst av trädbundna rödlistade lavar i Hallands 
län. Kontinuitetens betydelse inskränker sig säkert 
inte, vilket andra studier också visar, enbart till 
bokskog, och inte heller enbart till vissa lavar och 
mossor. Principen om kontinuitet är säkert tillämplig 
på alla typer av trädbärande mark, men verkar på 
olika rumsliga nivåer och omfattar olika typer av

organismer. Preliminära studier av sumpskog med 
förekomst av t ex hållav Menegazzia terebrata i 
Halland verkar överensstämma med erfarenheterna 
från bokskogsstudierna. Detsamma gäller t ex också 
många arter knutna till gamla ekar såsom lavarna 
gammeleklav Opegrapha illecebrosa och grå skäre- 
lav Schismatomma decolorans (jfr Ek m fl 1995).

Bok uppträder huvudsakligen som ett sekundär
träd, varför bokbestånd i naturlandskapet sannolikt 
upptog en och samma plats under lång tid (jfr 
Gärdenfors & Baranowski 1992). En sådan stabil 
miljö passar lavarter med dålig spridningsförmåga. 
Man kan därför tänka sig att kontinuiteten för arter 
knutna till bok och andra sekundärträd i nemoral 
ädellövskog verkar på lokal nivå. Längre norrut 
anges ofta brandrefugierna som kärnområden för 
en rad arter beroende av skoglig kontinuitet, medan 
en rad andra rödlistade arter är beroende av någon 
typ av störning, främst brand (Hermansson 1993).
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Många arter beroende av pionjärträd och vissa 
skogstyper i den boreonemorala-boreala skogen 
har troligen anpassats till återkommande störningar 
bl a genom att sprida sig lättare. Kontinuitet av 
substrat saknar ändå inte betydelse där; t ex kan 
den vara betydelsefull på åtminstone regional nivå 
för arter som är knutna till brandfält eller lövbrännor.

En överväldigande majoritet av de kända före
komsterna av rödlistade arter i Hallands län är 
knutna till lövskog. Däremot finns mycket få upp
gifter om rödlistade arter i barrskog. Detta trots att 
det främst i de östligaste delarna verkar finnas en 
hel del barrskog med lång kontinuitet, främst tall
sumpskog men även gransumpskog, som dessutom 
har en lämplig struktur med gamla träd och död 
ved av växlande ålder. Dessutom finns där en del 
sekundär barrnaturskog som idag har en ostörd 
karaktär med mycket död ved. Inventeringar av 
tickor under senare år i skilda delar av Hallands 
län visar emellertid entydigt att även till synes 
lämplig barrskog saknar många arter som påträffas 
i dessa miljöer i norra och östra Småland (Max 
Koschatzky muntl). Nyligen utförda nyckelbiotops- 
inventeringar i östligaste Halland och i Smålands- 
delen av länet visar att barrskogen är anmärknings
värt fattig på lavar och mossor, även om ett visst 
förbiseende inte kan uteslutas.

Kanske är det generellt så att flertalet rödlistade 
arter i nemorala lövskogar är starkt kopplade till 
skogs- eller trädkontinuitet, och att arter bundna 
till kraftiga störningar som brand är få? Är det 
överhuvudtaget få rödlistade eller sällsynta arter 
som är knutna till naturliga barrskogar i den nemo
rala regionen och angränsande delar av den boreo- 
nemorala?

Andra kontinuitetsstudier

Kontinuitetens betydelse har poängterats även för 
andra organismgrupper än kryptogamer. Walldén 
(1969) konstaterade, efter att ha inventerat Hal
lands landmolluskfauna på 598 lokaler:
"Människan har i hög grad påverkat Hallands natur. 
Många stenotopa (knutna till ett bestämt habitat) skogs- 
och fuktmarksarter har därigenom fått sin utbredning 
avsevärt reducerad. Slående är exempelvis att en rad 
stenotopa skogsarter vid kusten uteslutande kunnat påvisas 
vid Särö och Tjolöholm - de enda punkter där kustlöv
skogen kontinuerligt bevarats. Likaså är landmollusk- 
faunan påfallande torftig inom de nu skogbärande trak
ter, som tidigare varit hedvandlade.”

Landmollusker är liksom många kryptogamer svår
spridda. Från kryptogamsynpunkt är just Särö och 
Tjolöholm de mest värdefulla skogsområdena för 
ekberoende arter i Halland.

Kers (1976) verkar tidigt ha insett kontinuitetens 
betydelse för ”ovanliga och sällsynta (’krävande’) 
arter” i skogsmark. I slutet av 1980-talet började 
kontinuitet studeras allt mer i Norden. Flera upp
satser visar på den skogliga kontinuitetens betydelse 
för kärlväxter, mossor, lavar, svampar och insek
ter (Bredesen m fl 1994, Brunet 1993, Hallingbäck 
1991, Hyvärinen m fl 1992, Karström 1992, Nils
son m fl 1994, Nilsson & Baranowski 1993, 1994, 
1995a och 1995b, Tibell 1992). För vedlevande 
insekter är kontinuitetens betydelse dock omdisku
terad (Ahnlund 1993, 1995, Nilsson & Baranowski 
1995b, Wikars 1993).

Rose (1974, 1976, 1992) insåg tidigt betydelsen 
av lång skoglig kontinuitet för främst lavfloran. 
Han arbetade fram ett index för ekologisk kontinui
tet baserat på förekomst av vissa lavarter. Trots att 
ett antal av de använda 30 arterna inte finns i 
Sverige, har hans index använts i flera svenska 
studier för jämförelser mellan olika skogsområden, 
t ex av Arvidsson m fl (1988). Roses studier över 
förhållandena på de brittiska öarna refereras ofta 
till som banbrytande. Andra engelska studier har 
visat att (fritt översatt)

”några lavarter, som finns huvudsakligen i gamla betes
skogar men inte ... i sekundära betesskogar med lika 
gamla träd, tycks kräva kontinuitet av ved för överlev
nad” (Peterken 1993).

Under senare år har forskning på kontinuitet på
börjats även i Kanada och USA (t ex Lesica m fl 
1991). Att två gamla skogsbestånd kan ha helt olika 
artuppsättningar beroende på kontinuitetsbrott i det 
ena beståndet uppmärksammades av Goward 
(1994) som noterade stora skillnader i förekomst 
av större epifytiska lavar i humida skogar i British 
Columbia, Kanada. Han summerar:
”Old oldgrowth forests (=antique forests) are more 
valuable for the purposes of lichen conservation than 
young oldgrowth forests.” (Gamla gammelskogar är mer 
värdefulla för bevarandet av lavar än unga gammel
skogar).

Samstämmigheten är stor om vikten av kontinuitet 
av gamla träd för förekomsten av epifytiska lavar.
I få studier har emellertid kontinuiteten analyserats 
mera ingående, och i ännu färre har man använt 
sig av äldre kartmaterial. Studierna av Rose utgör 
här undantag. Internationellt sett är gammalt, lätt-
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Fig 7. Förhållandet mellan andelen lokaler med lång skoglig kontinuitet och medelantalet av övriga rödlistade lavar 
per lokal för 29 epifytiska rödlistade arter eller signalarter (27 lavar och 2 mossor) i Hallands län enligt Länsstyrelsens 
artdatabas 1995. Arternas numrering följer tabell 2. Indikatorvärdet vid bedömning av naturvärdefull ädellövskog 
stiger i pilens riktning.
The relation between percentage of localities with long forest continuity (x-axis) and average number of red-listed 
lichen species (y-axis) in each locality for 29 species growing on beech and oak (27 red-listed lichens or lichens used 
as indicators of stands with conservation values, and 2 rare bryophytes). Species are numbered as in table 2. The 
ability to indicate conservation values of beech and oak forest stands increases in the direction of the arrow.

tillgängligt och användbart kartmaterial ovanligt; 
några europeiska länder, däribland Storbritannien 
och Sverige, intar här en unik särställning.

Värdepyramid för halländsk bokskog

En bra indikatorart ska ha snäva miljökrav, vara 
vitt spridd i landskapet och ha hög närvarofrekvens 
i för arten lämpliga miljöer. Inom t ex Skogsstyrel
sens nyckelbiotopsinventering används s k signalarter 
för att indikera skyddsvärd skog (Nitare & Norén 
1992, Skogsstyrelsen 1995a). I syfte att undersöka 
signalarternas grad av beroende av lång skoglig 
kontinuitet och få ett mått på olika lavarters indi
katorvärde vid bedömning av naturvärdefull bok
skog, gjordes en vidare bearbetning av vårt material.

För samtliga arter i tabell 2 (rödlistade arter och 
signalarter) avsattes andelen fyndlokaler med LSK 
mot det genomsnittliga antalet rödlistade följearter 
per lokal. Resultatet indikerar ett signifikant posi
tivt samband (Spearman rs=0,85, p< 0,001, n=29), 
dvs att arter med en högre andel lokaler med LSK, 
påträffas på lokaler med ett högre antal rödlistade 
arter (fig 7).

Med ledning av tabell 2 och fig 7 indelar vi äldre 
bokskog i Halland i åtminstone tre klasser efter 
olikheter i artstock. Klasserna kan rangordnas och 
särskiljs genom indikerande lavarter vilka bildar en 
värdepyramid (fig 8). I pyramiden avtar förekomsten 
av respektive art nedåt samtidigt som naturvärdet 
ökar uppåt.

På lokaler i den lägsta klassen (nivå 1) saknas 
nämnvärda förekomster av rödlistade arter eller 
signalarter. Där förekommer nästan enbart gene- 
ralister, t ex de triviala och lättspridda lavarna 
blåslav Hypogymniaphysodes, bitterlav Pertusaria 
amara och slånlav Evernia prunastri. Troligen 
består lokalerna på denna nivå av bokskog med 
kontinuitetsbrott i förekomsten av gamla träd. Här 
finns sällan nyckelbiotoper, såvida inte struktur 
eller särskilda markförhållanden indikerar något 
annat.

Bokskog av högre klass indikeras av arter på 
nivå 2, dvs de rödlistade arterna bokvårtlav (fig 
11), bokkantlav, stor knopplav Biatora sphaeroides 
och signalarterna lunglav Lobaria pulmonaria, gry
nig filtlav Peltigera collina och havstulpanlav. Fynd 
av dessa arter på en lokal resulterar i en given

\



254 Örjan Fritz och Krister Larsson SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996)

Lång skoglig kontinuitet

/Bacidia rose Ila'
rosa limdlav

Catinaria lattreri 
liten ädellav 

Pachyphiale carneola
ädelkronlav

Särskilt höga naturvärden

Bruten 
kontinuitet,

\/ PeUigera collina Pyrenula nilida
2 grynig filtlav bokvårtlav
Lecanora glabrala Biatora sphaeroides\Höga naturvärden

bokkantlav stor knopplav
Lobaria pulmonaria The lotrema lepadinum

lunglav havstnlpanlav
Triviala arter som t.ex.

f Hypogymnia physodes Per lusar ia amara Evernia prunastri \ Naturvärden 
blåslav bitterlav slånlav \ i övrigt

Fig 8. Värdepyramid för lavar i bokskog i Halland. Exempel på indikatorarter anges. Ingen rangordning av arterna 
har gjorts inom respektive nivå.
Pyramid of selected lichen species indicating high conservation values of beech forest stands in the county of Halland. 
Presence of species on level 1 only suggests a forest stand with a broken forest continuity. The species on levels 2-3 
indicate beech forest stands with long forest continuity and high (level 2) to very high (level 3) conservation values.

nyckelbiotop. Arterna finns på relativt många loka
ler och överlag i ganska stor mängd (räknat i antal 
träd per lokal).

I de ännu lite finare bokskogsbestånden påträf
fas, utöver ovanstående arter, även arterna i pyra
midens topp (nivå 3): rosa lundlav Bacidia rosella, 
liten ädellav (fig 11) och ädelkronlav Pachyphiale 
carneola - oftast tillsammans. Dessa arter är väl 
spridda i Halland men finns på relativt få lokaler och 
i liten mängd.

Vår uppfattning är att de två övre klasserna 
utgör kontinuitetsbokskog. Detta styrks av resultat 
presenterade i tabell 2. Skillnaden mellan dessa 
klasser är inte knivskarp utan glidande. Men olik
heterna finns där! Skillnaden mellan de två högsta 
klasserna beror troligen på att de ingående arterna 
även har andra ekologiska krav. En mängd andra 
faktorer kan spela roll, bl a klimat, fuktighet och 
ljus (jfr t ex Gustafsson m fl 1992).

Möjligen kan pyramiden byggas på med ytter
ligare en nivå. I vissa av de allra yppersta bok
skogsbestånden kan man, förutom hela spektret av 
arter från de andra klasserna, finna arter som 
jättelav Lobaria amplissima (5 aktuella lokaler i 
Hallands län, fig 11), örtlav L. virens (3 lokaler) 
och mycket sällsynta skorplavar som gul pyssling
lav Thelopsisflaveola (2 lokaler), bokporlav Pertu-

saria velata (4 lokaler) och stiftkvistlav Bacidia 
vezdae (6 lokaler). Dessa arter är dock ej lämpliga 
som indikatorarter eftersom de kan saknas på till 
synes lämpliga lokaler. Detta kan bero på att de är 
extremt svårspridda, har svårt for etablering på nya 
lokaler och tillväxer dåligt. Fynd av någon eller 
några av dessa ”bonusarter” höjer emellertid själv
klart naturvärdet på en lokal.

Bland de epifytiska mossorna verkar grov fjäder
mossa vara en bättre indikator på obruten kontinui
tet än bokfjädermossa, vilket överensstämmer med 
värdepyramiden för mossor i ädellövskog hos Hal- 
lingbäck & Weibull (1996).

Förekomstmönster

Nedhuggning och fragmentering av bokskog under 
de senaste 200 åren samt överföring till främst 
granbestånd under 1900-talet har successivt be
gränsat utbredningen av kontinuitetsskog och med 
denna associerade arter. Under de senaste drygt 50 
åren har negativ påverkan från luftföroreningar 
tillkommit. Kontinuitetskogen och de svårspridda 
arterna har därmed kommit att få reliktkaraktär.

Organismer bundna till en fragmenterad miljö 
uppträder i förekomstmönster av olika typer, vilka 
kan ge en fingervisning om arternas populations-
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Kärnarter

• 29

• 28
Aktionsarter

Satellitarter 6, 11, 12, 20

22 »
Rurala arter
S —2 18.

10 13 19

Aiital lokaler

Fig 9. Förhållandet mellan antalet lokaler och medelantalet trädstammar med förekomst per lokal i Hallands län för 
35 epifytiska rödlistade arter eller signalarter (33 lavar och 2 mossor) enligt Länsstyrelsens artdatabas 1995. Arterna 
har på grundval härav fördelats på de inringade förekomsttyperna. Arternas numreras enligt tabell 2. I ”satellitarter” 
ingår art 1, dessutom även bokporlav Pertusaria velata, jättelav Lobaria amplissima, örtlav L. virens, stiftkvistlav 
Bacidia vezdae, gul pysslinglav Thelopsis flaveola och sydlig blekspik Sclerophora amabilis.
The relation between number of localities (x-axis) and average number of stems with occurrence (y-axis) in each 
locality in the county of Halland for 35 species growing on beech (33 red-listed lichens or lichens used as indicators 
of stands with conservation values, and 2 rare bryophytes). Based on the resulting distribution, the species have been 
referred to three well known types of occurrence (encircled), viz. core-species (kärnarter), satellite species 
(satellitarter), and rural species (rurala arter), and a fourth type, action species (aktionsarter), including species that 
might be changing their pattern at the moment, i.e. increasing or decreasing. Species are numbered as in table 2. 
”Satellitarter” includes species 1 and the additional species Pertusaria velata, Lobaria amplissima, L. virens, Bacidia 
vezdae, Thelopsis flaveola and Sclerophora amabilis.

utveckling och framtida uppträdande (ökning eller 
minskning) i landskapet (Söderström & Jonsson 
1992, se denna för definitioner och benämningar).
Vi indelade lavarterna i vårt material i förekomst
typer med hjälp av data om spridningen i landskapet 
(antal lokaler) och uppträdandet på varje lokal 
(antal trädstammar med förekomst).

Lavarternas fördelning på skilda förekomsttyper 
framgår av fig 9. Flera av arterna i värdepyrami
dens andra nivå, vilka är väl spridda och förekom
mer tämligen rikligt på lokalerna, betecknar vi som 
kärnarter. Bokvårtlav (fig 11) är exempel på den 
kategorin. Kärnarternas motsats är satellitarterna, 
en mindre samling exklusiva lavar, t ex jättelav (fig 
11) och bokporlav, vilka förekommer mycket säll
synt både sett till antal lokaler och populationernas 
storlek. De verkar inte finnas på alla lämpliga 
lokaler. Satellitarterna är de av de ingående lavarna 
som står närmast utrotning, i tur att gå samma väg

som ärrlavarna Sticta, vilka inte har påträffats i sen 
tid i Hallands län.

Mellan extremerna kärnarter och satellitarter 
finner vi ytterligare två kategorier. Den mest art
rika kategorin, de rurala arterna, utgörs främst av 
arterna på den högsta indikatornivån, t ex liten 
ädellav (fig 11) och röd pysslinglav. De förekom
mer tämligen väl spridda men i små populationer. 
Även arterna i denna kategori befinner sig i faro
zonen för ett relativt snabbt utdöende.

Dessutom finner vi en grupp mellan kärnarterna 
och de rurala arterna. Denna artgrupp kallar vi här 
aktionsarter, eftersom de kanske visar på en för
ändring i förekomstmönster. Möjligen är t ex glans
fläck, mussellav och stor knopplav stadda i ökning 
och spridning till nya lokaler. De tycks gynnas av 
sluten skog, som är mörkare och fuktigare. Sam
tidigt kanske arter som bokfjädermossa och havs- 
tulpanlav minskar.



Merparten av arterna i fig 9 finns på relativt få 
lokaler, och framför allt är populationerna små. 
Detta kan i och för sig vara helt naturliga före
komstmönster, även om intensiva inventerings- 
insatser säkert skulle medföra en ökning av antalet 
kända förekomster, men det är ändå sannolikt att 
flertalet arter befinner sig i utförsbacke. De konti- 
nuitetsskogar och de populationer av många röd- 
listade arter vi har idag är troligen bara rester av 
det som fanns för inte så länge sedan.

Det är ett välkänt faktum att när stora arealer av 
naturlig skog förstörs, kommer de återstående små 
fragmenten att vara ”övermättade” på arter. Genom 
rena slumpfaktorer blir sedan efterhand ett antal 
arter utraderade från en viss lokal. Många av de 
kvarvarande lokalerna för hotade lavar i Halland 
är små - medelarealen är ca 3 ha. I Halland finns 
nu flertalet av de rödlistade lavarna bara på enstaka 
träd på varje lokal (fig 10). Dessutom förekommer 
flera av de sällsynta, sannolikt kontinuitetsberoende 
arterna bara med någon eller några få bålar på ett 
träd. Dessa populationer är för små i förhållande 
till storleken på fragmenten av kontinuitetsskog, 
vilket medför att många av de mer krävande arterna 
kommer att dö ut. Vi kan alltså tyvärr räkna med 
att ett utdöende av arter pågår inom många lokaler. 
Hastigheten i utdöendet bör dock vara lägre än för 
många djur och andra organismer med relativt kort 
generationstid.

Möjligen var fler av de ovan uppräknade arterna 
kärnarter förr, men minskade därefter till följd av 
fragmentering, luftföroreningar m m. Elias Fries’ 
många fynd i Femsjöbygden i länets Smålandsdel 
i början av 1800-talet av nu mycket sällsynta eller 
helt utgångna Sticta- och Lobaria-arter, liten ädellav, 
rosa lundlav m fl (Fries 1825-26 och 1831, Dege- 
lius 1935, Almborn 1948) kan tyda på detta.

Andra indikationer är Linnélärjungen Osbecks 
noteringar av såväl örtlav som jättelav från de på 
1700-talet bokskogsklädda nordsluttningarna av 
Hallandsåsen (Osbeck 1788, Degelius 1935), och 
noteringar därifrån av ärrlav Sticta sylvatica och 
stiftärrlav S. fuliginosa på 1800-talet (Degelius 
1935). Ingen av dessa Sticta- och Lobaria-mer har 
numera några kända lokaler i södra Halland.

Även en kärnart som bokvårtlav, som fortfarande 
har en rik förekomst, påverkas negativt. I många 
av de halländska bokskogarna verkar arten vara på 
retur. På några intensivstuderade topplokaler i 
Halland 1994-95 (Larsson 1995) noterades ”tydliga 
tecken på nedsatt vitalitet t ex i form av riklig 
påväxt av alger, missfärgade (bleka) bålar eller

256 Örjan Fritz och Krister Larsson SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996)

\ ill Si

tm • " v

Fig 10. På denna ostadiga högstubbe i Bergs naturskog, 
Falkenbergs kommun, växer nästan alla av detta nyckel
objekts rödlistade lavar, bl a röd pysslinglav Thelopsis 
rubella (hotkategori 1), ädelkronlav Pachyphiale carneola 
(Hk 2), rosa lundlav Bacidia rosella (Hk 2) och liten 
lundlav B. phacodes (Hk 2). - Foto Örjan Fritz.
Standing, dead trunks are important to many lichens. 
Almost all red-listed lichen species found in this locality, 
a beech stand near Berg, are growing on this remaining 
beech trunk.

Fig 11. Exempel på förekomsttyper; tre bokskogslavar 
och deras aktuella förekomst i Hallands län enligt Läns
styrelsens artdatabas t o m 1995. - Foto Örjan Fritz.
Examples on types of occurrence; three lichen species 
found in beech forest and their current distribution in the 
county of Halland in 1995. Size of dots denote number 
of trees with occurence within each locality.

Antal träd med förekomst per lokal 
0101 - 200

• 51 - 100
• 11 - 50
• 1-10
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Bokvårtlav
Pyrenula nitida
En kärnart. Har vid ut
bredning och finns ofta på 
ett relativt stort antal träd 
på lokalerna.

A core species. Widely dis
tributed, in many localities 
occurring on a relatively 
large number of trees.
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Jättelav
Lobaria amplissima
En satellitart. Finns endast 
på få lokaler och där en
dast på något eller några 
få träd.

A satellite species. Only in 
a few localities, in which it 
is occurring on one or a 
few trees only.

V t

mmm

Liten ädellav
Catinaria laureri

En rural art. Relativt vida 
utbredd, men endast på nå
got eller några få träd på 
lokalerna.

A rural species. Rather wide 
distribution, but in each lo
cality occurring on one or 
a few trees only.



trasiga bålar. Detta var särskilt tydligt för lunglav, 
bokvårtlav och bokkantlav”. I Danmarks bokskogar 
var förr bland annat bokvårtlav en av de mest 
allmänna och karakteristiska lavarna. Numera är 
den sällsynt i skogligt skött bokskog och ”mår 
dåligt” av algöverväxt etc (Alstrup 1994).
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Är bokskogen naturlig i Halland?

Naturvården förefaller i viss mån ha fastnat i 
schablonbilden att man i Sydsverige nästan bara 
hittar värdefull ädellövskog med kontinuitet på inägo- 
marker, medan utmarksskogen är mindre värdefull 
med sedan länge bruten kontinuitet (jfr Drakenberg
1994). Vidare anges ofta att dagens bokskog till 
stor del har uppkommit genom sådd eller plantering, 
ofta med utländska provenienser, på tidigare kala 
marker (t ex Skogsstyrelsen 1995b). Denna bild 
känner vi inte igen från Halland, och den gäller inte 
heller för Skåne (Brunet 1995).

Bokskog är en skogstyp med gamla anor i södra 
Sverige (Malmström 1939, Brunet 1995, Svennings- 
son 1992). Boken invandrade till södra Sverige för 
ca 3 000 år sedan och verkar ha blivit bestånds- 
bildande för ca 2 000 år sedan. Bokens maximala 
utbredning nåddes under medeltiden. Selander (1957) 
anger med hänvisning till Styffe, att Halland ännu 
på 1400-talet var bevuxet med bok- och ekskog 
ända ner till kusten. På de äldsta lantmäterikartorna 
från 1600-talet framstår bok som det helt domine
rande trädslaget i större delen av länets nuvarande 
skogsbygd, medan skog saknades i huvuddelen av 
kustbygden.

Kopplingen mellan de vidsträckta bokskogar 
som fanns på utmarkerna ända in på 1600-talet och 
dagens bokskog är omdiskuterad, och betvivlas ofta:
”Under 1800-talet planterades och såddes stora arealer 
hedartad utmark med bok. En stor del av den sydsvenska 
bokskog vi idag har är anlagd på tidigare mer eller 
mindre öppna betesmarker och kontinuiteten till natur
landskapets bokskogar har därmed varit bruten under 
lång tid i många områden.” (Skogsstyrelsen 1995b)

”De renodlade ek- och bokskogar som idag finns i landets 
södra delar är sällan ursprungliga utan har uppkommit 
genom igenväxning eller plantering i relativt sen tid.” 
(Bernes 1994)
”Den för Sydsverige specifika ädellövskogen är en annan 
viktig skiljeegenskap gentemot norra Sverige. Dess nu
varande struktur är i allt väsentligt ett igenväxnings- 
fenomen och dess förekomst är intimt kopplad till vissa 
äldre markanvändningsformer som fig 2 visar.” och 
”Utmarksgränsen är en viktig gräns i naturvårdssam- 
manhang eftersom lövskog med lång kontinuitet och

höga naturvärden oftast bara finns innanför denna.” 
(Drakenberg 1994)

En annan bild av bokskogens ursprung, som bättre 
stämmer överens med våra erfarenheter, ges av 
Brunet (1995):
”Den bokskog som finns i Sverige idag har förmodligen 
till stor del kontinuitet tillbaka till de bokskogar vi ser 
på 1600-talets kartor.”

Tänkbara orsaker till den förvirrande bild av bok
skogarnas ursprung som givits i många samman
hang (ursprungliga eller planterade?; inägomark 
eller utmark?), kan dels ha varit feltolkningar av 
vissa formuleringar i Bertil Lindquists klassiska 
avhandling ”Den skandinaviska bokskogens biologi 
(Lindquist 1931), dels att begreppet ”planterhagar” 
för bok och ek som omnämns flitigt i äldre källor 
fört tanken till planterade skogar. Lindquist bidrog 
också själv till de uppkomna missförstånden om 
bokskogen som till stor del planterad, se t ex av 
Brunet (1995) anfört citat ur Lindquist 1934.
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Bokskogen har sina rötter i utmarksskogarna

Vid mitten av 1800-talet, när ljunghedarna nådde 
sin maximala utbredning (cirka en tredjedel av 
Hallands yta) var skogen starkt tillbakaträngd. Men 
skog saknades inte, trots att många hallandsskild- 
ringar från den tiden kan ge sken av detta. Skogs
arealen uppgick då till närmare 100 000 hektar och 
dominerades av lövskog, framförallt bokskog, som 
utnyttjades som utmarksbete.

Därefter har utmarksbetet upphört och skogarna 
har kunnat sluta sig, men under de senaste 40 åren 
har stora arealer ädellövskog kalavverkats och 
granplanterats. Ännu in på 1930-talet fanns flera 
stora (över 1 000 hektar), sammanhängande, bok- 
dominerade skogsbestånd kvar i Halland. De är nu 
starkt fragmenterade.

1 tabell 1 redovisas hur topplokalerna för röd- 
listade lavar är fördelade på utmark och inägo
mark. Som underlag för denna bedömning har 
främst äldre lantmäterikartor, häradskartan från 
1920-talet och Hallands landsbeskrivning från 1729 
(Hallands Museiförening 1984-90) använts. Av 38 
topplokaler (med 10 rödlistade lavar eller fler) lig
ger 31 på utmark och 7 på inägomark. För inägo- 
marken är naturvärdena främst knutna till ek Quer- 
cus robur, medan de 31 utmarkslokalerna med 
några få undantag är hedbokskog. I olika samman
hang har vi dessutom för ett större antal nyckel
objekt kunnat konstatera samma mönster; det är



ingen tvekan om att huvuddelen av värdefull bok
skog och även skog med bergek Q. petraea ligger på 
gammal utmark. Det finns emellertid även exempel 
på att mer ”utmarksartad” hedbokskog kunde ingå 
i inägomarken. Den typ av lokaler som Drakenberg 
(1994) och andra framhåller, med trädkontinuitet 
på inägomark, förekommer också i Halland. Det 
handlar främst om lokaler för arter knutna till ek, 
alm, ask, lönn och lind, och antalet är färre än 
utmarkslokalerna.

En mycket hög andel av den halländska bokskogen 
finns idag i mellanbygden på de under medeltiden 
grundade godsens marker. Länets största bokskogs- 
koncentration i Åkulla-Dagsåsområdet är ett exem
pel på detta. Lindquist (1931) anger att ”under 
medeltiden sammanföllo kungamaktens och adelns 
intresse för skogens bevarande däri, att man efter
strävade djurparker för jakten och ollonskogar för 
svinaveln”. Av tabell 1 framgår att 30 (79%) av 
topplokalerna ligger på mark som enligt 1729 års 
landsbeskrivning tillhörde frälset (adeln).

En anledning till att adeln främst förläde sina 
storgårdar i mellanbygderna, mellan skogsbygd 
och slättbygd, var att det här fanns möjlighet att på 
gammal skogsallmänning (utmark) kunna dra upp 
ny skog, särskilt ollonskog som hade stor betydelse 
för den medeltida herrgårdens ekonomi:
”Sådan uppdragning av ollonskog behöver icke tänkas 
ha skett genom plantering utan endast genom fredning på 
utmarken av gammal skogsmark genom stängsel” (Lind
quist 1931).

Skötseln bestod troligen främst i att den av utmarks- 
betet hårt åtgångna skogen betesfredades genom 
hägnader så att den kunde sluta sig genom självför- 
yngring, samt att den sköttes för att ge maximal 
ollonproduktion. Relativt gles skog med gamla 
vidkroniga bokar gav förmodligen den största ollon
produktionen. Den typen av ”hagmarksbokskog” 
existerar knappast idag.

Det kan verka lite motsägelsefullt att huvud
delen av bokskogen finns kvar på mark ägd av 
adeln, eftersom de hade friheten att hugga ner den 
om de ville. För allmogen utfärdades under 1600- 
och 1700-talen flera kungliga förordningar till skydd 
för de bärande träden (ek, bok, apel, oxel och 
hägg) men de föröddes ändå i stor skala. De fick 
inte avverkas hur som helst och dessutom infördes 
långt gående skyldigheter när det gällde sådd eller 
plantering av ek och bok. Bl a var man skyldig att 
anlägga särskilda planterhagar. Dessa förordningar 
visade sig emellertid ganska resultatlösa. Det är 
tydligt att ollonbetets ekonomiska betydelse för
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storgårdarna vägde tyngre än kungens förordningar 
för allmogen.

Fänriken J. M. Polheimer, som 1791-92 upp
rättade besiktningsinstrument över bok-, ek- och 
masteträdstillgångarna på krono- och skattehemman 
i Halland (Polheimer 1794), redovisade följande 
exempel på hur de anlagda planterhagarna kunde 
se ut i Fjäre fögderi i nordligaste Halland:
”Wiske Härads Planterhagar, äro mest anlagde för Eke 
män tomma, samt alla de öfrige för Boke. De bästa hafva 
god gräsväxt till deras olycka och Beständiga ofredande; 
kunde detta hufvud onda en gång förekommas åtminstone 
på 15 å 20 år att Plantan hant undan Boskapstanden, 
skulle flera 100 små Hagar i detta Fögderi, omkring 
några tjänlige Fröträd på god grund och lungna Belägen
heter kunna anläggas, om de sedan årligen eftersägs, att 
ej de gamla och grofva Fröträden faldes till oräkneligas 
förstörande alla wintrar af de obetäncksamma kjörande 
och huggande, som aldrig har tankar på Efterkommande, 
och så sällan eller aldrig hör någon tillsägelse af nitiske 
Tillsyningsmän, måtte intet längre, våra skogar så skynda 
till allmänt förstörande!”

Det finns fler beskrivningar från den tiden som 
visar att planterhagarna inte var regelrätta plante
ringar med plantor av annat ursprung. Det rörde 
sig om inhägnade områden där man genom betes- 
fredning skulle gynna föryngring från bokar som 
redan fanns i området. Följande kommentar från 
Polheimer antyder dessutom att det överhuvudtaget 
inte blev så mycket av ”planterhagarna”:
”...på de genomletade och utgalrade Skogarne, Synes i 
allmänhet bara Skantar och vindfällen. De gamla Ham- 
lade Wrak Ekarne, alla glest stående, toppblåste, måsige 
Bokarne kunna nu så sällan eller aldrig gifva ållon; och 
den beständigt toppbetna och trampade plantan, hinner 
knapt ibland till en grenig och krypande Buske. På sine 
ställen kunde många Ek och Boke Buskar genom fredande 
och underqvistning upphjälpas och Blifva dugelige träd, 
men detta blir sällan värkstäldt, och nu mera intet.”

P. Dusén reste i september 1889 runt i på Ryorna, 
som de nästan skoglösa trakterna i södra Halland 
utmed smålandsgränsen kallades. Han har gett 
följande skildring (Dusén 1893) av hur bokskogen 
naturligt återerövrade heden när utmarksbetet upp
hörde:
”Boken trifves synnerligen väl. Stammar af ända till 4 m 
i omkrets hafva uppmätts. Den bildar vanligen lundar 
eller små skogspartier. Genomvandrar man ett sådant 
bestånd finner man i dess midt äldre träd, utåt yngre och 
yngre och längst ut helt unga träd och plantor. Boken 
vidgar påtagligen sitt område om än sakta.”

Kanske var jättebokarna i beståndets mitt kvar
stående solitärer från ollonbetets tid? Om de stora

Kontinuitet och lavar i bokskog 259



260 Örjan Fritz och Krister Larsson SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996)

WcTfli

. *r- - ■ • fl
****!!t- £j PS

Fig 12. I det urskogslik- 
nande bokskogsbeståndet vid 
Berg, Falkenbergs kommun, 
vandrar nu gran in och bör
jar ta över. För att bevara 
bokskogen måste granarna 
röjas bort och bokföryng- 
ring gynnas. - Foto Örjan 
Fritz.

Most of the larger beeches 
in this stand near Berg are 
dead or dying. Norway 
spruce Picea ahies is inva
ding and will take over. In 
order to preserve the beech 
forest, the spruces have to 
be removed and regenera
tion of beech must be pro
moted.

bokarna avverkades eller dog bort innan deras 
avkomma hunnit få rätt ålder och struktur för att 
kunna föra det biologiska arvet vidare är det ingen 
tvekan om att den biologiska kontinuiteten för svår
spridda arter knutna till gammelträden lätt bröts.

Naturvårdspolicy

Internationellt ansvar för hedbokskog

Enligt den översikt över Sveriges internationella 
ansvar för skogsarter som presenterades av Gus
tafsson m fl (1995), kan ädellövskogens arter visa 
sig vara sällsyntare än man hittills trott:
”Dock har Europas ädellövskog decimerats mycket kraf
tigt genom skogsbruk och urbanisering och nu finns bara 
kvar små arealer av någorlunda naturlig karaktär. Den 
rika flora och fauna som är knuten till de gamla ädla 
lövträden har också påverkats mycket negativt av luft
föroreningarna, framför allt i Centraleuropa”.

Denna situation kan vara särskilt aktuell när det 
gäller bokskogen. Bok är det skogsträd i våra 
trakter som har den mest begränsade utbredningen 
globalt sett. Den är endemisk för Europa och har 
sin tyngdpunkt i de av mänsklig påverkan hårdast 
utsatta delarna av Centraleuropa. Refugial, mindre 
påverkad gammal bokskog finns kvar i t ex Spa
nien, Italien och Bulgarien. Exempel på rödlistade 
lavar som har tyngdpunkten i sin utbredning inom 
bokens utbredningsområde är liten ädellav, bok-

vårtlav, bokkantlav och gytterporlav Pertus aria 
multipuncta. Flera av dessa arter kan dock växa på 
närstående trädarter med likartad barkstruktur, t ex 
liten ädellav på Fagus grandifolia i Nordamerika 
(S. Ekman i brev). Andra exempel är vissa skal
baggar knutna till bok, samt mossorna bokfjäder- 
mossa och grov fjädermossa vilka har tyngdpunkten 
i sin utbredning inom bokens område.

Mot denna bakgrund tillhör de gamla utmarker- 
nas hedbokskog kanske de skogstyper som vi inter
nationellt sett har det största ansvaret för. Sam
tidigt kräver många av dess arter en lång skoglig 
kontinuitet. Detta talar för att de kvarvarande konti- 
nuitetskärnor som finns kvar måste ges en mycket 
hög prioritet i naturvårdsarbetet (Nilsson m fl 1995). 
Att med hjälp av äldre kartor och nutida invente
ringar finna värdekärnor i bokskog och i skogs
mark över huvud taget är mycket angeläget. Att 
döma av resultaten från nyckelbiotopsinventeringen 
finns det idag fler än 500 bokskogsbestånd i Hal
lands län med arter som indikerar att de trots allt 
fortfarande har en lång biologisk kontinuitet. Sam
tidigt som en insikt om detta vuxit fram under 
senare år har vi också kunnat se ett kraftigt ökat 
skogligt intresse för halländsk bokskog. Priserna 
på bokvirke har varit rekordhöga och efterfrågan 
betydligt större än tillgången. En hög andel av 
bokskogen är skogligt sett överårig och intresset 
för att föryngra den är idag mycket stort.
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Naturvårdssatsningar och skötselåtgärder

Det gäller nu att bryta artutarmningen, bland annat 
genom att säkerställa de viktigaste områdena; helst 
stora sammanhängande skogsbestånd eller koncen
trationer av mindre lokaler som kan knytas samman. 
För att riskerna för utdöenden skall kunna minskas 
är det också viktigt att ny ädellövskog gynnas kring 
kärnlokalerna så att de rödlistade arterna på sikt 
kan expandera och öka i numerär.

Äldre bokskogsbestånd med bruten kontinuitet 
ska i sammanhanget inte bedömas som värdelösa. 
De är en viktig resurs som framtida kolonisations- 
områden från kärnområdena. För mera lättspridda 
organismer, som t ex fåglar, hyser dessa skogs
bestånd höga värden redan idag. De är särskilt i 
anslutning till kärnområden viktiga för naturvården.

Viss skötsel kan behöva utföras i bokskog, bl a 
föryngringsåtgärder och bortröjning av gran (fig 12). 
Samtidigt måste stor hänsyn tas inom det normala 
skogsbruket. För att bibehålla kontinuiteten av 
gamla träd måste gamla bokar kvarlämnas, helst i 
grupp. Skyddszoner behövs kring många kärnom
råden, i synnerhet kring utsatta lägen, dels för att 
motverka att luftföroreningars påverkan ”suddar 
ut” skillnader mellan kärnområden och mer triviala 
områden, dels för att minska påverkan från omgi
vande rationellt skogsbruk.
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Forskningsbehov

Ytterligare kunskap behövs för att uppnå en vidare 
förståelse av kontinuitetens betydelse. De grund
läggande frågorna har till stor del naturvårds- 
tillämpningar: Vilken spridnings- och etablerings- 
förmåga har de rödlistade arterna idag? Vad har de 
för ekologiska krav? Hur bör skötsel av nyckel
objekt utföras för att gynna dessa arter? Vilken 
populationsstorlek krävs för skilda arter för en 
långsiktig överlevnad? För att finna svaren behövs 
fördjupade studier av enskilda områden i gammal 
bokskog med bruten respektive lång biologisk kon
tinuitet, bl a genom kombinerade studier av kartor, 
ingående ekologiska studier av arter och paleoeko- 
logiska studier för att belysa lavarnas invandrings- 
historia och knutenhet till olika trädslag.

Tack till Ulf Arup, Stefan Ekman, Lars-Åke Flodin, Lena 
Gustafsson, Hans-Erik Gustavsson, Karin Hernborg och 
Sven G. Nilsson för granskning av manuskript och värde
fulla synpunkter! Lena tackas också för hjälp att finna 
litteratur, Lars-Ake för statistiska beräkningar och Karin för 
teckningar.
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Om gentianornas gronings- och blomningsfenologi
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Lennartsson, T. 1997: Om gentianornas gronings- och blomningsfenologi. [Phenology of 
germination and flowering in Gentianella.] Svensk Bot. Tidskr. 90: 263-265. Lund. ISSN 
0039-646X.
The extensive variation in phenology and morphology within the Gentianella amarella- and G. 
campestris-complexes has caused much confiision to field botanists and taxonomists. Demo
graphic studies of c. 20 populations in Sweden have shown that all taxa germinate in May-June.
G. uliginosa and G. campestris ssp. baltica flower late their first summer, thus being annual. 
G. amarella and G. campestris form a rosette the first summer, overwinter as a taproot and a 
bud, and flower the second summer, thus being biennial. These biennial taxa can be either 
early-flowering or late-flowering. Hence, neither life-cycle variation nor flowering phenology 
is related to timing of germination. The best character for annual taxa is the presence of 
cotyledons on adult plants, for biennials the presence of rosette remnants. Taxonomic treatment 
has rarely paid attention to life-cycle variation and the taxonomy is therefore unclear.
Tommy Lennartsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Inst, för naturvårdsbiologi, Avd. för flo- 
ravård, Box 7072, S-750 07 Uppsala, Sweden. E-post: tommy.lennartsson@nvb.slu.se

Fältbotanister har i alla tider konfunderats av den 
stora variationen hos våra låglandsgentianor, dvs 
fältgentiana-gruppen och ängsgentiana-gruppen inom 
släktet Gentianella (se t ex Pritchard 1959, Pritchard 
& Tutin 1972, Krok & Almquist 1994, Lid & Lid 
1994). Den förra gruppen består av bl a fältgentiana 
G. campestris (L.) Börner ssp. campestris, säter- 
gentiana G. campestris ssp. islandica (Murb.) Voll- 
mann och kustgentiana G. campestris ssp. baltica 
(Murb.) Löve & Löve, den senare av ängsgentiana 
G. amarella (L.) Börner och sumpgentiana G. 
uliginosa (Willd.) Börner. Inom dessa grupper har 
stor variation observerats i bl a blomningstid, livs
cykel (ett- eller tvåårighet), antal stamnoder samt 
i utseendet hos rosettblad och foderblad. Tidpunkten 
för groning (vår- eller höstgroende) anses i många 
floror och uppsatser påverka livscykeln, och ibland 
även blomningstiden. Även om sambanden har 
uppmärksammats (se t ex Murbeck 1892), har de 
dock knappast någonsin blivit studerade i detalj 
med ekologiska metoder.

Vid avdelningen för floravård vid SLU i Upp
sala har vi under några år följt ett drygt 20-tal 
gentianapopulationer i olika delar av Sverige, under
sökt deras reaktioner på olika slags skötsel, och 
även studerat dem i odling. Åtskilliga tusen plantor 
har följts från groddplanta till frösättning, och

resultaten har i någon mån belyst gentianornas 
livscykelvariation.

Groning

Alla frön har grott på våren; några höstgroende 
populationer eller plantor har överhuvudtaget aldrig 
observerats (Lennartsson under tryckn). Odlings- 
försök har visat att fröna utan undantag kräver en 
vinterperiod (stratifiering) som är mycket svår att 
efterlikna med experimentell köldbehandling. Gro- 
ningstiden infaller vanligen från början av maj till 
början av juni, men kan komma något tidigare eller 
senare beroende på när våren infaller. Den exakta 
groningstidpunkten har ingen betydelse för plan
tans fortsatta beteende, varken för ett- eller tvåårig
heten eller för blomningstiden.

Livscykel

Två taxa, kustgentiana och sumpgentiana (se dock 
nedan om taxonomiska oklarheter), blommar redan 
första sommaren och är alltså ettåriga (fig 1). 
Kustgentiana växer i början av sommaren ofta som 
en rosett och kan då vara svår att skilja från 
tvååriga taxa. Så småningom börjar den dock att 
sträcka sig, och blommar slutligen sent på säsongen.
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Tvåårig
livscykel

Tidig-
blommande
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blommande

Ettårig
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aug. sept.y maj juni 
Övervintring

Fig 1. Livscykeln hos tvååriga gentianor (G. amarella och G. campestris ssp. campestris I ssp. islandicä) och hos 
ettåriga (G. uliginosa och G. campestris ssp. baltica). Tvååriga övervintrar som en pålrot med knopp och en vissnad 
rosett, ettåriga som frö. De tvååriga gentianorna kan vara antingen tidigblommande eller senblommande. Hos de 
ettåriga gentianorna blommar G. uliginosa i augusti-september (som i figuren) medan G. campestris ssp. baltica ofta 
blommar senare.
Life cyclus of gentians. Top: biennials (G. amarella and G. campestris ssp. campestris I ssp. islandica). Below: 
annuals (G. uliginosa and G. campestris ssp. baltica). The biennials overwinter as a taproot with a bud and a withered 
rosette, the annuals as seeds. The biennials can be either early flowering or late flowering. Among the annuals, G. 
uliginosa flowers in august-september (as in the figure), while G. campestris ssp. campestris and ssp. baltica often 
flowers later.

Sumpgentiana får redan tidigt på säsongen en 
huvudstam och bildar aldrig någon rosett; den 
blommar också betydligt tidigare, ofta redan från 
början av augusti. Eftersom de är ettåriga har både 
kust- och sumpgentiana ofta hjärtbladen kvar vid 
blomningen.

Två andra taxa, fältgentiana och ängsgentiana, 
bildar första sommaren bara en bladrosett med 
pålrot. Rosetten vissnar under senhösten medan 
pålroten med sin knopp övervintrar. Under nästa 
vår, i april-juni, beroende på väderleken, växer 
den övervintrade plantan ut till en vuxen planta som

blommar under sommaren. Dessa taxa är alltså 
tvååriga (fig 1). Liksom hos de ettåriga typerna 
dör plantan efter blomningen. Hos både fält- och 
ängsgentiana förekommer både tidigblommande 
och senblommande populationer; de förra blom
mar vanligen från midsommar till mitten av juli, 
de senare från första halvan av augusti eller senare. 
Vissa populationer har en utdragen blomning och 
vissa populationer, särskilt norrut i Sverige, har en 
intermediär blomningstid. Variationen i blomnings
tid är genetiskt betingad och påverkas mycket lite 
av omgivningsfaktorer. För båda arterna har tidig-
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Fig 2. Tidigblommande fältgentiana. - Uppland, Öst
hammar, Hyttan 27.VI.1993.
Early-flowering Gentianella campestris ssp. campestris.
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respektive senblommande typer ibland urskilts som 
egna taxa, och dessutom har en starkt grenig, 
senblommande Gentianella campestris, sätergentiana 
G. campestris ssp. islandica, urskilts från fjällnära 
gräsmarker. Vid blomningen saknar tvååriga taxa 
hjärtblad, medan det i regel går att se ärr eller 
bladrester på rothalsen efter förra årets rosett.

Taxonomi

Kustgentiana och fältgentiana är varandra mycket 
närstående och rätt svåra att skilja, liksom sump- 
gentiana och ängsgentiana. Vi har alltså två paral
lella artkomplex, båda bestående av ett ettårigt och 
ett tvåårigt taxon. I fallet sumpgentiana-ängsgentiana 
tycks det vara en tydlig genetisk skillnad mellan 
ett- och tvåårighet: ängsgentianor har aldrig obser

verats bete sig som sumpgentianor eller vice versa. 
På flera platser, t ex Västkusten, Upplandskusten 
och på Öland, växer ett- och tvååriga taxa blandade, 
och vi undersöker för närvarande vad resultatet blir 
vid eventuell hybridisering. I fallet kustgentiana- 
fältgentiana är skillnaden mellan ett- och tvåårighet 
något mindre absolut. Vissa populationer av fält
gentiana kan nämligen under milda höstar gå upp 
i blomning redan första året. Dessa plantor ser då 
i stort sett ut som kustgentianor, men blomningen 
hinner sällan resultera i någon fröproduktion.

Den för svenska förhållanden bästa skiljekarak
tären mellan kust- och fältgentiana respektive sump- 
och ängsgentiana, är alltså livscykeln, som man 
ofta kan sluta sig till genom förekomsten av hjärt
blad eller rosettrester. Dessutom finns morfologiska 
skillnader, främst i nodantal och i utseendet på 
blad, foderflikar och kapselspets, men dessa karak
tärer visar stor överlappning mellan respektive 
taxa. Tyvärr tycks livscykelns betydelse ofta ha 
missförståtts i den taxonomiska behandlingen av 
dessa fyra gentianor, trots att samabanden i princip 
stod klara redan hos Murbeck (1892). På kontinen
ten och i Storbritanien tycks både ett- och tvååriga 
plantor ha kallats ängsgentiana, något som givetvis 
gjort det mycket svårt att hitta säkra karaktärer. I 
de ursprungliga beskrivningarna sägs såvitt jag vet 
åtminstone sumpgentianan vara ettårig (Willdenow 
1797 s 1347), och ovan refererade namngivning 
kanske tills vidare kan vara godtagbar.
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Recension

Något för Skottlandsresan

Lusby, P. Lusby & Wright, J. 1996: Scottish Wild 
Plants. Their history, ecology and conservation. 
116 s., ca 80 färgbilder. The Stationery Office, 
Edinburgh. ISBN 0-11-495802-5. Pris £ 12:95. 
Kan beställas från: The Stationery Office Book
shops, South Gyle Crescent, Edinburgh EH12 9EB, 
UK. Fax: +44-(0) 131-479 3142.

Denna bok är inte helt koncentrerad på i Skottland 
utrotningshotade arter, som kanske den sista delen 
av titeln kunde tolkas. Inledningsvis, på de första 
20 sidorna, lämnas en översikt över landets bio
logiskt mest intressanta områden och deras karak
teristiska Vegetationsformer.

Bokens huvuddel upptas av en serie korta artik
lar om 43 arter. Det handlar om arter som förfat
tarna anser karakteriserar Skottlands flora och vege
tation gentemot övriga delar av Storbritannien. Inte 
ens alla sådana arter har ju kunnat få plats bland 
detta relativa fåtal, men man har här valt att 
presentera vackra eller på annat sätt iögonenfallande 
växter. De har också medvetet valts ut för att 
representera de olika typer av utbredningar som 
tillsammans karakteriserar den skotska floran gent
emot grannområdenas.

Ett karaktärsdrag i Skottlands flora är dess rela
tion till vår nordiska. Dessa nordisk-skottska arter 
har säkerligen alla eller nästan alla invandrat under 
tidig post-glacial tid. Bland dem finner vi en rad 
fjällväxter och andra utpräglat nordliga arter, men

även några för oss ganska triviala. Bland de senare 
märks t ex vanlig tall Pinus sylvestris, som på 
engelska heter Scotch Pine.

I boken nämns också några få raser och arter 
med nordlig anknytning som bara är kända från 
Skottland, deras historia eller eventuella mycket 
sentida uppkomst innebär en serie individuella pro
blem. En art upptas också som har skottska lokaler 
förutom en huvudutbredning i Nordamerika, näm
ligen Eriocaulonaquaticum. Oxytropis halleri, Minu- 
artia sedoides och Myosotis alpestris är arter främ
mande för oss nordiska botanister. De nämns som 
exempel på det fåtal växter som finns i sydligare 
berg och Skottland men inte i Norden.

En helt annorlunda grupp av arter är de som från 
sydvästra Europa trängt upp till de västligaste 
delarna av de brittiska öarna, några även till Skott
land. Pinguicula lusitanica nämns som exempel på 
denna utbredningstyp, betingad av det oceaniska 
klimatet med nästan frostfria vintrar.

Denna bok är en trevlig introduktion för den 
botaniskt intresserade inför en Skottlands-resa, inte 
minst tack vare de utomordentligt bra färgbilderna 
av S. J. Clarke. Ta sen gärna med en bra nordisk 
flora. Den kommer att hjälpa dig med en mycket 
stor del av vad du finner, även om det är bra att 
även ha en brittisk till hjälp. Och tveka inte att göra 
resan till landet lite annorlunda. Jag har själv redan 
gjort den, och gjort om den.

Sven Snogerup
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Dvärgrosettlav, Hyperphysciä adglutinata (Flörke)
H. Mayrhofer & Poelt, är en mycket liten, gråbrun 
till grågrön lav (ca 1 cm i diameter) med radierande 
lober och fläcksoral i centrala delar (fig 1). Den 
växer hårt fästad vid underlaget; endast lobkanterna 
är något uppvikta och lösgjorda från substratet. 
Artens ringa storlek gör den lätt att förbise. En 
noggrannare beskrivning av artens ekologi, utbred
ning, karaktärer och närbesläktade arter ges av 
Moberg (1977, som Physciopsis adglutinata).

Dvärgrosettlaven har en vidsträckt utbredning 
och är rapporterad från södra och västra Europa, 
Afrika, Nord- och Sydamerika, Saudiarabien, 
Australien samt Nya Zeeland (Purvis m fl 1992). 
I Skandinavien är den emellertid mycket sällsynt 
och förutom i Sverige endast funnen på tre lokaler 
i Norge, i Hordaland och Rogaland på Vestlandet 
(Tonsberg m fl 1996).

Från Sverige har arten varit känd från två lokaler. 
Första fyndet gjordes 1918, då Du Rietz hittade den 
på en ädelgran Abies i botaniska trädgården i Visby 
på Gotland (Du Rietz 1923). Degelius fann arten 
på samma lokal 1932 (Degelius 1936), och då på 
en spansk ädelgran Abies pinsapo f. glauca, för
modligen samma träd som Du Rietz funnit den på. 
Degelius återbesökte lokalen 1957 men kunde ej 
återfinna arten på samma träd. Däremot noterade 
han den som riklig och samhällsbildande på en

vitoxel Sorbus aria f. incisa (fig 3) och sparsam på 
ett mullbärsträd Moms alba f. multicaulis (Dege
lius 1957). Senast arten noterades i Visby verkar 
ha varit 1960, då Ingvar Nordin samlade den på 
samma vitoxel som Degelius tre år tidigare hade 
funnit den på (I. Nordin i brev).

Det andra svenska fyndet av dvärgrosettlav gjor
des av A. H. Magnusson 1933 på Solberga kyrko
gård i Bohuslän (fig 2), där arten upptäcktes väx
ande på basen av en alm Ulmus glabra (Magnusson 
1935). Den registrerades där regelbundet fram till 
1976 (Moberg 1993). Trots flera senare eftersök 
på lokalen har arten ej återfunnits, varför den 
antagits vara försvunnen.

Eftersom ingen sett dvärgrosettlaven i Sverige 
sedan fyndet på Solberga kyrkogård 1976 klassi
ficerades arten i den nationella listan över hotade 
växter (Databanken för hotade arter & Naturvårds
verket 1991) som försvunnen från landet (hotkate
gori 0). Arten återfanns emellertid av oss 1994, 
och vi känner den nu från tre lokaler. De närmare 
omständigheterna kring våra fynd presenteras nedan. 
Efter det att vi återfunnit laven ändrades dess stams 
i den reviderade hotlistan (Aronsson m fl 1995) till 
akut hotad (hotkategori 1). I Norge anges laven som 
hotad under kategorin ”rare” och som en ”Fenno- 
scandian responsibility species” (Tonsberg m fl 1996).
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Fig 1. Dvärgrosettlaven kännetecknas av tätt fastväxta och tydligt radierande lober. På bålens mitt finns rikligt av 
små fläcksoral. - Foto: Svante Hultengren.

J

Hyperphyscia adglutinata is characterised by closely adpressed, radiating lobes. Small and spotlike soralia are 
abundant on the surface especially towards the centre of the thallus.

Äterfynd och ny lokal

Under arbetet med projektet ”Trädlevande lavar i 
sydvästra Sverige” har flera försök gjorts för att 
återfinna dvärgrosettlaven, men det var först som
maren 1994, vid det tredje besöket på Solberga 
kyrkogård (fig 2), som det lyckades. På två almar 
påträffades då vardera ett tiotal 5-10 mm stora 
lavbålar. Ungefär samtidigt återfanns runt femton 
exemplar i Botaniska trädgården i Visby på samma 
vitoxel som tidigare (fig 3). Arten eftersöktes där 
även på andra träd i närheten, men utan framgång. 
På båda platserna förefaller de olika individerna 
vara i god kondition, den sparsamma populationen 
till trots.

Våren 1995 påträffades en ny lokal för dvärg- 
rosettlav i Skredsviks socken i Bohuslän. Här före
kommer den mycket rikligt på en ca 80 cm grov 
ask Fraxinus excelsior och är dessutom fertil. 
Några enstaka exemplar finns även på en annan, 
närbelägen ask. Den förstnämnda asken bär spår

av tuktning eller hamling och skall enligt markägaren 
ha tagit eld och brunnit invändigt för ett antal år 
sedan. Dvärgrosettlaven växer i ett sav- eller stam
vattenflöde som uppstått efter brandskadan. Loka
len är mycket öppen och vindexponerad och ligger 
på några hundra meters avstånd från havet.

Spridning och växtgeografi

Artens egendomliga utbredning, med nästan 40 mil 
mellan förekomsterna på Gotland och Västkusten, 
är anmärkningsvärd. De vitt skilda förekomsterna 
kan ha uppkommit genom slumpmässig etablering 
i randområdet av artens huvudsakliga utbredning. 
En annan förklaring skulle kunna vara att arten, i 
alla fall delvis, kan ha inkommit med unga träd
plantor från Europa (Degelius 1957). Med tanke 
på att de nuvarande och kända habitaten utgörs av 
sekundära miljöer som kyrkogårdar och vårdträd, 
är det mindre troligt att artens svenska förekomster 
skulle vara av reliktnatur.
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Fig 2. Dvärgrosettlavens växtplats på Solberga kyrko
gård. De äldsta almarna tros vara ca 140 år gamla. - 
Foto: Svante Hultengren.
Solberga church; locality for Hyperphyscia adglutinata. 
The Wych Elms Ulmus glabra on which the lichen grows 
are belived to be about 140 years old.

Spridningen av dvärgrosettlaven kan ha skett 
över relativt långt avstånd genom att sporer eller 
sorediekorn transporterats av vinden eller någon 
annan vektor, möjligen fåglar. Laven är alltid 
rikligt utrustad med soral (fig 1), men har endast 
sällan apothecier (Moberg 1977). På två av de nor
diska förekomsterna har den emellertid blivit funnen 
med apothecier, dels på den nya lokalen i Skreds
vik, dels på en av de norska lokalerna (Tonsberg 
m fl 1996), vilket innebär att spridning inom Nor
den med sporer i alla fall är möjlig. Egendomligt 
nog har dock arten, trots sina rikligt förekommande 
soral, svårt att sprida sig från träd till träd inom de 
aktuella lokalerna, något som påtalades redan av 
Degelius (1957).

Dvärgrosettlaven delar sin fascinerande, dis- 
junkta utbredningstyp (västra Skandinavien - Got
land) med flera andra lavar, bl a barkvårtlav Pyre- 
nula laevigata, vilken är känd från Torsburgen på 
Gotland, Örby i Västergötland (Aronsson m fl
1995) och från södra och västra Norge (Santesson 
1993). Bly lav Degelia plumbea och jättelav Lobaria 
amplissima är två andra arter som i Skandinavien 
har en västlig utbredning med östliga utpostlokaler 
på Gotland. För dessa, och kanske också för dvärg
rosettlaven, är troligen likheter i det lokala klimatet, 
med värme och hög luftfuktighet, den gemensamma 
nämnaren.

Bland kärlväxterna finns många arter som har 
en liknande och mycket tydlig disjunkt utbredning, 
t ex tulkört Vincetoxicum hirundinaria, blodtopp 
Sanguisorba officinalis och gulkronill Hippocrepis
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Fig 3. Dvärgrosettlavens växtplats i Botaniska trädgår
den i Visby. Vitoxeln planterades när trädgården anlades 
och har idag nått den ansenliga åldern av 150 år. - Foto: 
Per Johansson.

Locality for Hyperphyscia adglutinata in the Botanical 
garden of Visby, Gotland. The lichen is growing on a 
White Beam Sorbus aria f. incisa wich was planted when 
the garden was established 150 years ago.

emerus. För många kärlväxter är orsaken till dessa 
disjunkta utbredningar att de är kalkkrävande.

Ekologi

Dvärgrosettlavens habitat och substrat varierar en 
del mellan de tre lokalerna. Växtplatserna är emeller
tid alla öppna och exponerade för ljus och vindar, 
och träden är planterade. På två av lokalerna löper 
en bilväg förbi på några meters avstånd, den tredje 
lokalen ligger på en gårdsplan. Arten tycks vara 
gynnad av närheten till jordbrukslandskap och hav 
och ingår där i ett lavsamhälle som verkar vara 
starkt gynnat av vägdamm och/eller kvävepåverkan 
från omgivande marker.
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Tabell 1. Lavar som påträffats på de träd där dvärg- 
rosettlaven växer i Solberga (2 träd) och Skredsvik i 
Bohuslän och Visby på Gotland. Totalt har 34 arter 
noterats på de tre växtplatserna. Enbart tre av arterna 
uppträder på samtliga lokaler. De vetenskapliga namnen 
följer Santesson (1993).
Lichens recorded on trees with Hyperphyscia adglutinata 
in Solberga (2 trees) and Skredsvik in Bohuslän, and in 
Visby on Gotland. Altogether, 34 species have been 
found in the three localities. Only three of the species 
occurres at all localities. The nomenclature follows 
Santesson (1993).

Art Solberga Skredsvik Visby

Acrocordia gemmata _ + _
Bacidia rubella + - +
Buellia alboatra - + -

B. punctata + - +
Caloplaca cerina - + -

C. chlorina + — -

Candelariella vitellina + - -

C. xanthostigma + + -

Collema flaccidum - + -

Lecanora allophana - + -

L. carpinea + - +
L. chlarothera - — +
L. expallens + - +
L. hagenii + - -

L. sambuci — + -

Lecidella elaeochroma + - +
L. flavosorediata + - -

Lepraria incana - - +
Melanelia fuliginosa + -

Parmelia sulcata + — -

Pertusaria albescens + + -

Phaeophyscia nigricans + - -

P. orbicularis + + +
Phlyctis argena + - +
Physcia adscendens - + +
P. aipolia + - -

P. tenella + + +
Physconia distorta + - -

P. enteroxantha + - -

P. grisea + - +
Pleurosticta acetabulum — — +
Ramalina farinacea + - +
Xanthoria parietina + + +
X. ulophyllodes + - -

Antal arter: (totalt 34) 23 13 15

På de tre lokalerna ingår dvärgrosettlaven i ett 
tämligen enhetligt lavsamhälle som domineras av 
rosettlavar Physcia och vägglavar Xanthoria. Den 
växer med vanlig kranslav Phaeophyscia orbicula
ris, finlav Physcia tenella och vägglav Xanthoria 
parietina som närmsta grannar. Artantalet är rela
tivt högt: 23 arter i Solberga, 15 i Visby och 13 i 
Skredsvik (tabell 1). Det högre antalet i Solberga 
beror delvis på att arten där förekommer på två

träd, vilka båda inräknats. Trots de likartade lav
samhällena på de tre lokalerna är, av de arter som 
påträffats tillsammans med dvärgrosettlaven, endast 
tre arter av 34 gemensamma.

Dvärgrosettlaven verkar föredra slät bark. Den 
nämnda vitoxeln i Visby har slät bark och även på 
almarna i Solberga växer laven på partier med 
relativt slät bark. På den rikliga förekomsten på ask 
i Skredsvik växer den på såväl släta partier som i 
barksprickor.

På de aktuella lokalerna växer arten inte direkt 
intill andra större bladlavar. Dvärgrosettlavens liten
het och växtsätt kan innebära att den är känslig för 
konkurrens med andra bladlavar. Eftersom en rik
tigt rik bladlavsflora sällan utvecklas på oxlar, 
fanns heller knappast någon konkurrens från blad
lavar på vitoxeln i Visby när Degelius (1957) fann 
arten vara samhällsbildande, trots att trädet då var 
drygt 110 år gammalt (I. Nordin i brev).

På Solbergalokalen var arten vanlig och sam
hällsbildande från 1933 till på 1960-talet, vilket 
erfars av äldre herbariematerial. Om almarna i 
Solberga planterades år 1867, dvs det år då kyrkan 
byggdes, gjordes de flesta fynden och insamling
arna när träden var 65-95 år gamla. På den nyupp
täckta lokalen i Skredsvik bedöms den grova asken 
med riklig förekomst vara mellan 100 och 200 år 
gammal. På en av de norska lokalerna är dvärg
rosettlaven funnen på kvistar av ek Quercus sp. 
(Degelius 1978) och på tysklönn Acer pseudo- 
platanus (Tonsberg m fl 1996) och i alpområdet 
har arten påträffats på lite äldre skott av ask i ett 
utpräglat Physcia-samhälle (Degelius 1964).

Dvärgrosettlaven förefaller alltså inte ha något 
specifikt krav på trädålder utan verkar enbart vara 
mycket sällsynt. Artens populationsmaximum synes 
infalla på stammar av olika träd i varierande åldrar 
och på grenar. Gemensamt för lokalerna är att de 
är belägna nära havet, mycket ljusexponerade och 
kulturpåverkade, med vägdamm- och kvävegynnad 
lavflora, såsom kyrkogårdar, alléer, vårdträd och 
parker.

Aldrig försvunnen?

Att vid återbesök på gamla lokaler säkert konsta
tera försvinnanden är nära nog omöjligt. Frånsett 
svårigheter att av vissa arter hitta utvecklade lav
bålar, kan det finnas fragment eller sporer vilka 
omöjligen kan registreras i fält. Rödlistans (Aronsson 
m fl 1995) ”försvunnen - (hotkategori 0) kan där
för ibland vara missvisande.
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Har dvärgrosettlaven funnits kvar hela tiden på 
de båda gamla lokalerna? Har den förbisetts vid 
tidigare besök eller har den då enbart funnits som 
lavsporer, som mycket små bålar eller som små 
bålfragment och sorediekorn? När det gäller efter
sök av lavar på gamla lokaler ställer de här redo
visade fynden fler frågor om lavars uppträdande än 
de besvarar. Det måste emellertid anses som mycket 
osannolikt att dvärgrosettlaven skulle ha försvunnit 
helt för att senare genom spridning utifrån åter 
etablera sig på exakt samma plats. På grund av den 
alltför otillräckliga återbesöksmetodiken för lavar 
vet vi dock inte vad som hänt mellan de aktuella 
fyndtillfällena; vi tvingas här enbart spekulera.

Sökbild

Sökbilden är ofta helt avgörande för att man skall 
kunna finna en art. Sökbilden är den i minnet 
registrerade bilden av arten och dess miljö. I den 
Där finns mycket information som inte lätt kan 
verbaliseras. Strukturer, följearter, kringmiljö etc 
skapar en känsla av att en art kan förekomma. Har 
man inte sökbilden klar finner man oftast inte arten 
man letar efter. Detta visas inte minst av det 
negativa sökresultatet vid de två första besöken på 
kyrkogården i Solberga. Det var först vid det tredje 
besöket som sökbilden klarnat och laven efter
söktes mer noggrant på barkavsnitt med slät bark, 
vilket också gav resultat. Till sökbilden hör också 
kustnära kyrkogårdar, alléer, vårdträd och parker 
utmed kusterna, med det kväve- och vägdamms- 
gynnade lavsamhälle som beskrivits ovan.

Slutord

Det råder inget tvivel om att dvärgrosettlaven är 
utomordentligt sällsynt. Den har utan framgång 
eftersökts på ett mycket stort antal lämpliga lokaler 
(se t ex Magnusson 1935). Även Degelius (1957) 
är övertygad om artens sällsynthet. På grund av 
dess oansenlighet och en viss förväxlingsrisk med 
små exemplar av vanlig kranslav, tror vi ändå att 
arten är något förbisedd. Fyndet i Skredsvik be
kräftar också att arten fortfarande kan hittas på nya 
lokaler. Vi förväntar oss att den närmsta framtiden 
kommer att utvisa om vi har en riktig bild av artens 
utbredning i Norden.

Vi har här beskrivit de gamla växtplatserna på 
sådant sätt att det inte skall vara några problem för 
den som så önskar att hitta arten och studera den 
där den växer. Den nya lokalen har vi emellertid

enbart namngivit till socken. Insamling av arten på 
de här lokalerna skall naturligtvis inte ske och vi 
hoppas med denna uppmaning att dvärgrosettlaven 
får fortsätta att vara en del i vår svenska flora en 
lång tid framöver.

Tack

Ett varmt tack riktas till Ingvar Nordin som har 
ställt sina uppgifter till vårt förfogande. Stefan 
Ekman tackas också för att ha konstaterat att det 
inte var Lecidella euphorea som växte på vitoxeln. 
Tack också till Roland Moberg som verifierade 
fynden från Visby och Skredsvik och Lars Arvids
son som verifierade fyndet från Solberga och dess
utom lämnade synpunkter på manuskriptet.

Noggranna eftersök i västra Sverige har gjorts 
möjliga genom stöd från WWF (World Wide Fund 
for Nature) till projektet ”Trädlevande lavar i 
sydvästra Sverige”.
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Inventeringsläger - Pajala och Harads i Norrbotten
Föreningen Norrbottens Flora kommer under somma
ren 1997 att inventera i Lars Levi Laestadius gamla 
hembygd, Pajala, samt senare i Harads i Luleälvens 
dalgång. Vi inbjuder alla som vill inventera ioch lära 
känna vår nordliga taiga. Anmäl dig i god tid, vi 
erbjuder fri logi även i år.

Inventeringarna påbörjas i Pajala fredagen den 11 juli 
och avslutas i Harads söndagen den 3 augusti. Det går 
bra att deltaga hela tiden eller valfria dagar. Inventerings- 
metodiken är modern, i stort densamma som man använder 
i Skånes Flora och Atlas Flora Danica. Det innebär 
minimum av anteckningsarbete, men ändå exakta Iokal- 
och biotopangivelser för alla arter.

I Pajala kommer vi, under tiden 11-27 juli att vara 
förlagda i Daghemmet vid Biblioteksgatan 8. Huset 
ligger centralt i Pajala, nära till affärer, post, bank mm, 
men det är beläget i ljust och lugnt läge. Vi har gott om 
utrymmen och tillgång till dusch och kök i samma 
byggnad.

Vi kommer som vanligt att inventera i smågrupper 
varje dag och på kvällarna har vi gemensamma genom
gångar av dagens fynd och erfarenheter. Naturen i Pajala 
är mycket storslagen och varierad med stora öppna 
myrområden, naturliga storälvar, stora kuperade skogar 
och intressanta sjöar. Förekomst av kalk gör att man kan 
påträffa oväntade arter. Floran är dåligt dokumenterad 
och vi kan hoppas på åtskilliga trevliga fynd. Sedan

tidigare finns kända växtplatser med intressanta arter, 
t ex grönbräken, kärrbräken, röd trolldruva, myrbräcka, 
polargullpudra, dvärgfingerört, isvedel, skuggviol, lapp- 
dunört, rysskörvel, finnmyrten, smalviva, lappblågull, 
praktmaskros, venhavre, lappelm, rostull, tagelstarr, 
lappnycklar och tvåblad.

Pajala har ett flertal dagliga bussförbindelser med 
centralorter i Norrbotten.

Föreningens årsmöte hålls den 19 juli och i anslutning 
till detta kommer vi att ha en exkursionsdag till några 
fina växtlokaler.

I Harads påbörjas inventeringarna den 28 juli och 
avslutas den 3 augusti. Vi kommer att vara förlagda på 
Harads skola, Televägen 4. Vi kommer att bo i skolan 
och ha tillgång till dusch och kök.

Välkomna till ett fantastiskt tillfälle att lära känna vår 
unika norrlandsflora! Anmäla dig till någon av nedan
stående:

Irma Davidsson 0911-501 33 

Ulf Zethraeus 0911-300 45

Lennart Stenberg 08-645 34 56 (hem), 743 58 08 (arb)

Föreningen Norrbottens Flora har även inventeringslä
ger varje veckoslut under juni - mitten av september. 
Ytterligare information får du i Nordrutan eller direkt av 
Irma Davidsson.

O
Inventeringsläger - Kittelfjäll i Asele lappmark
Årets inventeringsvecka för Västerbottens läns flora 
hålls i Vojmådalen med Kittelfjäll som förläggnings
ort, söndag 27 juli - lördag 2 augusti. Vojmåns dal
gång är den nordligaste av Åsele lappmarks dalar, 
och är nog okänd för de flesta, trots att ån ännu är 
outbyggd och att Sagavägen som följer dalen går till 
Norge. Inventerandet sker i variabel terräng: från 
kalkrika, rundade fjäll i väster, via hårdare fjällberg
grund med mer dramatiska former, serpentinkroppar 
och fjällrandsstup till orörd taigagranskog i öster.

Dalgången är föga undersökt, men vissa pärlor är 
kända sedan tidigare, t ex det kalkrika Daunatjåkko och 
sydberg vid Henriksljäll. Stefan Ericssons Asele lapp
marks kärlväxter, utkommen 1984 som Natur i Norr 3 (2), 
utgör en bra introduktion till floran, men mycket återstår 
att finna!

Inventerandet kommer att till största delen ske i bota
niskt hett okända områden. Några deltagare kommer att 
erbjudas inventera sträckan Saxnäs-Kittelfjäll, vilket inne

bär en tre dagars ljällvandring i lättgången terräng - kan 
man få några frivilliga? Dagsturer är annars det vanliga.

Att bevista en inventeringsvecka är nog ett av de bästa 
sätten att bekanta sig med vår flora. Deltagarna skickas 
ut i par till en 5 x 5 km-ruta, och de osäkra får gå med 
de mer rutinerade. På kvällarna pratas växter till långt 
fram på småtimmarna. Alla kan hjälpa till oberoende av 
förkunskaper. Nybörjaren kan se veckan som en kurs, 
medan proffsen gläds över att få se nya områden.

Förläggning blir i stugor vid Hotell Kittelfjäll (känt 
från TV:s ”duell i Kittelfjäll”) och är gratis, kök finns i 
stugorna, man kan även äta på hotellet. Observera att 
man kan deltaga både hela tiden och under kortare tid - 
vi har öppet hus för alla som har vägarna förbi!. Uppge 
vid anmälan om du tar med dig bilen!

Anmälan, information och resesamordnare:

Stefan Ericsson, Hallonvägen 2, 903 39 Umeå 
090-12 14 75 (hem) 77 84 12 (arb)



En möjlig hybrid mellan svedjenäva och brandnäva
ANDERS BOHLIN

Bohlin, A. 1997: En möjlig hybrid mellan svedjenäva och brandnäva. [A possible hybrid 
Geranium bohemicum x lanuginosum.] Svensk Bot. Tidskr. 90: 273-276. Lund. ISSN 0039- 
646X.

A single individual of a deviating cranesbill found after a forest fire in Västergötland, SW 
Sweden, might have been Geranium bohemicum x lanuginosum. This hybrid has not been 
reported previously in nature. It has, however, been formed by artificial pollination and has 
appeared spontaneously in cultivation.
Anders Bohlin, Halltorpsgatan 14,

Det var mycket torrt i skogen den 21 juli 1994 när 
pyromanen stannade sin tankbil vid Isterklevs mosse, 
vid väg 42 söder om Trollhättan i Västergötland. 
Mannen gick genom grinden i viltstängslet och 
tände på skogen. Ytterligare ett av hans pyroman- 
dåd var ett faktum. Ett annat faktum var att det 
skulle dröja lyra dygn innan brandförsvaret hade 
skogsbranden under kontroll och ytterligare flera 
veckor innan eftersläckningarna kunde avslutas. 
Då hade ett 300 hektar stort område med skog, 
mossar och bergknallar brunnit av; från Isterklev i 
Lagmansereds socken nordostvart mot gården Svale- 
hult i Väne Asaka socken. Det brann intensivt och 
bitvis djupt ner i humuslagret.

Efter branden

Under hösten kom så den lilla skålsvampen Pyro- 
nema confluens och färgade stora ytor på brand
fältet orangegula. Så småningom höggs den brända 
skogen och virket forslades ut och flisades till 
bränsle. En yta på 11 hektar lämnades orörd och 
avsattes som reservat på 49 år. Våren 1995 plan
terades och såddes ny skog, framför allt i norra 
delen av området där skogsmarken innan branden 
varit som mest produktiv. Där kom gott om topp
murklor Morchella elata och en och annan sten- 
murkla Gyromitra esculenta under våren, för att 
inte tala om stybbskål Geopyxis carbonaria, som 
uppträdde i massor, liksom rotmurkla Rhizina undu-

-461 41 Trollhättan, Sweden. E-post: mvab@pAst.se

lata, som var mycket frekvent under året. Lung- 
mossa Marchantia polymorpha tog också snabbt 
stora ytor i besittning.

Kärlväxterna kom mera försiktigt igång med 
sina bladrosetter. På berghällarna uppträdde vår- 
spärgel Spergula morisonii följd av bergkorsört 
Senecio sylvaticus, vilken karaktäriserade hela land
skapsbilden under sommaren. Amerikansk dunört 
Epilobium ciliatum blev också talrik, medan mjölk
ört E. angustifolium och örnbräken Pteridium aqui- 
linum avancerade mera försiktigt.

Svedjenäva, brandnäva och vad?

Ur botanisk synvinkel var kanske uppträdandet av 
nävor det mest exalterande. Minst 80 plantor av 
svedjenäva Geranium bohemicum förekom; så sent 
som den 1 oktober blommade ännu någon planta. 
Jag och min hustru Karin letade även efter brand
näva G. lanuginosum och gick länge och sneglade 
på ett exemplar som inte riktigt såg ut som det 
borde. Till slut påträffades emellertid också en 
normal brandnäva i området.

Brandnävan, som kan vara ett- eller tvåårig, är 
betydligt sällsyntare i Sverige än svedjenävan; fyn
den i västra Götaland är betydligt färre än de i östra 
Götaland och Stockholmsregionen (Dahlgren 1943, 
1948, 1962). Den är egentligen en medelhavsväxt 
men förekommer disjunkt i södra Sverige (Hultén 
&Fries 1986). När brandnävan först uppmärksam-
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Fig 1. Blommor, kronblad, fröhus och blad av nävor. Från vänster: svedjenäva Geranium bohemicum, brandnäva 
G. lanuginosum och den avvikande nävan från Svalehult, Västergötland. - Teckning Karin Bohlin.
Flowers, petals, capsules and leaves of cranesbills. From left to right: Geranium bohemicum, G. lanuginosum and 
the deviating plant from Svalehult, Västergötland, Sweden.

mades i Sverige antogs den utgöra en underart till 
svedjenäva och beskrevs som Geranium bohemicum 
ssp. deprehensum (Almquist 1916). Efter det att 
Dahlgren (1923) meddelat att av honom framställda 
hybrider mellan de båda nävorna var helt sterila, 
upptog Lindman (1926) den ännu bara från Sverige 
kända brandnävan som en egen art. Brandnävans 
överraskande koppling med Medelhavsområdet 
uppenbarades inte förrän Hylander (1933) identi
fierade den med den mediterrana G. lanuginosum. 
Den märkliga utbredningen diskuteras av Dahlgren 
(1962) som skriver att en förklaring skulle kunna 
vara den frekventa förekomsten av bränder i medel
havsområdet och svedjebruk i Sverige, i motsats 
till den betydligt lägre frekvensen av bränder i 
Centraleuropa.

Båda dessa nävor är glandelhåriga, men glandel- 
håren är längre hos svedjenäva. Svedjenävans kron
blad är blålila ända till basen och försedda med 
mörka, oliklånga ådror, märket är gulgrönt och 
bladen är bredare än långa. Brandnävan har mindre

blommor än svedjenävan, något rödare kronblad 
vilka är vita vid basen med en ådring av oftast tre 
liklånga linjer, märket är rött och bladen är rundare 
och har smalare flikar.

Den avvikande nävan var kraftigt glandelhårig, 
Jämfört med de andra nävorna var den mer upprät, 
hade mer tättställda grenar och rundare, relativt 
grunt flikiga bladskivor. Kronbladen var korta, 
ungefär av halva fodrets längd, helt rosenröda och 
liknade svedjenävans i ådringen. Märket var rött 
likt brandnävans. Fröhusen (näbbarna, näven) var 
ungefär hälften så långa som svedjenävans och ver
kade ofullgångna. Fröna verkade vid en jämförelse 
med svedjenäva och brandnäva vara kollapsade och 
klena; en kontroll visade att fröskalen var tomma. 
Efter att ha studerat Dahlgren 1943 kom vi på 
tanken att exemplaret skulle kunna vara en hybrid 
mellan svedjenäva och brandnäva. Insamlat material 
av den avvikande nävan med lokalbeteckningen 
”Västergötland, Väne Asaka sn, Svalehult” har depo
nerats i Fytoteket vid Uppsala universitet (UPS).
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Fig 2. Den avvikande nävan från Svalehult, Västergöt
land. - Foto Anders Bohlin 17.VII.1995.
The deviating cranesbill from Svalehult, Västergötland, 
Sweden.

Dahlgrens hybrider

Genom artificiell pollinering framställde Ossian 
Dahlgren ganska snart efter brandnävans upptäckt 
hybrider mellan denna och svedjenäva, både genom 
befruktning av svedjenäva med pollen från brand- 
näva (Dahlgren 1923) och av brandnäva med pollen 
av svedjenäva (Dahlgren 1925). En märklig egen
skap hos dessa hybrider var en ofta uppträdande 
marmorering, synlig redan hos hjärtbladen. Mar
moreringen är mer utpräglad hos den förstnämnda 
hybriden än hos den senare (se Dahlgren 1949 och 
1952 för en diskussion om bakomliggande meka
nismer). Hybriderna hade även påfallande korta 
kronblad, se avbildning i Dahlgren 1923.

Några uppgifter om spontan hybridisering mellan 
svedjenäva och brandnäva i naturen verkar inte 
finnas. Dahlgren påträffade emellertid 1949, 1957 
och 1961 vardera ett exemplar av spontana hybri

der i sina odlingar (Dahlgren 1949, 1962). Dessa 
hybriders föräldraförhållanden kunde härledas ur 
marmoreringens utseende. Dahlgren uppger att 
fruktsättningen helt uteblev även hos de spontana 
hybriderna, vilket även bekräftas av bevarat mate
rial i Fytoteket i Uppsala (UPS).

Slutsats

Vissa drag hos den avvikande nävan vi fann på 
brandfältet talar för att den kan ha varit en hybrid 
mellan svedjenäva och brandnäva, t ex några inter
mediära drag, småblommigheten och den uteblivna 
fruktsättningen. Andra egendomligheter stämmer 
mindre väl överens med hybriden så som Dahlgren 
beskrivit den: de rundade, grunt flikade bladen och 
avsaknaden av marmorering. En förklaring skulle 
kunna vara genetiska skillnader mellan nävepopu- 
lationerna i Svalehult och de populationer Dahl
gren använt i sina försök. En kromosomtalsbestäm- 
ning hade kunnat ge ett mer definitivt besked; 
svedjenävan har 2n = 28, brandnävan 2n = 48, 
varför hybrider får 2n = 14+24 = 38 (Dahlgren 
1952).

Nävornas framtid

Nävorna förekommer inom ett område i nordöstra 
delen av brandfältet där fröbanken tycks ha varit 
etablerad. Vi har inte fått mycket information av 
äldre ekonomiska kartor över området, men däremot 
har 90-åriga fru Sara Karlsson berättat att hon 
känner till att en brand rasade just där för 120-150 
år sedan - hon kallar än i dag området för ”Bränne- 
bergena”. Vi kommer med spänning att följa nävorna 
på detta brandfält i framtiden. Troligtvis kommer 
gräsen och mjölkörten att ta herraväldet över fält
skiktet under de kommande åren och nävorna att 
minska. I vilken takt minskningen sker, och i vilka 
proportioner svedje- och brandnävan kommer att 
uppträda, skall bli spännande att se. Sommaren 
1996 visade sig inte ens en groddplanta av någon 
av brandplatsnävorna. Förklaringen kan måhända 
ligga i att försommaren var kall och våt, vilket 
gjorde att de värmekrävande arterna inte kunde gro.

Tack till Roland Moberg vid Fytoteket i Uppsala för 
granskning av materialet respektive intressant diskussion 
om vår intermediära näva.
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Fjällbotanikkurs i Abisko
Årets fjällbotanikkurs i Abisko hålls 18-26 juli. 
Kursen arrangeras av Svenska Botaniska Föreningen 
i samarbete med Svenska Turistföreningen. Ledare 
är Mora Aronsson från Lantbruksuniversitetet i 
Uppsala, och Torsten Eriksson från Stockholms 
universitet. Ledarna har stor erfarenhet av floran i 
området; Mora arbetar med en provinsflora över 
Torne lappmark, medan Torsten varit ansvarig för 
Stockholms universitets fjällkurser.

Preliminärt program:

Fredag 18.7. Ankomst.

Lördag 19.7. Introduktion till fjällflora. Exkursion i 
Abiskos omgivningar.

Söndag 20.7. Fjällbjörkskog, rasbranter och kalkrik fjäll
hed. Exkursion med båt till Jiebrenjokk på norra sidan 
av Torneträsk.

Måndag 21.7. Kalkfattig björkskog och hed samt rikare 
rasbranter. Exkursion till Luovare.

Tisdag 22.7. Sydbranter av dolomitkalk och kalkrik 
fjällhed. Exkursion med båt till Djupviken och Lulleha- 
tjårro; ett av de artrikaste områdena i Torneträskområdet.
Onsdag 23.7. Nordsluttning med mycket artrik vegeta
tion. Många sällsynta arter. Exkursion till Kopparåsen 
och Låktatjåkko.

Torsdag 24.7. Myrvegetation i övre delen av skogslandet. 
Exkursion till Rensjön-Bergfors.

Fredag 25.7. Inventering och exkursion till något mindre 
känt område.
Lördag 26.7. Hemresa.

Du bör ha grundkunskaper i botanik och kunna 
använda en flora. Kursen motsvarar en ijällfloristik- 
kurs på universitetet. Bra grundkondition är en 
fördel. Priset för kursen är 1950 kr. I detta ingår 
ledare och lokala transporter under exkursionerna. 
Bokning sker via STF:s resebyråer.



Sjömossor i Sverige
LARS HEDENÄS
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A study based on material collected during the years 1928-1949 (mainly 1929-1941) by T. G 
Halle and G. Lohammar is presented, and a review of the actual knowledge of bryophytes 
growing submerged in Swedish lakes is given. In total, c. 65 species of bryophytes have been 
recorded from Swedish lakes. The most common species in the material of Halle and Lohammar 
were Calliergon megalophyllum, Calliergonella cuspidata, Campylium polygamum, Drepano- 
cladus aduncus, D. capillifolius, D. tenuinervis, Fontinalis antipyretica, F. dalecarlica 
F. hypnoides, Rhynchostegium riparioides, Scorpidium scorpioides, Warnstorfia exannulata 
W. trichophylla and W. tundrae, which occurred in between 10-50% of the 120 sampled lakes! 
Several taxa that are considered as rare in lakes, such as Campylium elodes and Meesia triquetra 
were obviously abundant in the few lakes where they were recorded, and Campylium elodes is 
known to have occurred in the same lake for 55 years. Rare lake bryophytes are thus not 
necessarily just temporary members of the flora, that have accidentally fallen into the lakes 
from surrounding vegetation. The differences in chemical parameters between the lake habitats 
of the more abundant species in Lohammar’s investigations were relatively minor, possibly 
because only a relatively limited and homogeneous part of the total variation occurring among 
Swedish lakes was sampled. Drepanocladus aduncus, D. capillifolius, Fontinalis antipyretica 
and F. hypnoides grew in lakes with a relatively high pH (mean for the species varying between 
7.0-7.1) and EC (7.2—11.8 mS/m) as well as a high content of some minerals obviously 
correlated with EC, such as Ca. For the parameters in question, these species grew in habitats 
wnh mostly statistically significantly higher values than did Calliergon megalophyllum, Scor
pidium scorpioides, Warnstorfia exannulata and W. trichophylla (pH 6.7-6.9, EC 31-4 0 
mS/m). Campylium polygamum, Drepanocladus tenuinervis and Warnstorfia tundrae showed 
intermediate values, that were rarely significantly different from the other mentioned species 
(pH 6.8-7.0, EC 3.7-5.2 mS/m). It is emphasized that in several types of lakes, such as those 
of the mountain range or more acid lakes, sampling has been too incomplete to give us a complete 
picture of the Swedish lake bryophyte flora and vegetation. Very little is also known about the 
present state of the bryophyte vegetation in the lakes sampled by Halle and Lohammar.
Lars Hedenäs, Naturhistoriska riksmuseet, Kryptogambotanik, Box 50007, S-104 05 Stockholm 
Sweden. E-post: lars.hedenas@nrm.se

I samband med inordnandet av T. G. Halles och 
G. Lohammars insamlingar av sjömossor i Natur
historiska Riksmuseets herbarium har jag kunnat 
bearbeta det omfattande materialet och gjort en 
studie över sjömossornas förekomst och habitat- 
krav i Sverige. Resultatet av studien presenteras 
här tillsammans med en översikt över vad som är 
känt om våra sjöars mossflora och vegetation. Jag 
hoppas därmed i någon mån kunna avhjälpa att 
informationen om mossor och mossvegetation i 
sjöar i Sverige delvis är svårtillgänglig.

Mitt eget intresse för submersa mossor började 
med att jag i min forskning bland annat hos ett antal 
arter och släkten av våtmarksmossor studerar evolu
tionen av anpassningar till olika miljöfaktorer på 
växtplatsen. Tillsammans med A. Kooijman, Amster
dam, har jag t ex undersökt hur våtmarksarter i flera 
släkten i familjen Amblystegiaceae växer i relation 
till bland annat vattnets kemi (Hedenäs & Kooij
man 1996a). Dessa anpassningar behandlas dock 
inte vidare här. För den intresserade finns två 
uttömmande artiklar (Glime & Vitt 1984, Vitt &
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Fig 1. Mindaissjön i Turinge socken, Södermanland. I denna eutrofa sjö växer bland annat Calliergon richardsonii 
guldskedmossa, Drepanocladus capillifolius hårkrokmossa, Fontinalis hypnoides sjönäckmossa och Warnstorfia 
tundrae nordlig krokmossa.

Glime 1984), vilka behandlar bladmossors fysio
logiska respektive strukturella anpassningar till den 
akvatiska miljön.

Nomenklaturen följer Söderström m fl (1992) och 
Söderström & Hedenäs (1994). På grund av oklar
heter om vilka karaktärer som säkert skiljer dem åt 
inkluderas här Fontinalis dichelymoides klonäck- 
mossa i F. dalecarlica smal näckmossa. Eftersom 
de morfologiskt skiljer sig främst genom bladceller
nas storlek, vilket är svårbedömt på herbariemate- 
rial (Sollman 1996), inkluderar här Chiloscyphus 
polyanthos bäckblekmossa även C. pallescens skog- 
blekmossa.

Mossor på stort djup

Ignatov & Kurbatova (1990) uppger det största 
djup som mossor blivit funna på till 164 m (Lake 
Tahoe, Kalifornien och Nevada i USA), men på
pekar också att man inte säkert vet att mossorna 
verkligen växte där. Vid dykning i samma sjö 
konstaterade man emellertid mossor växande på

124,5 m djup. Man fann nio arter på större djup än 
100 m och ytterligare tre arter på 74-91 m. I Crater 
Lake i Oregon i USA har man funnit två arter på 
åtminstone 120 m djup (Ignatov & Kurbateva 1990, 
Glime & Vitt 1984). Trean på denna rekordlista är 
Genévesjön i Schweiz, där det sedan länge är känt 
att Thamnobryum alopecurum rävsvansmossa kan 
påträffas på 60-65 m djup (t ex Limpricht 1896 och 
Ignatov & Kurbatova 1990). Hallingbäck (1996a) 
uppger, utan att ange lokal eller källa för sin 
uppgift, att denna art i Schweiz blivit funnen ”på 
ett djup av 200”. Antagligen rör det sig om 200 
fot, vilket är ungefär 65 m.

Historik

Mossor som som lever submerst (under vattenytan) 
i sjöar låter kanske som något väldigt speciellt och 
ovanligt. Fenomenet har dock varit känt från vårt 
land åtminstone sedan Mosén (1870) rapporterade 
Rhynchostegium riparioides bäcknäbbmossa från 
Stavsjön i Södermanland. Senare rapporterade Arnell
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Fig 2. Områden med sjöar provtagna av G. Lohammar och T. G. Halle och kartor över de sjöar där T. G. Halle 
samlade material från flera lokaler (jfr tabell 2). Mörkare skuggning markerar områden med sjöar besökta av 
Lohammar, och varifrån det i de flesta fall även finns vattenkemiska och andra data (Lohammar 1938). Persson 
(1942) publicerade en mer utförlig karta över Glappsjön.

Regions with lakes sampled by G. Lohammar and T. G. Halle and maps of the lakes that were sampled at several 
localities by T. G. Halle (cf. Table 2). Dark shading denotes regions in which lakes were sampled by Lohammar, 
and from where information on water chemistry etc. is usually available (Lohammar 1938). Persson (1942) published 
a more detailed map of Glappsjön.

(1886) en artrik mossflora på botten av Glappsjön 
och en mer artfattig flora i Torpsjön, båda i Medel
pad, och Carlson (1902) tolv mossarter (enligt 
nuvarande uppfattning) från drygt tio småländska sjöar.

De mest ingående översikterna av svenska sjö
mossor har lämnats av Persson (1942, 1944). I det 
första arbetet gjordes en noggrann genomgång av 
mossfloran i Glappsjön och Torpsjön, baserat dels 
på Anteils (1886) material, dels på nya stora in
samlingar gjorda av T. G. Halle. Dessutom disku
terades mossfloran i ytterligare några sjöar som 
Halle hade provtagit; sammanlagt rapporterades 
tjugoen arter i sjömossfloran. I det andra arbetet 
gavs en kort sammanfattning av ett annat stort

material av sjömossor, insamlat av G. Lohammar 
under samma tid som Halles undersökningar på
gick. Materialet var dels samlat i nordöstra delen 
av landet - främst i Norrbotten, men även i Väster
botten och i östra Torne lappmark - dels i södra 
delen av Mellansverige, i Uppland och Dalarna. 
Persson fann drygt fyrtio mossarter i Lohammars 
insamlingar (delar av materialet sågs även av R. 
Tuomikoski), men tyvärr publicerades aldrig någon 
fylligare redogörelse över mossorna i dessa sjöar. 
Att han en gång planerade ett större arbete framgår 
emellertid av ett på Naturhistoriska Riksmuseet 
bevarat, halvfärdigt utkast till ett manuskript. Lo
hammar (1938) gav emellertid en grundlig redo-
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Tabell 1. Mosstaxa funna i T. G. Halles och G. Lohammars insamlingar. För varje taxon anges antal sjöar med fynd. 
För de 11 arter av vilka Lohammar gjorde fler än 10 fynd anges de förkortningar som använts i tabell 4, 5 
och fig 6.
Bryophyte taxa found in the collections by T. G. Halle and G. Lohmammar. For each taxon, the number of lakes 
with records is given. For the 11 species that Lohammar found more than ten times, the abbreviations used in Table 
4, 5 and fig 6 are given.

Amblystegium tenax sipperkrypmossa - 1
A. sp. krypmossor - 1
Blindia acuta sipperblindia - 2
Bryum pseudotriquetrum kärrbryum - 8
Calliergon giganteum stor skedmossa - 6
C. megalophyllum jätteskedmossa (meg) - 57
C. sp. skedmossor - 3
Calliergonella cuspidata spjutmossa - 12
Campylium elodes kärrspärrmossa - 1
C. polygamum strandspärrmossa (pol) - 20
C. stellatum guldspärrmossa - 1 
Chiloscyphus polyanthos s.l. bäckblekmossa - 6 
Cinclidium stygium myruddmossa - 1 
Cladopodiella fluitans torvstolonmossa - 1 
Climacium dendroides palmmossa - 3 
Dichelyma falcatum klomossa - 1 
Ditrichum sp. grusmossor - 1 
Drepanocladus aduncus lerkrokmossa (adu) - 17
D. capillifolius hårkrokmossa (cap) - 40 
D. tenuinervis fiskekrokmossa (ten) - 58 
Fissidens adianthoides stor fickmossa - 5 
F. osmundoides bräkenfickmossa - 2 
Fontinalis antipyretica stor näckmossa (ant) - 63 
F. dalecarlica smal näckmossa - 10
F. hypnoides sjönäckmossa (hyp) - 39 
Hygrohypnum ochraceum klobäckmossa - 1 
Leptodictyum riparium vattenkrypmossa - 8 
Loeskypnum badium mässingmossa - 1 
Marsupella emarginata klipprostmossa - 1 
Meesia triquetra trekantig svanmossa - 1

Octodiceras fontanum vattenfickmossa - 6 
P oly trichum'Poly trichastrum sp. björnmossor/rund 

björnmossor - 1
Pseudobryum cinclidioides källpraktmossa - 3 
Pseudo-calliergon trifarium maskgulmossa - 5 
Rhizomnium pseudopunctatum filtrundmossa - 1 
R. punctatum bäckrundmossa - 2
R. sp. rundmossor -2
Rhynchostegium riparioides bäcknäbbmossa - 11 
Riccardia sp. flikbålmossor - 1 
Scapania nemorea klippskapania - 1
S. undulata bäckskapania - 1 
Scorpidium revolvens röd skorpionmossa - 3 
S. scorpioides korvskorpionmossa (sco) - 60 
Sphagnum contortum lockvitmossa - 1
S. magellanicum praktvitmossa - 1 
S. obtusum trubbvitmossa - 1 
S. platyphyllum skedvitmossa - 5 
S. subsecundum krokvitmossa - 2 
S. sp. (sect. Squarrosa) - 1 
S. sp. (sect. Subsecunda) - 1 
S. sp. vitmossor - 2
Warnstorfia exannulata kärrkrokmossa (exa) - 45 
W. fluitans vattenkrokmossa - 1 
W. procera purpurkrokmossa - 2 
W. pseudostraminea trådkrokmossa - 1 
W. sarmentosa blodkrokmossa - 1 
W. trichophylla penselkrokmossa (tri) - 29 
W. tundrae nordlig krokmossa (tun) - 22

görelse över de undersökta sjöarnas kärlväxtvege- 
tation och vattenkemi. I detta arbete finns värde
fulla habitatdata för flera sjölevande mossarter.

Förutom spridda uppgifter, såsom Lohammars 
(1954) uppsats om Octodiceras fontanum vatten
fickmossa, har efter Persson två arbeten publice
rats där ett större antal submerst växande mossarter 
blivit rapporterade från Sverige: Mårtensson 1956 
där ett trettiotal submerst växande arter i Tornet- 
räskområdet rapporterades, och Ignatov & Kurba
tova 1990, en världsomspännande litteraturöver
sikt över arter som blivit funna på minst två meters 
djup.

Slutligen kan nämnas Erikssons (1988) skrift om 
akvatisk vegetation (även mossor) i några kalkade 
sjöar, Sandells (1994) rapport av Riccardia chamae-

dryfolia stor flikbålmossa i en småländsk skogsgöl 
och Hallingbäcks (1996a) noteringar om ökning av 
Sphagnum denticulatum hornvitmossa i försurade 
sjöar i Västsverige och förekomst av Thamnobryum 
alopecurum i Vättern.

Från Norge finns relativt sparsamt med uppgifter 
om submersa mossor (t ex Malme 1976, 1978), 
medan intresset varit betydligt större i Finland. I 
vårt östra grannland har de submersa mossorna 
inkluderats i flera större undersökningar, exempel
vis Maristo 1941, Rintanen 1977, 1996 och Karttu- 
nen & Toivonen 1995. Rintanen (1996) och Karttu- 
nen & Toivonen (1995) rapporterar om undersök
ningar där man studerat förändringar i sjövegeta
tionen under 40 år, repektive mossvegetationen i 
sjöar under 30 år.
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Fig 3. Mossfyndens fördelning i Halles 
och Lohammars material. Totalt antal 
taxa är 53, antalet sjöar 120. -A: Antal 
taxa med förekomst i visst antal sjöar. 
Många taxa påträffades endast i några få 
sjöar (24 stycken bara i vardera en sjö), 
medan endast ett fåtal taxa blev funna i 
många sjöar. Som mest påträffades en art 
i 63 sjöar. - B: Antalet sjöar med före
komst av visst antal taxa. Många sjöar 
innehöll endast ett taxon och relativt 
många sjöar ett måttligt antal taxa, medan 
få sjöar innehöll några få eller många 
taxa.
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The distribution of records in the mate
rial of Halle and Lohammar. Total num
ber of species is 53, of lakes 120. - A: 
Number of species (y-axis) with occur
rences in a certain number of lakes (x- 
axis). Many species were found only in 
a few lakes (24 species only in one lake), 
whereas only a few species were found 
in many lakes. The highest number for 
any species was 63 lakes. - B: Number of 
lakes (y-axis) with occurrence of a certain 
number of species (x-axis). Many lakes 
had only one species, and relatively many 
lakes had a moderate amount of species, 
whereas few lakes had either relatively 
few or numerous species.

3 62

Längdgrad

Fig 4. Sambandet mellan breddgrad och längdgrad 
för 115 av de undersökta sjöarna. Regressionslin
jens ekvation är: y = 0,7897x + 48,33, r2 = 
0,7859, p < 0,001.

The relationship between latitude and longitude for 
115 of the studied lakes.
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Tabell 2. Sjömossflorans sammansättning på olika provtagningsplatser i Gissjön (A), Glappsjön (B), Torpsjön (C), 
Ångesjön (D) och Stråken (E). Sjöarnas läge och utseende framgår av fig 2.

The composition of the lake bryophyte flora in different sampling localities in Gissjön (A), Glappsjön (B), Torpsjön 
(C), Ångesjön (D) and Stråken (E). For the location and outline of these lakes, see fig 2.
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MEDELPAD: GISSJÖN
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<0 CD "O .£ <5 ft •« S

N viken, längst in, 2-3 m djup 
N viken, längst in, 3-4 m djup 
NV sidan, 1-2 m djup 
NV sidan. 2-3 m djup 
NV sidan, 3-4 m djup 
S stranden, 0,1-0,3 m djup 
S sidan, 2-3,5 m djup 
sundet, 1-2 m djup
Antal provtagningsplatser 313646142451
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MEDELPAD: GLAPPSJÖN

Senn=: Ti (1

53
C ra ra cd cd -c SCO O O O O O O

i ä £ S

P T3
^i O
t I

qqü:u.ho:q:co

N delen, 3-5 m djup 
N delen, 3-6 m djup 
N delen, i näckrosbandet, 3-5 m djup 
S delen, 3-4 m djup
NÖ:a näckrosbandet, N sidan, 4-5 m djup 
Ö om Näckrosbandet, S sidan, 4-5 m djup 
Ö:a näckrosbandet, N sidan, 3-4 m djup 
Ö:a näckrosbandet, N sidan, 5-5,5 m djup 
ö:a näckrosbandet, S sidan, nära Ö:a landet, 4-5 m djup 
NV:a näckrosfältet, NÖ sidan, 3-5 m djup 
Näckrossundet, 3-4 m djup 
i Näckrosön, 3 m djup 
i Näckrosön, 3-4 m djup
V om Näckrosön, 3-4 m djup
V om Näckrosön, 4-5 m djup
V om Näckrosön, 5,5 m djup 
SV om Näckrosön, 4-5 m djup 
ö om Näckrosön, 5,5-6 m djup 
N om Näckrosön, 4-5 m djup
Antal provtagningsplatser

MEDELPAD: TORPSJÖN

N sidan, 0,5-1 m djup 
N sidan, 1-2 m djup 
N sidan, 2-3 m djup 
N sidan. 3-4 m djup 
S sidan, 1-2 m djup 
S sidan, 2-3 m djup 
S sidan, 3-4 m djup 
Antal provtagningsplatser

7 6 3 10 7 12 13 16 4 1 16 8
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D
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MEDELPAD: ANGESJÖN m
N sidan, 1-2 m djup 
N sidan, 2,5-4 m djup x
V ändan, N sidan, 0,5-1,5 m djup 
SV sidan, 0,5-2 m djup 
SV delen, 2-3 m djup
Antal provtagningsplatser 1

x
x
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OOQQQU.U.CO £ St ST

xx-xx-xx6
.................................................. x - - X 3
- - - - x x - x x - - 5
1 1 1 3 4 3 1 5 1 1 3

VÄSTERGÖTLAND:STRÄKEN o o Q u. q. o: to
Margreteholm, mitt emot udden S om Stråkenstrand, 2-2,75 m djup 
Margreteholm, viken mitt emot St. Bockö, 0,2-0,3 m djup 
Margretelund
N ändan av St. Bockö, 1-2 m djup
Sundet mellan St. Bockö och ö landet, närmare St. Bockö, 2-2,5 m djup 
Olofstorp, 1,5-2 m djup
Antal provtagningsplatser

Studie över sjömossor i Sverige

Jag presenterar här en studie över sjömossornas 
förekomst och habitatkrav i Sverige, i stor utsträck
ning grundad på bearbetningar av Halles och Lo
hammars insamlade material och jämförelser med 
Lohammars vattenkemiska data.

Studerat material
Halle och Lohammar samlade under perioden 1928— 
1949, dock främst under åren 1929-1941, sjömossor 
i olika delar av Sverige (fig 2 och Appendix). 
Materialet har efter Perssons studier förvarats på 
Naturhistoriska Riksmuseets vind, men kommer 
nu att delas upp och sorteras in artvis i Natur
historiska Riksmuseets (S) herbarium. Varje lokal 
representeras av en eller flera insamlingar av van
ligen flera arter liggande på ett antal pappersark. 
Totalt drygt 900 kollekter samlade i 120 sjöar har 
studerats. Med en kollekt menas här ett fynd av ett 
taxon på en insamlingsplats. Eftersom en hel del 
har hänt när det gäller vår förståelse av vissa 
våtmarksmossor sedan Persson på 1930- och 1940- 
talen studerade Lohammars material har bestäm
ningen av alla kollekter kontrollerats.

I Gissjön, Glappsjön, Torpsjön, Stråken och 
Ångesjön (fig 2) samlade Halle in material på

flera ställen i varje sjö. Variationen inom Glapp
sjön beskrevs av Persson (1942), men eftersom jag 
vid genomgången av detta material hittade en del 
som avvek från det Persson rapporterade tas även 
denna sjö upp här. I dessa fem sjöar kan man 
studera sjömossornas utbredningsmönster inom en
skilda sjöar. På så sätt kan man bland annat få en 
uppfattning om huruvida taxa som bara påträffats 
i en eller ett fåtal sjöar verkligen kan betraktas som 
sjömossor, eller om de kanske bara tillfälligt spo
lats ner från kringliggande marker.

En databas har upprättats med information om 
vilka taxa som blivit funna i respektive sjö. På 
kollekterna och i databasen finns de sjönummer 
angivna som återfinns i denna uppsats appendix. 
Från databasen har en utskrift gjorts som depo
nerats på Naturhistoriska Riksmuseet, Sektionen 
för Kryptogambotanik. Den som eventuellt vill åter
besöka de här behandlade sjöarna kan alltså lätt få 
reda på vad som en gång samlats i dem.

Vegetationstyper
Med hjälp av datorprogrammet TWINSPAN (Hill 
1979) analyserades samband mellan taxa i de 94 
sjöar som innehöll mer än ett mosstaxon. TWIN
SPAN letar efter taxa som ofta eller sällan förekom-
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Fig 5. Några vanliga submersa sjömossors 
förekomst i sjöar vid olika breddgrad. 
Staplarna visar antal sjöar med fynd av 
varje taxon, ”alla sjöar” = totalt antal 
undersökta sjöar vid viss breddgrad. - 
A: Scorpidium scorpioides, Drepano- 
cladus tenuinervis, Fontinalis antipyre
tica. -B: Calliergonmegalophyllum,Dre- 
panocladus capillifolius, Fontinalis hyp
noides. - C: Warnstorfia tundrae, W. 
exannulata, W. trichophylla.
The latitudinal distribution of some of 
the more common lake mosses. The bars 
show number of lakes at each latitude, 
”alla sjöar” = total number of lakes 
sampled at each latitude.

mer tillsammans, och grupperar lokalerna efter 
likheter i ingående taxa.

Habitatfaktorer

De elva submersa mossarter som förekom i fler än 
tio av de prover som insamlades i samband med 
Lohammars sjöundersökningar jämfördes med hjälp 
av variansanalys (ANOVA) med avseende på sjö
arnas vattenkemiska och andra parametrar. Värdena 
för parametrarna togs ur Lohammar 1938, där 
kemiska data presenteras för vattnet i de flesta sjöar 
han samlade mossor i. Jonkvoten - ”Ionic Ratio” 
(IR) - indikerar hur stor andel av vattnet som består 
av grundvatten, respektive regn- och havsvatten. 
Begreppet förklarades av Hedenäs & Kooijman

(1996b); läsaren hänvisas dit för en mer ingående 
förklaring.

I de fall Lohammar i någon sjö gjort flera 
mätningar av någon eller några parametrar använ
des medelvärdet av dessa. Speciellt för närsalter 
(totalhalten kväve- och fosforföreningar) var varia
tionen mellan olika mättillfällen ofta stor, vilket 
beror på att dessa föreningar under delar av året i 
hög grad är uppbundna i olika organismer eller i 
dött organiskt material, medan de under andra 
perioder finns fria i vattnet. Eftersom Lohammar 
gjort sina mätningar vid olika tidpunkter i olika 
sjöar är det dock svårt att jämföra sjöarna annat än 
med hjälp av medelvärden, trots att dessa kanske 
ger ett väl grovt mått på hur mycket kväve och 
fosfor som faktiskt är tillgängligt för växter.
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TWINSPAN grupp nr. / group no.
123456789 10

Taxon
Ditrichum sp. 2
Marsupella emarginata 2 - - - - - -
Polytrichuml Polytrichastrum sp. 2 - - - - -
Warnstortia sarmentosa 2 - - - - - -
Warnstorfia exannulata 5 1 4 4 - - 5 -
Warnstortia trichophylla 2 - 3 3 - - 2 -
Scapania nemorea 2 - - - - - -
Sphagnum subsecundum - 2 - - - -
Bryum pseudotriquetrum - 2 2 - 1 - - - -
Pseudobryum cinclidioides - 2 - 1 - - - - -
Blindia acuta 2 1 - - - -
Fissidens osmundoides 2 1 - -
Warnstorfia tundrae 2 2 3 1 - -
Scorpidium scorpioides 5 4 4 4 1 - - -
Fontinalis antipyretica 5 5 4 3 3 4 2 -
Drepanoctadus tenuinervis 2 - 5 2 5 - - 5 -
Campylium elodes - 1 - - - - -
Campylium stellatum 1 - - - - -
Loeskypnum badium 1 - - - -
Meesia triquetra 1 - - -
Cinclidium stygium 1
Riccardia sp. 1 - - - -
Caiiiergon giganteum 2 1 1 - - - -
Rhynchostegium riparioides - 3 1 - - -
Chiioscyphus poiyanthos s.l. 2 1
Fissidens adianthoides 2 - 1 -
Octodiceras tontanum - 2 - 1 -

Pseudo-calliergon trifarium - 2 - 1 - - -
Rhizomnium punctatum - 1 1 - - -
Dichelyma fatcatum - 1 - - .
Hygrohypnum ochraceum - 1 -
Scapania undulata - - 1 - - - - -
Sphagnum magettanicum - - 1 - - - - -
Sphagnum obtusum - - 1 - - -

Sphagnum sect. Squarrosa - - 1 - - -
Climacium dendroides 1 1 _

Sphagnum platyphyllum 1 1 - - -

Warnstorfia procera - 1 1 - - - .

Scorpidium revolvens - - 1 - 1 - .

Amblystegium tenax - 1 _ _ _

Rhizomnium pseudopunctatum - - 1 - - - -
Sphagnum contortum - - - 1 - - - -
Caiiiergon megalophyllum - 2 5 5 3 2 5 -
Fontinalis dalecarlica - 1 2 1 4
Campylium polygamum - - 2 2 1 1 5 -
Calliergonella cuspidata - 2 1 1 3 - 5 -
Drepanoctadus capillifolius - 2 1 3 5 2 5 4
Fontinalis hypnoides - 2 1 3 4 5 5 4 -
Leptodictyum riparium - 1 1 1 - - 2 -
Drepanoctadus aduncus 2 1 1 - 5 5 -
Cladopodiella fluitans - - - - - - - 5
Warnstorfia fluitans - - 5

Tabell 3. Resultatet av en analys 
av sjömossflorans sammansättning
1 94 sjöar utförd med programmet 
TWINSPAN. Linjerna undergrup
pernas nummer anger hur pro
grammet delat upp sjöarna hierar
kiskt efter likheter/skillnader i 
sammansättningen av taxa. (Först 
skilde programmet grupp 10 från 
de övriga, sedan grupp 1 från de 
som var kvar, etc). Grupperna dis
kuteras i texten. I själva tabellen 
anger 1 att ett taxon finns i 1 -20 %,
2 i 21^10%, 3 i 41-60%, 4 i 
61-80% och 5 i 81-100% av sjö
arna i respektive grupp, n = anta
let sjöar i respektive grupp.
The results of a TWINSPAN ana
lysis of the bryophyte flora of the 
94 lakes with more than one taxon. 
The lines under the group numbers 
indicate the hierarchical level 
according to the TWINSPAN di
visions. In the table, 1 indicates 
the occurrence of a taxon in 1— 
20%, 2 in 21-40%, 3 in 41-60%, 
4 in 61-80% and 5 in 81-100% of 
the lakes in each group, n = num
ber of lakes in each group.n = 3 4 14 19 37 7 3 2 4 1
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Förekomstmönster

Under sina undersökningar av totalt 120 sjöar med 
sjölevande mossor samlade Halle och Lohammar 
minst 53 arter (tabell 1 exklusive Amblystegium 
sp., Rhizomnium sp., Sphagnum sp. [sect, Subse- 
cunda] och Sphagnum sp.), varav sex taxa lever
mossor. De flesta påträffades i relativt få sjöar, 24 
taxa endast i en sjö, medan de mest spridda, 4 
stycken, förekom i omkring hälften av sjöarna (fig 
3A). Många sjöar innehöll bara ett taxon, relativt 
få sjöar innehöll två till fyra, många sjöar fem till 
sju, och få sjöar innehöll åtta eller fler taxa (fig 
3B).

Inom sjöar med flera provtagningsplatser (tabell 
2) är det svårt att se klara mönster i fördelningen 
av taxa på olika antal provtagningsplatser, eller i 
hur många taxa som påträffades på varje prov- 
tagningsplats. Man kan dock observera att av de 
taxa som i hela materialet bara insamlades från en av 
dessa sjöar tycks några, nämligen Meesia triquetra 
trekantig svanmossa (Gissjön) samt Campylium 
elodes kärrspärrmossa och Cinclidium stygium myr- 
uddmossa (Glappsjön) ha varit mer spridda, medan 
andra, som Loeskypnum badium mässingmossa (Giss- 
sjön) och Campylium stellatum guldspärrmossa (Strå
ken), endast påträffades på en provtagningsplats 
vardera. Några i hela materialet mindre vanliga 
arter, som Calliergon giganteum stor skedmossa 
(Stråken + 5 andra sjöar), Chiloscyphuspolyanthos 
(Gissjön, Glappsjön + 4 andra) och Pseudo-callier- 
gon trifarium maskgulmossa (Gissjön, Stråken + * ***

3 andra), hittades varierande på en eller flera 
lokaler per sjö.

Klimatet i vårt land varierar både i nord-sydlig 
och öst-västlig riktning. Man skulle därför kunna 
tänka sig att arternas utbredningar i någon mån 
borde skilja sig åt i relation till bredd- och längd
grad. Emellertid är det så att de undersökta sjöarnas 
breddgrad och längdgrad, i stor utsträckning bero
ende på vårt lands orientering, är starkt och signi
fikant korrelerade med varandra (fig 4). Därför 
visas här endast hur några av de vanligaste submersa 
arterna fördelar sig på materialets samtliga 120 
sjöar i relation till breddgraden (fig 5).

Inte helt oväntat finns det arter som förekommer 
i sjöar i hela landet, exempelvis Drepanocladus 
tenuinervis fiskekrokmossa, Fontinalis antipyretica 
stor näckmossa och Scorpidium scorpioides korv- 
skorpionmossa (fig 5A). Andra arter saknas i sjö
arna i söder men förekommer relativt jämnt (i 
ungefär samma proportion av sjöarna) i hela den 
mellersta och norra delen av landet, som Calliergon 
megalophyllum jätteskedmossa, Drepanocladus 
capillifolius hårkrokmossa och Fontinalis hypnoides 
sjönäckmossa (fig 5B). Slutligen har några arter 
mer ojämna utbredningsmönster i de mellersta och 
norra delarna av landet (fig 5C). Sålunda förekommer 
Warnstorfia tundrae nordlig krokmossa i en större 
andel av sjöarna i vissa områden i mellersta än i 
norra Sverige, medan mönstret för W. exannulata 
kärrkrokmossa och W. trichophylla penselkrok- 
mossa är det motsatta.

SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996)

Tabell 4. Medelvärden med en standardavvikelse (inom parentes) för de studerade parametrarna, för arter av vilka 
Lohammar gjorde fler än tio fynd (jfr Lohammar 1938). För jämförelser när det gäller höjden över havet har även 
de sjöar Halle undersökte inkluderats. - En variansanalys utfördes för att testa om det finns skillnader melan arterna 
(resultaten ges i parameter-kolumnen): n.s. = skillnader ej signifikanta; * 0.01 < p < 0.05; ** 0.001 < p < 0.01;
*** p < 0.001.

Fotnoter: A. p = 0.053. - B. För Fe: 41; SO4: 40; N-total och sjödjup: 42. - C. För Fe: 45; SO4: 44; N-total 
och siktdjup: 48; sjödjup: 47. -D. För Fe: 13; SO4: 12; N-total och sjödjup: 15. -E. För Fe, SCLoch N-total: 37; 
siktdjup och sjödjup: 36. - F. För Fe: 23; SO4 och siktdjup: 23. - G. För Fe, SO4 och siktdjup: 12; N-total: 13; 
sjödjup: 11. -H. För Fe, SO4, N-total, sjödjup och siktdjup: 13. -I. För Fe och N-total: 42; SO4: 41; sjödjup och 
siktdjup: 44. - J. För Fe: 26; SO4: 25; N-total och siktdjup: 30; sjödjup: 29. - K. För Fe, SO4 och sjödjup: 38; 
N-total: 39. -L. För Fe och sjödjup: 31; SO4: 30; N-total och siktdjup: 33.

Arternas förkortningar (även i tabell 5 och fig 6): sco Scorpidium scorpioides; meg Calliergon megalophyllum; 
tun Warnstorfia tundrae; exa W. exannulata; tri W. trichophylla; adu Drepanocladus aduncus; pol Campylium 
polygamum; ten Drepanocladus tenuinervis; cap D. capillifolius; ant Fontinalis antipyretica; hyp F. hypnoides.
Mean values with one standard deviation (within brackets) of the studied habitat parameters for species of which 
Lohammar made more than ten records (cf. Lohammar 1938). Comparisons regarding the altitude of the localities 
include the lakes studied by Halle. The results of ANOVA for between species variation are given after the name of 
each parameter. Abbreviations of species names are explained above (also used in Table 5 and fig. 6). - ”H. ö. h.” 
= Altitude; ”Siktdjup” = Visibility in depth; ”Sjödjup” = Lake depth.
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Art SCO meg tun exa tri adu pol ten cap ant hyp

Parameter

pH ** 6.9 6.9 7.0 6.9 6.7 7.1 6.8 6.9 7.1 7.0 7.0
(0.3) (0.2) (0.2) (0.3) (0.3) (0.4) (0.2) (0.4) (0.4) (0.4) (0.5)

EC*** 4.0 3.6 5.2 3.8 3.1 11.8 3.7 4.9 8.4 7.2 7.8
mS/m (3.1) (2.1) (3.1) (3.0) (1.8) (15.0) (2.2) (4.4) (10.7) (9.5) (10.4)

Fe (n.s.) 0.7 0.9 0.7 0.9 1.2 0.8 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7
mg/l (0.7) (0.8) (0.9) (0.7) (0.7) (0.8) (0.7) (0.8) (0.9) (0.7) (0.8)

Ca *** 5.2 4.0 6.5 4.6 3.0 15.9 4.2 6.6 11.2 9.7 10.3
mg/l (6.3) (3.5) (5.8) (5.9) (2.5) (19.7) (3.8) (8.5) (15.1) (13.7) (14.5)

Mg*** 1.1 1.2 1.6 1.2 1.1 3.6 1.3 1.4 2.5 2.0 2.3
mg/l (0.6) (0.7) (0.9) (0.7) (0.5) (4.5) (0.8) (0.8) (3.1) (2.8) (3.1)

S04 *** 3 3 4 3 2 10 3 3 8 6 7
mg/l (2) (3) (4) (2) (4) (14) (3) (5) (11) (9) (11)

Cl ** 2 1 2 2 1 6 1 2 4 3 4
mg/l (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (7) (5) (7)

N-total (n.s.)A0.16 0.17 0.25 0.16 0.16 0.27 0.17 0.20 0.26 0.25 0.25
mg/l (0.09) (0.09) (0.14) (0.10) (0.07) (0.31) (0.08) (0.14) (0.21) (0.31) (0.21)

P-total ** 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03
mg/l (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.03) (0.01) (0.01) (0.02) (0.01) (0.02)

Na ** 1.6 1.6 2.4 1.6 1.6 5.8 1.8 2.0 3.9 3.0 3.6
mg/l (0.8) (0.9) (1.1) (0.9) (1.1) (9.5) (0.9) (1.2) (6.4) (5.3) (6.1)

K*** 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 1.3 0.6 0.6 1.0 0.8 0.9
mg/l (0.2) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (1.3) (0.3) (0.4) (0.9) (0.8) (0.9)

IR (n.s.) 0.82 0.81 0.82 0.81 0.78 0.83 0.80 0.83 0.83 0.80 0.82
(0.07) (0.09) (0.10) (0.08) (0.11) (0.11) (0.09) (0.08) (0.09) (0.11) (0.07)

H. ö. h. (n.s. ) 158 139 134 137 143 133 116 138 118 140 101
m (115) (102) (89) (109) (131) (152) (103) (114) (103) (111) (86)

Siktdjup (n.s.) 2,5 2,1 2,5 2,0 1,7 1,9 2,2 2,2 2,3 2,2 2,1
m (1,1) (0,9) (1,1) (1,1) (1,1) (1,7) (1,0) (1,2) (1,3) (1,1) (1,0)

Sjödjup (n.s.) 7,5 5,6 6,4 6,6 4,2 4,3 6,6 7,3 6,1 8,1 6,2
m (5,8) (4,5) (5,2) (5,9) (4,5) (6,4) (5,5) (6,9) (5,9) (6,4) (5,9)

n = 44B -c
*.

C
O O 16°

LU00CO 24 F 13g 14H 451 31J 40K 34 L

n (h. ö. h.) = 58 56 21 45 29 17 17 60 39 60 37
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Vegetationstyper

TWINSPAN delade på grundval av uppsättningen 
av taxa in sjöarna i tio grupper, grupp 1-grupp 10 
(tabell 3). För de flesta delningarna är ”Eigen
values” (”egenvärden”, mått på hur väl uppdelning
arna stöds, där 0 indikerar dåligt stöd, 1 bra stöd) 
normala (0,217-0,476).

Grupp 10 och grupp 1 avviker mest av alla. Den 
första delningen, där TWINSPAN skilde ut grupp 
10, har erhållit Eigenvalue 1, ett extremt högt 
värde som indikerar att grupp 10 skiljer sig mycket 
väl från de övriga. Gruppen består av endast en sjö 
med de två arterna Cladopodiellafluitans torvstolon- 
mossa och Warnstorfia fluitans vattenkrokmossa, 
vilka inte påträffats i övriga sjöar. Den andra 
delningen separerade grupp 1 som bland annat 
inkluderar en sjö vid Riksgränsen i Torne lappmark 
med de från övriga sjöar okända Ditrichum sp. 
grusmossa, Marsupella emarginata klipprostmossa, 
PolytrichumlPolytrichastrum sp. björnmossa/rund- 
björnmossa och Warnstorfia sarmentosa blod- 
krokmossa.

Den tredje delningen skilde grupperna 2-9 i två 
större enheter. Den ena innefattar 74 av sjöarna 
(grupperna 2-5, här kallade ”enhet A”), medan 
den andra består av sexton sjöar (grupperna 6-9, 
”enhet B”). I enhet A återfinns majoriteten av de 
submersa mossorna, medan enhet B främst inne
håller en del av de vanligare sjöarterna (jfr tabell 
1). Av de senare är Drepanocladus tenuinervis, 
Fontinalis antipyretica, Scorpidium scorpioides, 
Warnstorfia exannulata och W. tundrae betydligt 
mer frekventa i enhet A än i enhet B, medan det 
motsatta tycks gälla för Drepanocladus aduncus 
lerkrokmossa, D. capillifolius och Fontinalis hypno- 
ides.

Ett par av grupperna i enhet A kan karaktärise
ras vidare genom de mindre frekventa taxa som 
uppträder i en del sjöar. I grupp 3 hittar vi bland 
annat en hel del arter som även växer i mer 
mineralrika, terrestra våtmarksmiljöer, som Bryum 
pseudotriquetrum kärrbryum, Campylium elodes, C. 
stellatum, Cinclidium stygium och Meesia triquetra. 
Grupp 4, å andra sidan, innehåller de flesta taxa av 
Sphagnum vitmossor i materialet, liksom Warns
torfia procera purpurkrokmossa, en art som i 
terrestra våtmarker påträffas i miljöer som är endast 
något mer mineralrika än de miljöer där W. fluitans 
växer (Hedenäs & Kooijman, opublicerat material). 
Det tycks alltså som om grupp 4 representerar en 
något mindre mineralrik sjötyp än grupp 3. Grupp
erna 2 och 5 är svårare att karaktärisera.

Den vidare uppdelning av enhet B som indikeras 
av TWINSPAN-resultaten avspeglas även den i 
relativt små skillnader i gruppernas sammansätt
ning av taxa, varför grupperna 6-9 är svåra att 
karaktärisera på ett meningsfullt sätt.

Habitatfaktorer

För de elva vanligaste submersa mossorna i Lo
hammars material uppvisades statistiskt signifikanta 
skillnader mellan flera av arterna för pH, elektrisk 
ledningsförmåga (EC), kalcium-, magnesium-, sul
fat-, klorid-, fosfat-, natrium- och kaliumhalt i 
sjöarnas vatten (tabell 4, 5). För järn- och kväve
halt i vattnet fanns inga signifikanta skillnader, och 
inte heller när det gäller jonkvoten (IR), vattnets 
transparens, sjöarnas djup eller höjd över havet 
skilde sig dessa arter åt (tabell 4).

Baserat på vattnets pH och elektriska lednings
förmåga kan dessa mossor fördelas på tre artgrupper. 
Artgrupp 1 (Drepanocladus aduncus, D. capilli
folius, Fontinalis antipyretica och F. hypnoides) 
påträffades i sjöar med relativt högt pH (medelvärde 
för arterna 7,0-7,1; tabell 4) och relativt mineral
rikt vatten (medelvärde för EC 7,2-11,8 mS/m). 
Dessa arter skilde sig i allmänhet statistiskt signi
fikant från artgrupp 3 (Calliergon megalophyllum, 
Scorpidium scorpioides, Warnstorfia exannulata 
och W. trichophylla; jfr tabell 4 och 5), vilka växte 
vid pH 6,7-6,9 och EC 3,1-4,0 mS/m. Artgrupp 
2 (Campylium polygamum strandspärrmossa, Dre
panocladus tenuinervis och Warnstorfia tundrae) ut
gör en mellangrupp, där arterna visar få statistiskt 
signifikanta skillnader gentemot arterna i de andra 
två grupperna (pH 6,8-7,0, EC 3,7-5,2 mS/m). 
Även för kalciumkoncentrationen i vattnet skiljer 
sig dessa grupper (artgrupp 1: 9,7-15,9 mg/l; 
artgrupp 2: 4,2-6,6 mg/l; artgrupp 3,0-5,2 mg/l 
(medelvärden för arterna i respektive grupp]), men 
eftersom skillnaderna i elektrisk ledningsförmåga 
till stor del torde bero på skillnaderna i kalciumhalt 
ger den inget ytterligare stöd för att grupperna 
skiljer sig åt i sina habitatkrav.

I övrigt växte Drepanocladus aduncus och D. 
capillifolius i sjöar med signifikant högre genom
snittliga magnesium- och kaliumhalter än de flesta 
övriga arter och D. aduncus och Warnstorfia tundrae 
i sjöar med högre natriumhalter. Drepanocladus adun
cus, D. capillifolius, Fontinalis antipyretica och F. 
hypnoides växte i relativt sulfatrika vatten, medan 
Calliergon megalophyllum, Scorpidium scorpioides, 
Warnstorfia exannulata och W. trichophylla hitta-
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Tabell 5. Resultat av parvis variansanalys av värden angivna av Lohammar (1938) för pH, EC, Ca, Mg, SO4, Na och 
K för arter för vilka han hade mer än tio provtagna lokaler. Antalet prov och förklaringar till arternas förkortningar ges 
i Tabell 4, respektive IB. n.s. = skillnader ej signifikanta; * 0.01 < p < 0.05; ** 0.001 < p < 0.01; *** p < 0.001.
The results of pairwise ANOVA for values given by Lohammar (1938) of pH, EC, Ca, Mg, SO4, Na and K for 
species of which he had records from more than ten sampled localities. The number of samples and explanations of 
the abbreviations of species names are given in Table 4.

S04
PH sco meg tun exa tri adu pol ten cap ant

SCO meg tun exa tri adu pol ten cap ant meg n.s.
meg n.s. tun n.s. n.s.
tun n.s. n.s. exa n.s. n.s. n.s.
exa n.s. n.s. n.s. tri n.s. n.s. n.s. n.s.
tri * * ** n.s. adu ** ** n.s. ** *
adu n.s. * n.s. n.s. ** pol n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
pol n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ten n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s.
ten n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. cap * ** n.s. * * n.s. n.s. *
cap * ** n.s. ** *** n.s. * n.s. ant * * n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s.
ant n.s. * n.s. * ** n.s. n.s. n.s. n.s. hyp * * n.s. * * n.s. n.s. * n.s. n.s.
hyp n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Na
EC SCO meg tun exa tri adu pol ten cap ant

SCO meg tun exa tri adu pol ten cap ant meg n.s.
meg n.s. tun * *
tun n.s. * exa n.s. n.s. *
exa n.s. n.s. n.s. tri n.s. n.s. * n.s.
tri n.s. n.s. * n.s. adu ** ** n.s. * *
adu ** *** n.s. ** ** pol n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
pol n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ten n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s.
ten n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. cap * * n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s.
cap * ** n.s. * * n.s. n.s. n.s. ant n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
ant * * n.s. * * n.s. n.s. n.s. n.s. hyp * * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
hyp n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

K
Ca sco meg tun exa tri adu pol ten cap ant

SCO meg tun exa tri adu pol ten cap ant meg n.s.
meg n.s. tun * n.s.
tun n.s. * exa n.s. n.s. n.s.
exa n.s. n.s. n.s. tri n.s. n.s. n.s. n.s.
tri n.s. n.s. * n.s. adu *** ** n.s. ** **
adu ** *** n.s. ** ** pol n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
pol n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * ten n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ** n.s.
ten n.s. n.s. n.s. n.s. * * n.s. cap ** * n.s. * * n.s. n.s. *
cap ** n.s. * * n.s. n.s. n.s. ant * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
ant n.s. ** n.s. * * n.s. n.s. n.s. n.s. hyp ** * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
hyp ** n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Mg
SCO meg tun exa tri adu pol ten cap ant

meg n.s.
tun ** n.s.
exa n.s. n.s. *
tri n.s. n.s. * n.s.
adu *** *** n.s. ** *
pol n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
ten n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ** n.s.
cap ** ** n.s. * * n.s. n.s. *
ant n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
hyp * * n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
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Fig 6. Variationen för pH, elektrisk ledningsförmåga, kalcium- och sulfathalt för de allmännaste sjömossorna i 
Lohammars material. Varje symbol avser förhållandena i en sjö. Artnamnens förkortningar förklaras i tabell 4; märk: 
”alla” = alla prov.
The variation in pH, EC, Ca and SO4 levels for the more common lake mosses in Lohammar’s material. Each symbol 
denotes the conditions in one lake. The abbreviations of species names are explained in Table 4; note: ”alia” = all 
samples.

des i mindre sulfatrika sjöar. Jonkvoten var nästan 
densamma, och hög, för alla elva arterna, vilket 
indikerar att sjövattnet består av en relativt hög 
andel grundvatten.

Trots statistiskt signifikanta skillnader mellan 
arterna för flera parametrar är inomartsvariationen 
och överlappet mellan olika arter stora för många 
parametrar. Bara för pH och jonkvoten är variationen 
måttlig för de flesta arter (standardavvikelsen i 
tabell 4 är relativt liten). Detta illustreras även i 
fig 6, där den totala variationen för varje art i 
relation till vattnets pH, elektriska ledningsförmåga, 
kalcium- och sulfathalt illustreras.

Diskussion

Totalt antal taxa
Totalt omfattar det här studerade materialet minst 
53 arter submersa mossor. Om vi lägger till de tre 
ytterligare arter som nämndes i inledningen, samt 
Calliergon cordifolium, C. richardsonii, Hygro-

hypnum smithii, Oncophorus sp., Philonotis sp., 
Polytrichum longisetum, Anthelia sp., Gymnocolea 
inflata, Jungermannia cordifolia, Marsupella aqua- 
tica och M. sphacelata, vilka uppges av Mårtens
son (1956), är vi uppe i omkring 65 arter i Sverige. 
Detta är betydligt fler än de sex eller sju arter som 
uppges växa i bland annat denna våtmarksmiljö i 
Hallingbäck (1996a: fig 31). Hallingbäck (1996b) 
skriver dock senare att han i sitt tidigare arbete 
egentligen endast menar de arter som ”huvudsak
ligen växer på sjöbottnar”.

Levermossor
I materialet som Halle och Lohammar samlat domi
nerar bladmossorna stort över levermossorna. Av 
53 taxa var endast sex levermossor, och endast en 
art, Chiloscyphus polyanthos, hittades i så många 
som fem sjöar. Om man räknar förekomsten av ett 
taxon i en sjö som ett fynd, utgjordes mindre än 
2% av fynden av levermossor. Även Maristo (1941), 
Mårtensson (1956), Ignatov & Kurbatova (1990), 
Karttunen & Toivonen (1995) och Rintanen (1996)
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Fig 7. Calliergon megalophyllum, uppfiskad i yttre delen 
av vassbältet i Hacksjön i Botkyrka socken, Söderman
land.

rapporterar relativt få, eller mycket få, levermossor 
i den submersa sjöfloran. Man undrar förstås var
för det förhåller sig på detta sätt, speciellt som det 
är väl känt att även subfossilt material av mossor, 
vilket normalt ansamlats i akvatiska miljöer, inne
håller mycket få levermossor (t ex Miller 1980, 
Janssens 1983, Hedenäs 1994, 1995, Bennike & 
Hedenäs 1995 och Ingolfsson m fl 1995). Det 
senare kan förstås bero på att levermossor bryts ner 
snabbare än bladmossor, men en annan förklaring 
kan vara att levermossor helt enkelt normalt är 
betydligt ovanligare än bladmossor i submersa 
miljöer. Möjligen är de helt enkelt för bräckliga för 
att klara av mekaniska påfrestningar från vatten
rörelser (vågrörelser och vattenströmmar).

Allmänna taxa
De allmännast förekommande sjömossorna i Halles 
och Lohammars material var Calliergon megalo
phyllum, Campylium polygamum, Drepanocladus 
aduncus, D. capillifolius, D. tenuinervis, Fontinalis 
antipyretica, F. hypnoides, Scorpidium scorpioides, 
Warnstorfia exannulata, W. trichophylla och W. 
tundrae. Dessa förekom i mellan 17 (14%) och 
drygt 60 (50%) av sjöarna, och bör helt klart 
betraktas som en naturlig del av sjöbottenfloran. 
Ytterligare tre arter, Calliergonella cuspidata spjut
mossa, Fontinalis dalecarlica och Rhynchostegium 
riparioides, förekom i 10-12 (8-10%) av sjöarna, 
och bör väl även de betraktas som ett naturligt 
element i denna flora. F. dalecarlica och speciellt
R. riparioides bildar att döma av kollekterna, vilka 
kunde täcka en eller flera tidningssidor innan de 
gjordes i ordning för herbariet, ibland massvege- 
tation på sjöbottnarna.

1

Fig 8. Warnstorfia trichophylla, fotograferad i en av
snörd del av sjön Lilla Malingen i Grangärde socken, 
Dalarna.

Alla dessa arter kan växa även i andra våtmarks- 
miljöer än sjöar, även om några få uppenbarligen 
är ganska sällsynta där. Calliergon megalophyllum, 
Drepanocladus capillifolius, D. tenuinervis, Fonti
nalis hypnoides och Warnstorfia trichophylla är 
vad man vet i vårt land vanligare som submersa i 
sjöar, dammar, dödisgropar och avor än i terrestra 
våtmarker och i vattendrag. Drepanocladus tenui
nervis, som tidigare betraktats som en exklusiv 
sjömossa, har nyligen visat sig förekomma även i 
terrestra våtmarker. Riktigt hur vanligt detta är i 
Sverige vet vi emellertid ännu inte, eftersom arten 
utanför sjömiljön ofta förväxlats med D. sendtneri 
kalkkrokmossa (Hedenäs, opublicerat material).

Ovanliga taxa
Hur är det då med de ovanligare mossorna? Karttu- 
nen & Toivonen (1995) menade att mindre vanliga 
arter ofta har fallit ned i sjöarna från den kring
liggande vegetationen. Detta är säkert sant i en del 
fall, men det gäller långt ifrån alla taxa som är 
sällsynta i sjöarna. Exempelvis är Octodiceras 
fontanum bara hittad i sex av de 120 sjöar som 
diskuteras här. Eftersom denna art förutom i sjöar 
endast växer submers i vattendrag, sällan i brack- 
vattenmiljöer (den kan ibland delvis exponeras vid 
lågvatten) kan den dock knappast räknas som en 
tillfällig sjömossart i den bemärkelsen att den i 
huvudsak växer i andra miljöer. I en specialstudie 
av denna art rapporterar Lohammar (1954) den 
från drygt trettio svenska sjöar och från nästan lika 
många lokaler i vattendrag.

Även arter som är ovanliga som submersa kan 
ibland klara av att växa i denna miljö under långa 
tidperioder. Detta visas av att Campylium elodes,
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som hittades i Glappsjön av Arnell (1886), fort
farande fanns kvar och var vitt spridd 55 år senare 
när Halle gjorde sina insamlingar i samma sjö. 
Campylium elodes, som i övrigt i landet endast 
påträffats som submers i Skirsjön i Småland (Carl
son 1902), och flera andra ovanliga sjöarter visade 
sig vara spridda i de sjöar som provtogs på flera 
platser, vilket visar att det knappast kan röra sig 
om tillfälligt nedfallna mossor (jfr ovan och tabell 2).

1 kategorin tillfälligt nedfallna mossor inklude
rade Karttunen & Toivonen (1995) även arter som 
uppenbarligen är mer eller mindre allmänna i de 
svenska sjöarna, nämligen Campylium potygamum, 
Drepanocladus aduncus och Warnstorfia exannu- 
lata. Naturligtvis kan de finska sjöarnas mossflora 
vara helt annorlunda än de svenskas, men man bör 
nog vara lite försiktig med att dra slutsatser om 
vilka arter som har sjöbottnar som en normal, om 
än ibland sällsynt del av sin totala växtmiljö, och 
vilka arter som bara fallit ned tillfälligt. I Halles 
material (tabell 2) kan Loeskypnum badium och 
Campylium stellatum möjligen höra till kategorin 
tillfälligt nedfallna mossor, även om Mårtensson 
(1956) rapporterar den senare också från Torneträsk- 
området.

Tabell 2B skiljer sig något från motsvarande 
tabell för samma material från Glappsjön i Persson 
1942. Detta har flera orsaker. Först missade Pers
son Calliergon giganteum och Rhizomnium sp. 
rundmossa när han gick igenom materialet, och han 
misstog även Warnstorfia tundrae för W. exannulata. 
Drepanocladus tenuinervis var ännu inte urskild 
från D. sendtneri när Persson gjorde sina studier, 
varför den senare uppges från många sjöar av 
Persson (1942, 1944). Persson (1942) var dock 
medveten om att sjöarnas D. sendtneri inte var 
samma sak som man exempelvis hittar på kalk- 
alvaren i södra Sverige. De av Persson (1942) 
angivna lokalerna i Glappsjön överensstämmer heller 
inte helt med de i tabell 2B. Detta förklaras av att 
jag var hänvisad till de anteckningar som fanns i 
anslutning till kollekterna när jag gjorde upp min 
tabell, medan Persson troligen haft tillgång till mer 
information (vilket indikeras av hans detaljerade 
karta över sjön).

Warnstorfia exannulata/procera 
Från Finland rapporteras att Warnstorfia procera 
förekommer relativt allmänt som submers i sjöar 
(t ex Karttunen & Toivonen 1995 och Rintanen 
1977), något som inte alls är fallet i de hittills 
undersökta svenska sjöarna. Warnstorfia exannu

lata, som lätt förväxlas med W. procera, är dess
utom ganska ovanlig i de finska undersökningarna, 
medan den är en av de allmännare arterna i det 
svenska materialet, där den föreligger från 45 sjöar 
(närmare 40%). En möjlig förklaring är att artupp
fattningen skiljer sig mellan länderna.

Mina och A. Kooijmans uppmätta värden på 
vattenkemiska parametrar i terrestra våtmarksmiljöer 
indikerar att W. procera växer i betydligt mindre 
mineralrika miljöer (elektrisk ledningsförmåga: 1,6- 
6,0 mS/m; n = 7) än de där man hittar större delen 
av de följearter som Karttunen & Toivonen (1995) 
anger. Warnstorfia exannulata, å andra sidan, kan 
växa i betydligt mer mineralrika miljöer än VT. 
procera, och har uppenbarligen även ett betydligt 
vidare habitat än den senare (EC: 2,3-24,3 mS/m; 
n = 24; Hedenäs & Kooijman, opublicerade upp
gifter).

Möjligen kan det vara så att förhållandena skiljer 
sig mellan våra sjöar och de finska när det gäller 
VT. procera, men uppgifterna i vegetationstabellerna 
hos Karttunen & Toivonen (1995), att den före
kommer tillsammans med arter som växer relativt 
mineralrikt, exempelvis Drepanocladus capillifolius, 
talar för en förväxling, och emot att VT. procera 
verkligen skulle vara så vanlig i de finska sjöarna. 
En hel del av de svenska sjökollekterna av VT. 
exannulata var också tidigare, enligt min mening 
felaktigt, bestämda till VT. procera av H. Persson 
och/eller R. Tuomikoski.

Kunskapsluckor
TWINSPAN-analysen visar att de flesta sjöar som 
Halle och Lohammar provtog är relativt lika var
andra när det gäller mossfloran. De två mest av
vikande sjöarna var en sjö med arter som man hittar 
i betydligt mindre mineralrika miljöer än huvud
massan av de undersökta sjöarna och en sjö i norra 
delen av fjällkedjan. Detta, liksom de relativt många 
arter som Mårtensson (1956) uppger från Torne - 
träskområdet men som saknas i Halles och Loham
mars material, visar att vi på grundval av de sjöar 
som diskuteras här endast får en bild av en del av 
vår submersa sjömossflora. Sjöarna i och i anslut
ning till fjällkedjan och kanske också i landets 
sydligaste deiar kan förväntas ha en flora som 
delvis avviker ganska markant från de flesta av 
Halles och Lohammars sjöar. Samma sak gäller 
mindre mineralrika och surare sjöar, vilka Halle 
och Lohammar tydligen provtog i liten utsträck
ning, något som medför att de mossor som brukar
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betraktas som ”fattigarter” är ovanliga i det här 
studerade materialet.

Trots det relativt stora material som redan in
samlats finns det alltså utrymme för en hel del 
ytterligare undersökningar av sjömossfloran i Sve
rige. Bristen på kunskap om stora delar av landets 
sjömossflora gör det också svårt att uttala sig säkert 
om vilka arter som normalt växer i våra sjöar.

Sydgränsen för utbredningen av Warnstorfia 
trichophylla och W. tundrae i Sverige sammanfaller 
relativt väl med att de inte finns i de sydligare 
sjöarna i Halles och Lohammars material (fig 5C; 
jfr Hedenäs 1993). Detsamma gäller inte för de 
andra fyra arterna i fig 5B och C (jfr Nyholm 1960 
och Hedenäs 1993), vilka alla är kända ifrån hela 
landet. Denna brist på överensstämmelse bör stu
deras närmare, eftersom inte heller Carlson (1902) 
uppger dessa arter från Småland. Kanske är deras 
växtmiljö i den södra delen av landet något av
vikande från den längre norrut?

Hur avgränsas ”sjöbottenarterna”?
Hur många, och vilka mossarter som kan anses 
som typiska sjöbottenarter beror naturligtvis på 
vilka aspekter man väljer att betona. Om man anser 
att bara arter som huvudsakligen finns i våra sjöar 
(Hallingbäck 1996b) ska räknas in blir antalet, som 
framgår av ovanstående diskussion, långt mindre 
än om man anser att alla de arter som finns som en 
naturlig del i vår sjöbottenflora också bör betraktas 
som sjöbottenarter.

Själv tycker jag att det skulle bli en något 
onaturlig uppdelning om man skiljer ut de arter 
som har relativt få förekomster utanför sjöarna från 
dem som har relativt många. Vill man förstå vår 
sjömossflora bör man rimligen intressera sig för 
alla arter som normalt förekommer i sjöarna, oberor 
ende av deras frekvens och antalet förekomster i 
andra miljöer. I de flesta naturliga miljöer betrak
tas det som normalt att det finns arter som är 
ovanligare medan andra är vanligare (jfr Fig 3), 
och att en del arter har en mindre och andra en 
större andel av sina totala förekomster i miljön 
ifråga. Detta bör även gälla för sjöar.

Artuppsättning - delvis slump?
Skillnaderna i artuppsättning mellan de olika sjö
arna beror åtminstone till en del på vattnets kemi, 
eftersom det finns statistiskt signifikanta skillnader 
mellan flera av de vanligare sjömossarterna för 
bland annat sjövattnets pH och elektriska lednings- 
förmåga/kalciumhalt. Artuppsättningen i en del

TWINSPAN-grupper indikerar också att skillnader 
i vattenkemi är av betydelse, eftersom de mindre 
vanliga arterna i grupperna 3 och 4 (tabell 3) i stor 
utsträckning föredrar relativt sett mer respektive 
mindre mineralrika miljöer.

De värden som Karttunen & Toivonen (1995) 
uppger för pH och ledningsförmåga för Calliergon 
megalophyllum, Drepanocladus capillifolius, D. 
tenuinervis, Fontinalis antipyretica, F. hypnoides, 
Scorpidium scorpioides och Warnstorfia tricho
phylla är ganska lika de som uppmättes av Loham
mar, med en svag tendens till högre värden för 
ledningsförmågan i den finska studien än i det 
svenska materialet. Överlappningen mellan arterna 
är dock stor, också om man jämför med hur flera 
av arterna växer i terrestra våtmarker (Hedenäs & 
Kooijman, opublicerat material). Detta, tillsam
mans med att de flesta grupperna i TWINSPAN- 
analyserna är relativt diffust skilda, ger intrycket 
att det i många fall beror på slumpfaktorer vilka 
arter man hittar i en viss bestämd sjö, om sjön bara 
uppfyller vissa grundläggande krav.

Att slumpartade processer kan vara inblandade 
indikeras även av att en del arter uppenbarligen kan 
variera kraftigt i frekvens mellan olika år i samma 
sjö, som Drepanocladus aduncus, Octodiceras fonta- 
num och Rhynchostegium riparioides i sjön Erken 
(Lohammar 1954). Här bör vi dock komma ihåg 
att Halles och Lohammars material bara repre
senterar en del av de sjömossmiljöer som finns i 
Sverige. Man kan förvänta sig en betydligt klarare 
differentiering mellan större delen av de här rappor
terade sjöarna och mossarterna, och de man hittar 
i exempelvis fjällkedjan eller i mindre mineralrika 
områden.

Förändringar i mossfloran
Slutligen vill jag ta upp en annan intressant aspekt 
när det gäller sjömossfloran, nämligen i vad mån 
de arter som Halle och Lohammar fiskade upp för 
mellan 55 och 65 år sedan fortfarande finns kvar i 
de sjöar de besökte. I andra naturmiljöer har männi
skans påverkan satt en del tydliga spår i vår moss- 
flora (t ex Hallingbäck 1992), men när det gäller 
våra sjöar vet vi ganska lite, förutom att bland annat 
Sphagnum denticulatum brett ut sig i försurade sjöar 
i Västsverige (Hallingbäck 1996a). I Finland har 
Karttunen & Toivonen (1995) och Rintanen (1996) 
påvisat en del förändringar under en 30- respektive 
40-årsperiod. Framförallt tycks en del finska sjöars 
flora ha förändrats på grund av eutrofiering.



294 Lars Hedenås SVENSK BOT. TIDSKR. 90 (1996)

Eftersom Lohammars sjöar är väl dokumenterade 
både vad gäller den submersa floran (även kärl- 
växtfloran), vattenkemin och andra parametrar, 
har vi här ett utmärkt utgångsmaterial för studier 
av eventuella förändringar i sjöar i södra Mellan
sverige och i landets nordöstra del. Erikssons (1988) 
studie visar att förändringar av sjömossfloran kan 
ske till följd av kalkning, vilket numera sedan länge 
sker i stor skala i många områden. Vilka storskaliga 
effekter detta eventuellt har på vår submersa moss- 
flora kan vi bara spekulera om.

Tack till Fritz Eriksson för trevliga diskussioner 
om sjömossor.
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Appendix

Sjöar provtagna av G. Lohammar (GL) och T. G. Halle (TGH), ordnade efter provins och socken. 
Sjöarnas nummer är givna av Lohammar (jfr. Lohammar 1938) för sjöarna nummer 1-167, medan 
numren 200-236 för övriga sjöar har satts av mig. Numren finns angivna på kollekterna i Naturhistoriska 
Riksmuseets (S) herbarium och används i den databas som upprättats över materialet.

Lakes sampled by G. Lohammar (GL) and T. G. Halle (TGH), all in Sweden. The lake numbers 1-167 
correspond with those in Lohammar (1938), whereas the numbers 200-236 were given by me. The 
numbers are noted on the specimens filed in Naturhistoriska Riksmuseet (S) and are used in the established 
data base.

Dalarna
Boda, Bysjön (64), 16.IX. 1939, GL 
Boda, Sinksjön (69), 16.IX. 1939, GL 
By, Hyttsjön (58), 28.VII. 1940, GL 
By, Nässen (48), 15.X.1939, GL 
Folkärna, Brunnsjön (40), 10.IX. 1933, GL 
Folkärna, Dammsjön (43), 28.VII. 1929, 10.IX. 1939 

och 5.X.1941, GL
Folkärna, Jäder, Jularboån (54), 23.VIII. 1939, GL 
Folkärna, Jäderssjön (45), 18.IX. 1939, GL 
Folkärna, Kärven (41), 16.X.1939, GL 
Folkärna, Sävviken (63), 16.X.1939 och 5.X.1941, 

GL
Folkärna, Åsgarn (66), 16.X. och 2.XI.1939, GL 
Gagnef, Tjärnsjön (27), 30.VIII. 1940, GL 
Garpenberg, Dormsjön (36), 10.IX. 1939, GL 
Grytnäs, Björnsjön (42), 10.IX. 1933, GL 
Grytnäs, Nävden (52), 16.IX. 1940, GL 
Hedemora, Mattsbosjön (29), 18.IX.1939, GL 
Hedemora, Norshyttedammen (60), 18.IX.1939, GL 
Hedemora, Viggen (62), 18.IX. 1939, GL 
Husby, Bysjön (37), 17.IX. 1933, GL 
Husby, Hönsan (76), 17.IX. 1939, GL 
Husby, Kvensen (32), 12.VI.1929, GL 
Husby, Rällingen (44), 29.VII. 1940, GL 
Idre, Flötningssjön (200),VIII. 1929, GL 
Idre, Idresjön (201),VIII. 1929, GL 
Lången (38), 28.VII. 1940, GL 
Rättvik, Glisstjärn (82), 15.IX. 1939, GL 
Rättvik, Gärdsjön (74), 22.VIII.1929 och 16.IX.1939, 

GL
Rättvik, Storacksen (80), 27.VIII. 1933, GL 
Simonsbosjön (33), 28.VII. 1940, GL 
Solierö, Ryssa, i viken N om Ryssåns utlopp (202), 

29.VIII.1950, GL & P. O. Nyman 
St. Skedvi, Hyen (57), 17.IX.1939 och 28.IX.1941, 

GL
St. Tuna, Långsjön (26), 30.VII. 1940, GL 
St. Tuna, Tjänna-sjön (67), 30.VII. 1940, GL 
Särna, Särnasjön (203),VIII. 1929, GL 
Torsång, Övre Milsbosjön (68), 30.VII. 1940, GL

Gästrikland
Torsåker, Eltebo, Tjärnan (204), 12.VIII. 1928 och 

21.VII.1940, GL

Halland
Gunnarp/Västergötland Kal v/Småland Sandvik, Fegen 

(221), VIII. 1938, TGH

Hälsingland
Delsbo, Morasjön (205), 30.VII. 1936, GL 
Ljusdal, Letssjön (206), 5.VIII. 1936, GL

Jämtland
Nyhem, Mellsjön (234), 5.X.1941, TGH
Nyhem, Mysjön (231), 5.X. 1941, TGH
Revsund, Grimnäs, Långtjärn (218), 4.X.1941, TGH

Medelpad
Borgsjö, Botjärn (235), 7.X. 1941, TGH 
Torp, Gissjön (232), 30.IX.1941, TGH 
Torp, Glappsjön (228), 28.IX, 30.IX och 6.X. 1941, 

TGH
Torp, Hösjön (233), 2.X. 1941, TGH
Torp, Tjärnestjärn (217), 2.X. 1941, TGH
Torp, Torpsjön (216), 1.X.1941, TGH
Torp, Vissland, Stjerttjärn (215), 30.IX. 1941, TGH
Ånge, Håtjärn (219), 29.IX. 1941, TGH
Ånge, Ångesjön (230), 29.IX. 1941, TGH

Norrbotten
Bodträsk (111), 2.VIII.1930, GL 
Hietaniemi, Armasjärvi (110), 3.VIII.1930 och 1 .VIII. 

1935, GL
Hietaniemi, Littiäisjärvi (104), 8.VIII. 1930, GL 
Hietaniemi, Pallakajärvi (109), 8.VIII. 1930 och 1 .VIII. 

1935, GL
Hietaniemi, Penikkajärvi (105), 30.VII. 1930, GL 
Karl-Gustav, Korpijärvi (102), 29.VII. 1930, GL 
Karl-Gustav, Haukijärvi (106), 27.VII. 1930, GL 
Karl-Gustav, Lappträsk (122), 28.VII. 1930, GL 
Karl-Gustav, Rutajärvi (107), 28.VII. 1930, GL 
Karl-Gustav, Sorttijärvi (125), 10.VIII. 1930, GL 
Korpilombolo, Kivijärvi (135), 21 .VIII. 1930, GL 
Korpilombolo, Kyrkbyn (153), 9.VIII. 1929, GL 
Korpilombolo, Nuoksujärvi (132), 10.VIII. 1929, GL 
Korpilombolo, Pirtijärvi (128), 11 .VIII. 1929, GL 
Korpilombolo, Vahtijärvi (160), 11 .VIII. 1929, GL 
Korpilombolo, Vankajärvi (112), 5.VIII. 1935, GL



Nederkalix, Bälingsträsket (156), 1.VIII. 1929, GL 
Nederkalix, Stämsjön (163), 1.VIII. 1930, GL 
Pajala, Kaunisjärvi (164), 14.VIII. 1932, GL 
Pajala, Kitkiöjärvi (103), 15.VIII. 1932, GL 
Pajala, Merasjärvi (146), 19.VIII. 1930, GL 
Pajala, Muodoslompolo, Muodosjärvi (147), 16.VIII. 

1932, GL
Pajala, Nankijärvi (131), 18.VIII. 1930, GL 
Råneå, Dynträsket (149), 14.VIII.1929, GL 
Råneå, Rånträsket (145), 14.VIII. 1929, GL 
Överkalix, Allsjärv (127), 7.VIII. 1929, GL 
Överkalix, Kamlungeträsket (140), 4.VIII. 1929, GL 
Överkalix, Posjärv (115), 6.VIII. 1930, GL 
Överkalix, Sandsjärv (116), 6.VIII. 1929, GL 
Överkalix, Tallviksavan (141), 8.VIII.1929, GL 
Övertorneå, Aapuajärvi (123), 15.VIII.1930, GL 
Övertorneå, Hirvijärvi (121), 5.VIII. 1930, GL 
Övertorneå, Mettäjärvi (113), 15.VIII.1930, GL 
Övertorneå, Rantajärvi (130), 14.VIII.1930, GL 
Övertorneå, Soukolajärvi (138), 12.VIII. 1930, GL 
Övertorneå, Vähälombolo (152), 7.VIII. 1935, GL 
Övertorneå/Överkalix, Miekojärvi (134), 7.VIII. 

1930, GL
Övertorneå/Överkalix, Raitajärvi (137), 6.VIII. 

1930, GL

Småland
Gryteryd, Hensjön (222), 26.VIII. 1938, TGH

Torne lappmark
Jukkasjärvi, Riksgränsen (229), 1949, GL 
Karesuando, Idivuoma, Fatijärvi (148), 3.VIII.1932, 

GL
Vittangi, Kotijänkenjärvi (101), 8.VIII. 1932, GL 
Vittangi, Merasjärvi (119), 7.VIII. 1932, GL 
Vittangi, Vivungijärvi (120), 9.VIII.1932, GL
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Uppland
Almunge/Knutby, Kärven (23), 6.X. 1940, GL 
Bälinge/Björklinge/Harbo, Sörsjön (11), 22.X. 1939, 

GL
Fasterna/Rimbo, Skedviken (12), 30.X.1939, GL 
Funbo/Rasbo, Funbosjön (16), 5.XI. 1939, GL 
Hjälsta/Husby Sjutolft, Hjälstaviken (25), 8.X. 1939 

och 19.VII. 1940, GL 
Huddunge, Hallsjön (9), 22.X. 1939, GL 
Järlåsa, Siggeforasjön (2), 9.IX.1939 och 13.IX.1941, 

GL
Knivsta, Säbysjön (14), 30.IX. 1939, GL 
Lohärad, Erken (18), 19.IX.1928, 9.VIII.1933, 30.X. 

1939 och 21.X.1941, GL
Skogstibble/Järlåsa, Strandsjön (6), 20.IX. 1941 och 

29.IX.1939, GL
Ununge, Frösjön (7), 10.VIII. 1933, GL 
Västerlövsta, Natsjön (1), 5.VIII. 1933, GL

Västerbotten
Jörn, Granbergsträsket (139), 25.VIII. 1939, GL 
Jörn, Jörnsträsket (155), 24.VII. 1935, GL 
Lövånger, Gärdefjärden (167), 20.VIII.1931, GL 
Lövånger, Högfjärden (166), 4.VIII.1931, GL 
Lövånger, Seiet, vid Gårdsfjärden (213), 20.VIII. 

1931, GL
Norsjö, Norsjön (144), 22.VIII.1931, GL

Västergötland
Bjurbäck, Nässjön (220), 1938, TGH 
Nykyrka, Furusjön (225), 1938, TGH 
Nykyrka, Knipsjön (226), 12.VIII. 1938, TGH 
Nykyrka, Mullsjön (224), 21 .VIII. 1938, TGH 
Sandhem, Sandhemssjön (236), 18.VIII. 1947, TGH 
Sandhem, Sjöbackasjön (227), 18.VIII. 1947, TGH 
Sandhem, Stråken (223), 16.VIII. 1938, TGH
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Pilgrimsveronika, Veronica peregrina, i Göteborg och Mölndal
BIRGITTA HERLOFF och ERIK LJUNGSTRAND

Herloff, B. & Ljungstrand, E. 1997: Pilgrimsveronika, Veronica peregrina, i Göteborg och 
Mölndal. [American Speedwell, Veronica peregrina, in Göteborg and Mölndal, SW Sweden.] 
Svensk Bot. Tidskr. 90: 297-299. Lund. ISSN 0039-646X.
In 1994 a few individuals of Veronica peregrina L. var. peregrina were found in a small, newly 
established plantation at the Department of Botany in Göteborg. During the following two 
summers a few individuals appeared; in 1996 the last remaining plant was weeded out in June. 
That year, however, a large population was found in a nursery garden in the neighbouring town 
Mölndal. According to the gardener, the American Speedwell has been resident in that locality 
for about twenty years. There are 9 findings of V. peregrina from Sweden, but the locality in 
Mölndal is the only currently known.
Birgitta Herloff, Skeppare gången 6, S-413 18 Göteborg, Sweden.
Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen PI 614, S-436 56 Hovås, Sweden.

Göteborg

I maj 1994 upptäckte Erik Ljungstrand en för 
honom obekant växt som kommit upp i några få 
exemplar som ogräs i en nyanlagd buskplantering 
vid cykelparkeringen utanför Botaniska Institutio
nen i Göteborg. Då växten ännu inte hade börjat 
blomma fick samtliga exemplar stå kvar för vidare 
utveckling. Någon vecka senare upptäcktes växten 
även av Magnus Lidén, som plockade upp ett 
exemplar och gick till Erik och frågade om han sett 
det och eventuellt visste vad det var. Ytterligare 
någon vecka senare påträffade Björn Nordén väx
ten, varvid även han tog upp ett individ och gick 
till Erik och frågade vad det var. Vid det här laget 
började Erik bli allvarligt bekymrad om att någon
sin få se den okända växten blomma, men lyckligt
vis fick återstående exemplar stå kvar.

När växten började blomma (med ytterst små 
vita blommor) och sätta frukt, avslöjade den sig 
snabbt som en Veronica. Det var då inga större 
svårigheter att bestämma den till pilgrimsveronika 
Veronica peregrina L. På grundval av hårigheten kan 
denna art uppdelas i två varieteter, den kala var. 
peregrina och den glandelhåriga var. xalapensis 
(H.B.K.) St. John & Warren (Nilsson 1971). Popu
lationen i Göteborg representerar var. peregrina.

Bland följeväxterna kan nämnas vinterportlak Clay- 
tonia perfoliata, våtarv Stellaria media, knipparv 
Cerastium glomeratum, bergbräsma Cardamine hir- 
suta, fältveronika Veronica arvensis och vitgröe 
Poa annua.

Några få exemplar av pilgrimsveronika dök upp 
även 1995 och 1996. I en artikel i GöteborgsPosten 
16 juni 1996 presenterades fyndet; den enda kvar
varande pilgrimsveronikan visades på en stor bild 
med Eriks ansikte vilande på marken bakom. Journa
listen inledde: ”Titta noga på den lilla blomman. 
Den kan vara Sveriges mest sällsynta växt”. Senare 
under sommaren rensades detta enda exemplar 
bort!

Mölndal

Under inventering för den kommande landskaps- 
floran över Västergötland besökte Birgitta Herloff 
den 25 juni 1996, tillsammans med Eva Andersson 
och Ingvar Bergström, Fässbergs plantskola i Möln
dal. Birgitta spanade speciellt efter veronikor efter
som det saknades några arter som borde kunna 
finnas i inventeringsrutan. Efter att ha knäböjt vid ett 
antal fält- och trädgårdsveronikor Veronica arvensis 
och V. persica, så satt där plötsligt en som varken
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Pilgrimsveronika Veronica peregrina. Västergötland, Mölndal, Fässbergs plantskola, skiftet juni/juli 1996. Foto 
Fredrik Ehrenström /aqua media ab.

var det ena eller det andra. Kunde det vara ”Sveri
ges kanske mest sällsynta växt”? Jo, en koll i med- 
havda floror visade att det var pilgrimsveronika - 
jubel! Pilgrimsveronikan fanns i cirka 100 exem
plar på grusgångarna runt avdelningen ”prydnads- 
buskar”. Liksom vid Botan var det fråga om var. 
peregrina och följeväxterna var i stort sett desamma, 
dock saknades vinterportlak.

Den 10 september återvände Birgitta med Ingvar 
Bergström till Fässbergs plantskola. Ett enda litet 
exemplar återfanns. Kontakt togs med trädgårds
mästare Bertil Johnsson och han berättade att allt 
besprutats.

- Men de kommer tillbaka nästa år, de har 
hunnit fröa av sig innan. De finns över hela plant
skolan och har funnits här i omkring tjugo år.

Något skeptiska gick vi en runda med Bertil 
Johnsson, som hade för sig att han nyligen sett 
något exemplar på ett annat ställe än den ursprung
liga fyndplatsen. Ingen pilgrimsveronika. Vår skep
sis växte; det är ju inte så lätt för en icke-botanist 
att skilja det ena lilla skrufset från det andra.

- På andra sidan Frölundagatan har vi ett par 
växthus. Mellan dem brukar de växa.

Vi knallade dit och letade noggrant men för
gäves mellan växthusen. När vi ändå var där så 
kunde vi ju se om det fanns något annat intressant 
i närheten. Jodå, på en grusbacke vid kortändan av 
det ena växthuset fanns ett stort bestånd av - 
pilgrimsveronika!

Ursprung och historik

Nilsson (1971) och Olsson (1983) har skrivit om 
pilgrimsveronikans förekomst i Skandinavien och 
dess artkaraktärer. Arten kommer ursprungligen 
från Nord- och Sydamerika. I Mellaneuropa är 
pilgrimsveronikan spridd men obeständig, dock trakt
vis naturaliserad i Tyskland. I Sverige har hittills 
9 fynd gjorts. Växten blir hos oss sällan stationär. 
Den kan dock dyka upp igen efter att ha varit 
försvunnen från en plats, vilket kan förklaras av att 
fröna kräver ljus för att gro.
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Pilgrimsveronika Veronica peregrina. Västergötland, 
Mölndal, Fässbergs plantskola, skiftet juni/juli 1996. 
Foto Fredrik Ehrenström /aqua media ab.

Nära hälften av de få svenska fynden har gjorts i, 
eller i omedelbar närhet av, botaniska trädgårdar 
dit arten måhända från början blivit införd och 
odlad eller kanske medföljt andra odlade växter. 
Det har i de flesta fall, liksom i övriga Mellan- och 
Västeuropa, rört sig om var. peregrina. Denna 
uppgavs först från Uppsala av Linné (1745). Den 
glandelhåriga var. xalapensis har påträffats i Upp
sala 1971 (Nilsson 1971) och i Kristianstadstrakten 
i Skåne sedan 1983 (Olsson 1983). Olsson antog

att den inkommit mer eller mindre direkt från 
Amerika.

Det bedöms som sannolikt attpilgrimsveronikan 
varit stationär vid Fässbergs plantskola i många år. 
Plantskolan importerar växtmaterial från flera euro
peiska länder, t ex Nederländerna och Tyskland. 
Det är sannolikt att importen vid något tillfälle 
oavsiktligt inkluderat pilgrimsveronika. Det är 
också tänkbart att entreprenören för planteringarna 
vid Botan köpt material från Fässberg. En lång 
kedja av telefonsamtal har dock ej lett till (den för 
oss ännu okände) entreprenören, än mindre till 
något svar om materialets ursprung.
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Aktuell förekomst

Kjell-Arne Olsson har meddelat oss att de tre rika 
bestånd som upptäcktes 1983 i Skåne i Fjälkestad 
och Nosaby socknar längs järnvägen Kristianstad- 
Immeln nu är borta. Pilgrimsveronikan uteblev där 
året efter upptäckten, men återkom 1989, 1990 och 
1994. Under 1995 och 1996 har den eftersökts men 
ej återfunnits. Lokalen i Fjälkestad har nu föränd
rats; en ny cykelväg har anlagts och övriga ytor har 
vuxit igen. I Nosaby finns det dock vissa blottor 
där den skulle kunna dyka upp igen.

Såvitt känt är Fässbergs plantskola för närvarande 
den enda lokalen i Sverige för pilgrimsveronika, 
även om fröreserver av arten torde finnas t ex vid 
Botaniska Institutionen i Göteborg och i Nosaby i 
Skåne. Det kan dock kanske löna sig att leta i andra 
plantskolor - eller i den egna trädgården om man 
varit kund hos Fässbergs plantskola.

Citerad litteratur

Linné, C. von 1745: Flora Svecica. Ed. 1. Stockholmire. 
Nilsson, Ö. 1971: Veronica peregrina L. (Scrophulari- 

aceae) i Skandinavien. Svensk Bot. Tidskr. 65: 393- 
398.

Olsson, K.-A. 1983: Pilgrimsveronika (Veronica pere
grina) funnen i NÖ Skåne. Svensk Bot. Tidskr. 77: 
273-274.



Arbetsgruppen för Svenska Växtnamn 
Svenska namn på kransalger

En sammanställning över svenska algnamn publi
cerades av T. Willén och M. Wasrn i Svensk 
Botanisk Tidskrift 1987, Alger med svenska namn. 
De svenska algnamnen är tyvärr fåtaliga och listan 
behöver kompletteras - i synnerhet för makro- 
algernas del. Beträffande kransalgerna har emeller
tid en översyn skett. Till stor del efter förslag från 
I. Blindow, Lund, har en del tillägg och ändringar 
gjorts. Dessa har diskuterats och tillstyrkts inom 
Arbetsgruppen för Svenska Växtnamn.

Medan några kransalger, som tidigare saknat 
svensk benämning har givits nya namn, har ett fåtal 
äldre svenska namn ersatts med nya. De gamla 
anges med * före namnet.

Vetenskapliga namn - svenska namn

Chara - sträfse
aspera - borststräfse 
baltica - grönsträfse 
baueri - bauersträfse 
braunii - barklös sträfse 
canescens - hårsträfse 
connivens - tuvsträfse 
contraria - gråsträfse 
delicatula - papillsträfse 
filiformis - trådsträfse 
globularis - skörsträfse 
hispida - taggsträfse 
horrida - raggsträfse 
intermedia - mellansträfse 
polyacantha - törnsträfse 
rudis - spretsträfse 
strigosa - skäggsträfse 
tomentosa - rödsträfse 
vulgaris - busksträfse

Lamprothamnium

papulosum - axsträfse

Nitella - slinke
batrachosperma - dvärgslinke 
capillaris -vårslinke 
flexilis - glansslinke 
gracilis - spädslinke 
mucronata - uddslinke 
opaca - mattslinke 
syncarpa - höstslinke 
tenuissima -pärlslinke 
translucens - grovslinke

Nitellopsis 
obtusa - stjärnslinke

Tolypella - rufse

canadensis - fjällrufse 
glomerata - trubbrufse 
intricata - uddrufse 
nidifica - havsrufse

Svenska namn - vetenskapliga namn

axsträfse Lamprothamnium papulosum 
barklös sträfse Chara braunii 
bauersträfse Chara baueri 
borststräfse Chara aspera 
busksträfse Chara vulgaris 
dvärgslinke Nitella batrachosperma 
fjällrufse Tolypella canadensis 
glansslinke Nitella flexilis 
grovslinke Nitella translucens 
*gråslinke —> trubbrufse 
gråsträfse Chara contraria 
grönsträfse Chara baltica 
havsrufse Tolypella nidifica 
*havsslinke -> havsrufse 
hårsträfse Chara canescens 
höstslinke Nitella syncarpa 
mattslinke Nitella opaca 
mellansträfse Chara intermedia 
papillsträfse Chara delicatula 
pärlslinke Nitella tenuissima 
raggsträfse Chara horrida 
rufse Tolypella 
rödsträfse Chara tomentosa 
skäggsträfse Chara strigosa 
skörsträfse Chara globularis 
slinke Nitella 
*slinke -> rufse 
spretsträfse Chara rudis 
spädslinke Nitella gracilis 
*stinksträfse -> busksträfse 
stjärnslinke Nitellopsis obtusa 
sträfse Chara 
taggsträfse Chara hispida 
trubbrufse Tolypella glomerata 
trådsträfse Chara filiformis 
tuvsträfse Chara connivens 
törnsträfse Chara polyacantha 
uddrufse Tolypella intricata 
uddslinke Nitella mucronata 
vårslinke Nitella capillaris
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Brunkullan Nigritella nigra (L.) Rchb., Jämtlands 
landskapsblomma, har under senare år varit före
mål för ganska omfattande undersökningar inom 
projekt ”Aktion Brunkulla” (Björkbäck och Lund
qvist 1982, Wetterhall 1989). Målsättningen med 
detta projekt, som stöds ekonomiskt av Världs- 
naturfonden (WWF), är att skapa förutsättningar 
för att bevara ett antal representativa lokaler för 
arten som blivit allt sällsyntare. Resultaten har 
hittills varit lovande, och genom insatser, bl a av 
de lokala naturskyddsföreningarna, har flera lokaler 
restaurerats och sköts numera genom årlig slåtter 
och/eller bete. Även försök med utplantering av 
brunkullaplantor som odlats fram från frö pågår 
(Malmgren 1988, 1989, Olsson 1995). En samman
fattning av resultaten inom brunkullaprojektet kom
mer att presenteras i denna tidskrift.

Örån och Järnbäcken

Brunkullan är en ljuskrävande och konkurrenssvag 
orkidé som dels växer i kulturbetingade ängar och 
hagar i låglandet, dels i naturligt öppna miljöer i 
fjällen. För några år sedan upptäcktes att arten även 
förekommer på naturligt öppna lokaler i låglandet. 
Hittills är två sådana lokaler kända, en vid Örån i

Häggenåstrakten (Ekonomisk karta 19F 6c), upp
täckt av Karl Wahlström, Häggenås, och en lokal 
vi själva funnit vid Järnbäcken, nära Åflo i Offer
dal (19E 9a). Lokalernas läge framgår av fig 1.

Båda lokalerna är belägna intill vattendrag, men 
de är av olika karaktär. Örån är en i det flacka, 
myrrika skogslandet sakta flytande, delvis starkt 
meandrande å med dyig botten (fig 2). Vatten- 
ståndsvariationen är måttlig, men strandzonen när
mast ån översvämmas varje vår och även efter 
extrema nederbördsperioder.

Järnbäcken, som har stenig botten, löper i en 
dalsänka i ett mer kuperat landskap. Vattenstånds- 
variationen är betydligt större: våröversvämningen 
är markerad men under sensommaren kan vatten- 
föringen vara obetydlig. Brunkullan växer i den 
strandnära zonen i kärrliknande partier.

Vid Örån växer brunkullan i två olika typer av 
växtsamhällen, dels i översvämningszonen i ett 
Molinia- (blåtåtel-) ängskärr intill ån, dels i ett 
torrare, hedartat växtsamhälle, ett 10-tal meter från 
ån, med låga tallar och ljung Calluna vulgaris (fig 
2). Lokalen är belägen intill en stig som följer ån 
och som leder fram till en fäbodvall.

Lokalen vid Järnbäcken påminner i vegetations- 
hänseende om den vid Örån. Även här dominerar
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Örån
410 möh

Järnbäcken
350 möh A

Vålådalen
620 möh . .ÖSTERSUND

▲' Ramundberget
vnn l

blåtåtel i mellersta landstranden och odon och 
lingon finns fläckvis. Lokalen är ängskärr-lik med 
inslag av bl a Sphagnum wamstorfii purpurvitmossa 
och även en del andra fuktighetsälskande mossor.

Jämförelser med andra lokaler

Tabell 1 anger vegetationssammansättningen vid 
Örån och Järnbäcken och närliggande kulturbetingade 
lokaler samt ett par fjällokaler.

Floran på de naturligt öppna lokalerna påminner 
om den på kulturbetingade ståndorter. Sibirisk 
björnloka Heracleum sphondylium ssp. sibiricum 
och fyrkantig johannesört Hypericum maculatum, 
som är mycket karaktäristiska på kulturmarker 
saknas, medan däremot skogsklöver, rödklöver 
och vitklöver Trifolium medium, T. pratense och 
T. repens, liksom andra lättspridda kulturflyktingar, 
kan förekomma på båda typerna av ståndorter. De 
nämnda arterna finns inte på fjällokalerna, men där 
tillkommer flera videarter Salix, fjällnejlika Lychnis

Fig 1. Läget för de i artikeln disku
terade lokalerna för brunkulla Nigri- 
tella nigra (se även tabell 1): låg- 
landslokaler i Jämtland (prickar), 
fjällokaler i Vålådalen, Jämtland och 
Ramundberget, Härjedalen (triang
lar). Det streckade området anger 
den huvudsakliga utbredningen av 
brunkulla på kulturbetingade loka
ler.
The location of sites with Nigritella 
nigra discussed in this paper (see 
also Table 1): lowland sites in Jämt
land (dots), sites in the mountain 
region (triangles). The hatched area 
denotes the main distribution of the 
species in the agricultural region in 
C Jämtland.

alpina, gullspira Pedicularis oederi, binkor Erigeron 
etc. Flera andra exklusiva fjällväxter kan förekomma, 
i synnerhet i Dry as-hed (Moen 1990 s 330). De 
här relaterade fjällokalerna Vålådalen och Ramund
berget är emellertid kalkfattiga (tabell 2).

Både när det gäller jordart och markkemiska 
förhållanden (tabell 2) visar analyserna att varia
tionen är mycket stor. Undersökningen bekräftar 
tidigare resultat som visat att brunkullan inte är 
kalkkrävande och inte heller beroende av någon 
speciell jordart. Låga fosforvärden och höga pH- 
värden är de enda markekologiska ståndortsför- 
hållanden som är genomgående för samtliga loka
ler. Sannolikt är det mykorrhizafaktorn som är 
avgörande för brunkullans trivsel (jfr Björkbäck & 
Lundqvist 1982).

Den närbesläktade brudkullan Gymnigritella runei 
(Teppner & Klein 1989, Rune 1993) som förekom
mer på några lokaler i södra Lappland, bl a Rödings- 
näset i Tärna socken i Lycksele lappmark, avviker 
möjligen i detta avseende. Den tycks föredra kalk-
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Fig 2. Lokalen vid Örån i Jämtland (tabell 1:1). Närmast ån Molinia-kärr med tuvor av styltstarr Carex nigra var. 
juncea (tabell 2:1a); i förgrunden torrt, hedartat växtsamhälle (tabell 2:1b). - Foto: Olle Hedvall /N.
The site by the small river Örån in Jämtland (Table 1:1). Next to the river a Molinia fen with tussocks of Carex nigra 
var. juncea (Table 2:1a), in the foreground a dry heathlike plant community (Table 2:1b).

rik mark (tabell 2, lokal 7) och växer i artrika 
växtsamhällen i Dryas-hed.

Diskussion

De nu upptäckta lokalerna visar att de kulturbetingade 
förekomsterna i Storsjöbygden i Jämtland inte be
höver ha något direkt samband med fjällokalerna i 
västra Jämtland, något som ofta hävdats, utan att 
de kanske koloniserats från spontana förekomster 
i skogslandet.

Intill strandlokalen vid Järnbäcken finns en gam
mal fäbodvall som nu växer igen med träd- och 
buskvegetation, men som ännu hyser ett livskraftigt 
brunkullabestånd i gläntor. Även i närheten av 
Örån finns rester av kulturbetingade ängsmarker 
med smärre brunkullabestånd.

Det är möjligt att brunkullan i gamla tider snabbt 
spred sig från naturliga strandlokaler till närbelägna

odlingsmarker med lämpliga betingelser, framför 
allt tillgången på ljus, lämplig mykorrhiza och 
näring. Det är påfallande många lokaler och lokal
grupper som är belägna på kulturmarker i nära 
anslutning till vattendrag.

Allteftersom odlingsmarkerna växer igen med 
gräs, örter, buskar och träd försvinner brunkullan 
om inte speciella skötselåtgärder kan vidtas. Igen- 
växningshastigheten är mycket olika beroende bl a 
på marktyp. Det finns gamla kulturbetingade loka
ler som efter mer än femtio år fortfarande har 
enstaka brunkullor kvar, medan andra lokaler helt 
vuxit igen under de senaste fem åren. Att en lokal 
är igenvuxen behöver emellertid inte betyda att alla 
brunkullor är borta. Vi har exempel på lokaler som 
efter mer än tio år återfått blommande brunkullor 
i samband med ändrad markanvändning.

Det finns några tidigare uppgifter om brunkulla
förekomster i strandmiljöer i västra Jämtland, som
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Tabell 1. Vegetationsanalyser från lokaler för brunkulla Nigritella nigra. - Lokalernas läge framgår av fig 1; 
Grötomsvallen ligger nära Örån, Åflo nära Järnbäcken. Grov skattning i en femgradig skala 1-5.
Vegetation analyses from sites with Nigritella nigra. - 1, 2: naturally open sites in the lowlands. 3, 4: culture 
influenced sites in the lowlands. 5, 6: naturally open sites in the mountain region. See fig 1 for location of sites (3 
is close to 1, 4 close to 2). Rough estimation of abundance in a five step scale 1-5. Additional taxa, with localities 
denoted by locality numbers, are given at the end.

Lågland Lågland Fjäll
naturliga kulturbetingade naturliga

1 Örån 2 Järn- 3 Grötoms- 4 Åflo 5 Vålå- 6 Ramund-
Art bäcken vallen dalen berget

Lignoser
Calluna vulgaris ljung 1
Juniperus communis en 3
Pinus sylvestris tall 3
Salix phylicifolia grönvide 3
Vaccinium uliginosum odon 4
V. vitis-idaea lingon 1
Herbider
Achillea millefolium röllika 4
Alchemilla acutidens agg. 3
Angelica sylvestris strätta 1
Antennaria dioica kattfot 4
Bartsia alpina svarthö 1
Bistorta vivipara ormrot 4
Campanula rotundifolia liten blåklocka 3
Cirsium helenioides borsttistel 4
Euphrasia frigida fjällögontröst 1
Filipendula ulmaria älggräs 2
Galium boreale vitmåra 1
G. uliginosum sumpmåra 1
Gentianella campestris fältgentiana 2
Geranium sylvaticum skogsnäva 3
Geum rivale humleblomster 3
Hepatica nobilis blåsippa 2
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum

sibirisk björnloka -
Hieracium subgen. Pilo sella 3
Hypericum maculatum fyrkantig johannesört 
Leontodon autumnalis höstfibbla 
Leucanthemum vulgare prästkrage 4
Maianthemum bifolium ekorrbär 1
Melampyrum sylvaticum skogskovall 1
Nigritella nigra brunkulla 2
Parnassia palustris slåtterblomma 3
Pimpinella saxifraga bockrot
Plantago media rödkämpar 4
Polygala amarella rosettjungfrulin 1
Potentilla crantiii vårfingerört 3
P. erecta blodrot 5
Prunella vulgaris brunört 2
Pyrola minor klotpyrola 4
Ranunculus acris smörblomma 1
Rhinanthus minor agg. ängs-/fjällskallra 4
Rubus saxatilis stenbär 3
Saussurea alpina fjällskära 4
Selaginella selaginoides dvärglummer 4
Solidago virgaurea gullris 4
Thalictrum alpinum fjällruta 4
Trifolium medium skogsklöver 1

1
1
1
1
3
3

3
1
3
1
3
3
2
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2
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4
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1
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Tabell 1 (forts).

Art 1 2 3 4 5 6

T. pratense rödklöver 3 1 1 3 - -

T. repens vitklöver 1 2 - - - -

Trollius europaeus smörbollar 1 3 - 1 - -
Vicia cracca kråkvicker 1 3 2 2 - -

Viola biflora fjällviol 1 3 - - - 3
V. canina ssp. montana norrlandsviol 3 2 1 3 1 2
Graminider
Agrostis capillaris rödven 4 3 4 - - 5
Anthoxanthum odoratum vårbrodd 1 2 - 1 1 4
Avenula pubescens luddhavre 1 - 3 3 - -
Briza media darrgräs - - - 2 - -
Carex capillaris hårstarr 4 1 1 - 1 1
C. nigra hundstarr 1 4 - - 1 3
C. ornithopoda fågelstarr - - 2 2 1 -
C. panicea hirsstarr 4 1 2 - 1 2
C. vaginata slidstarr 5 4 4 4 2 4
Deschampsia cespitosa tuvtåtel 1 3 3 1 1 5
D. flexuosa kruståtel - - - 1 2 2
Festuca ovina fårsvingel 3 1 3 2 - 3
F. rubra rödsvingel 2 1 1 - - -
Luzula sudetica svartfryle 1 3 1 2 1 3
Molinia coerulea blåtåtel 5 5 - - — _
Nardus strida stagg 1 4 4 3 5

Dessutom tillkommer (lokaler anges med nummer):

Lignoser: Arctostaphylos uva-ursi mjölon (5), Betula nana dvärgbjörk (1, 2, 5, 6), B. pubescens glasbjörk (1, 
2, 5, 6), Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum nordkråkbär (5, 6), Picea abies gran (1), Salix arbuscula 
risvide (6), S. glauca ripvide (6), S. hastata blekvide (5, 6), S. lapponum lappvide (6), Vaccinium myrtillus 
blåbär (6).

Herbider: Alchemilla monticola betesdaggkåpa (1), Botrychium lunaria månlåsbräken (3), Carum carvi kummin 
(3), Cerastiumfontanum hönsarv (6), Erigeron borealis rosenbinka (5), E. uniflorus fjällbinka (6), Galium palustre 
vattenmåra (6), Gymnadenia conopsea brudsporre (1, 5), Lathyruspratensis gulvial (3), Lychnis alpina fjällnejlika
(5) , Pedicularis oederi gullspira (6), Pyrola rotundifolia ssp. rotundifolia vitpyrola (5), Ranunculus auricomus agg. 
majsmörblommor (6), Taraxacum sp. maskrosor (5, 6), Tofieldia pusilla björnbrodd (6), Viola epipsila mossviol
(6) , V. palustris kärrviol (6).

Graminider: Calamagrostis epigejos bergrör (1), Carex atrata svartstarr (5), C. flava knagglestarr (1), Equisetum 
scirpoides trådfräken (6), E. variegatum smalfräken (1), Hierochloé odorata s. lat. myskgräs (6), Juncus trifidus 
klynnetåg (6), Luzula pilosa vårfryle (5), Melica nutans bergslok (1, 3, 5), Poa alpina fjällgröe (1, 3, 5), Phleum 
alpinum fjälltimotej (6).

med anledning av de nya fynden kanske borde 
efterforskas lite mer aktivt, bl a följande uppgifter 
som inkom efter ett upprop på 1970-talet:
Vid Ottsjöns norra strand, ca 500 m öster om ”ridvadet” 

(Ek. karta 19D 2c).
Vid Långan, 750 m nordväst om Åkroken, nära Frankrike- 

gården (Ek. karta 20D 4g).
Vid Andån, 5 km söder om Föllinge (Ek. karta 20E li).

Den miljö där arten nu hittats är mycket vanlig, och 
man kan förmoda att ytterligare lokaler kommer att 
upptäckas. Det finns således all anledning att leta 
efter brunkullan när man besöker öppna strand
miljöer vid åar och bäckar i skogslandet i centrala 
Jämtland under brunkullans blomningstid som in
faller i slutet av juni - början av juli.
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Tabell 2. Jordart och några markkemiska data från lokalerna för brunkulla Nigritella nigra i tabell 1 samt för brudkulla 
Gymnigritella runei på Rödingsnäset i Lycksele lappmark. - Värdena avser prov från ca 10 cm djup. Ca, P, K och 
Mg anges i mg/100 gjord. Analyserna har utförts av institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Uppsala.
Type of soil with some chemical characteristics from the Nigritella nigra sites in Table 1 (1-6) and a site with 
Gymnigritella runei in naturally open habitat in the mountain region of Lappland (Rödingsnäset W of Tärna in 
Lycksele lappmark, 7). - Humus content is given as ignition loss in percent. Values of ammonium lactate-soluble 
Ca, P, K and Mg are given as mg/100 g at 10 cm depth in soil. - Soil types: la. meadow fen, clayey mull; lb. dry 
slope,'humus-rich medium clay; 2. Molinia meadow, clayey silty sand; 3. sandy, clayey mull; 4. very humus-rich 
sandy clay loam. -The analyses were made at the Dept, of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, 
Uppsala.

Lokal
site

Jordart 
soil type

Mullhalt 
humus (%)

pH Ca-Al P-Al K-AI Mg-Al

1 Örån (a), ängskärr lerig mull 20,1 6,7 668 0,3 3,5 9,6
1 Örån (b), torrbacke mullrik mellanlera 8,6 7,4 847 0,3 7,5 8,4
2 Järnbäcken, Molinia-ing lerig, moig sand 5,7 6,5 263 0,5 6,0 8,3
3 Grötomsvallen sandig, lerig mull 25,7 6,0 700 0,5 21,8 29,3
4 Åflo mycket mullrik, 

sandig lättlera
15,3 5,4 410 0,9 7,0 25,0

5 Vålådalen - - 5,6 103 0,4 5,5 -
6 Ramundberget - - 5,6 93 0,5 3,0 -
7 Rödingsnäset - - 5.9 1090 8.3 46.5
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Östersunds-Posten 21 nov 1995, Östersund.

Rune, O. 1993: Distribution and ecology of Gymnigri
tella runei: a new orchid in Scandinavian mountain 
flora. Opera Bot. 121: 29-34.

Teppner, H. & Klein, E. 1989: Gymnigritella runei spec, 
nova (Orchidaceae-Orchideae) aus Schweden. Phyton 
(Austria) 29: 161-173.

Wetterhall, C.-O. 1989: Brunkullan - Odlingslandskapets 
karaktärsblomma. Brunflobygden 1989. Östersund.

Inventeringsläger - Ragunda i Jämtland
Projekt Jämtlands Flora anordnar inventeringsläger 
inom Ragunda kommun fredag 18 juli (kväll) - 
måndag 21 juli 1997.

Under lägret sker inventering av kärlväxter. Vi häisar 
intresserade botanister välkomna!

Närmare upplysningar kan erhållas från:
Lola Karlström, 0695-12 01 52
Carl-Olof Wetterhall, 063-12 01 52 eller 0583-50 376



Debatt - ekologiska kataloger

Nedanstående två inlägg utgör en fortsättning på 
den debatt som blossat upp kring Tomas Halling- 
bäcks ”ekologiska kataloger”, som utgivits av Art- 
Databanken. Debatten inleddes med att Lars Hede- 
näs och Lars Söderström kritiserade Ekologisk 
katalog över mossor i denna årgångs häfte 3, sid 
171-174, och att Tomas Hallingbäck bemötte denna 
kritik på sid 174-175. Här följer nu en replik från 
Hedenäs och Söderström och en inlaga från katalog
användare med tyngdpunkt i sydvästra Sverige. 
Hallingbäck har avböjt att kommentera.

Ekologiska kataloger, ännu en gång - 
replik från Lars Hedenäs och Lars 
Söderström

Det var med en viss besvikelse vi läste Tomas 
Hallingbäcks reaktion på vår debattartikel. Av en 
i floravårdssammanhang etablerad person hade vi 
väntat oss ett i huvudsak sakligt bemötande på vår 
kritik angående de betydande avsnitt i hans skrift, 
”Ekologisk katalog över mossor”, som vi menar 
är felaktiga eller ofullständiga.

I Hallingbäcks inlägg finns flera direkt oriktiga 
påståenden, halvsanningar och gliringar som defi
nitivt inte hör hemma i en saklig debatt. Bland 
annat sägs en av oss (L. Söderström) ha krävt att 
få stå som medförfattare om han lämnade upp
lysningar. Detta är helt fel, och Hallingbäck måste 
självklart be om ursäkt för denna ogrundade be
skyllning! Det bör i detta sammanhang noteras att 
vi båda bara hade fått några valda delar av manu
skriptet till påsyn, och att detta skedde endast ett 
par veckor innan skriften måste skickas till tryck
eriet. Under sådana orimliga förhållanden kan knap
past någon förvänta sig fullständiga synpunkter, 
eller att dessa sedan ska hinna beaktas av författaren.

Vi tycker att det är utomordentligt viktigt att 
sprida kunskaper till de som i praktiken sköter 
naturvården, dvs tjänstemän på länsstyrelser, kom
muner och i företag, samt alla de som ideellt ägnar 
sig åt dessa frågor. Det är vår (forskares och 
sakkunnigas) skyldighet att förse dem med relevanta 
upplysningar. De flesta tjänstemän och andra inom

naturvården kan dock inte förväntas ha sådana 
detaljkunskaper om de olika växt- och djurgrupperna 
att de själva kan granska och utvärdera de uppgifter 
som ställs till deras förfogande. Det är därför extra 
viktigt att den information som de erhåller är så 
korrekt och fullständig som möjligt, samt att de 
med denna information som utgångspunkt får en 
möjlighet att söka vidare efter kunskap som leder 
till relevanta naturvårdsåtgärder. Det är också där
för vi så ingående velat granska Hallingbäcs skrift.

Vi anser att mosskatalogen har så stora brister 
att den inte uppfyller de grundläggande kraven om 
saklig framställning. Dessa brister exemplifierade 
vi på en rad punkter i vårt förra inlägg. Att som 
Hallingbäck (se H:s tidigare bemötande) publicera 
helt nya (tidigare opublicerade) uppgifter (pH), 
samtidigt som andra i litteraturen förkastas eller 
modifieras utan att det i de enskilda fallen moti
veras, är ett för oss synnerligen egendomligt sätt 
att behandla data.

Om nu Hallingbäck inte litar på andras uppgif
ter, varför ska vi då lita på hans egna data när vi 
inte ens får reda på i detalj hur han fått fram dem? 
Vi håller definitivt inte med Hallingbäck om att 
referenser till det man skriver inte hör hemma i en 
skrift som denna, eftersom vi är övertygade om att 
de som arbetar med naturvårdsfrågor normalt har 
både intresse av att kunna fördjupa sig inom olika 
områden, och också är fullt kapabla att göra detta 
utan att behöva fråga specialister varje gång.

Vårt budskap till naturvårdare är därför: Använd 
katalogen med försiktighet! Att uppställningen är 
användarvänlig betyder inte att den information 
som ges alltid är tillförlitlig, något som egentligen 
är synd, eftersom katalogen även innehåller mäng
der med bra information. Men vem kan utvärdera 
vad som är bra och var det finns brister?

Till den som tänker publicera liknande uppgifter, 
vill vi rikta en uppmaning: Se till att stå på en 
faktamässigt stabil grund och tala om var det för 
närvarande brister i kunskaperna. Det finns, för
hoppningsvis, alltid de som kan upptäcka allvarliga 
brister, och som dessutom vågar tala om det.
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Tack för ekologiska kataloger! - inlägg 
från användarna

De ekologiska kataloger över kryptogamgrup
per som Tomas Hallingbäck på ArtDatabanken har 
producerat är mycket välkomna, och till stor hjälp 
för oss som arbetar praktiskt med naturvård och 
artbevarande. Tomas har här utfört ett pionjär
arbete (inget litet arbete heller); någon liknande 
sammanställning har inte funnits tidigare. Själv
klart kan inte dessa kataloger vara fullständiga i sin 
första utgåva. De måste kompletteras och revideras 
efter hand.

Mosskatalogen är särskilt värd att framhållas. I 
den har Tomas redovisat sin djupa kunskap om 
mossornas ekologiska krav, erhållen genom sin 
gedigna fälterfarenhet och sin enastående artkunskap. 
Han är minst av allt någon ”skrivbordsbotanist”. 
Mosskatalogen innehåller en fullständig förteck
ning av de svenska mossorna, även med de svenska 
namnen och utförligt synonymregister. Referens
listan på 9 sidor gör också katalogen mycket 
användbar.

Svampkatalogen är redan under revidering efter
som en mängd ny kunskap ständigt strömmar in 
inom detta vida område. Det är mycket behändigt 
att ha alla storsvamparna samlade på detta sätt så 
att man lätt kan finna dem utan att behöva anlita en

hyllmeter med böcker, var och en baserade på sin 
egen nomenklatur.

Lavkatalogen är inte lika unik som de båda 
andra; vi har där även Santessons fullständiga 
förteckning över Sveriges och Norges licheniserade 
svampar med angivande av biotoper och grov 
utbredning. Icke för ty så har lavkatalogen sina 
givna fördelar genom att den, liksom de två andra 
katalogerna, är lättanvänd i det praktiska bruket.

Vi som arbetar ute på fältet med artbevarande- 
arbete, och som använder de ekologiska kata
logerna ofta, anser att Tomas Hallingbäck är värd 
att hedras för sin insats för svensk naturvård. Vi 
hoppas att hans insatser kommer att belönas där
efter och vi önskar honom lycka till!

Vi skulle också gärna ha sett att den kritik som 
framförts mot katalogerna hade formulerats på ett 
konstruktivt sätt, så att den hade kunnat bidra till 
främjandet av naturvårdssyftet i stället för att in
riktas på nomenklatoriska frågor, nyanser i utbred- 
ningsmönster, diskussion om osäkra habitatfaktorer 
osv. vilket inte fört naturvårdsarbetet framåt.

Leif Andersson, Thomas Appelqvist, 
Lars Arvidsson, Anders Bohlin, 

Lennart Bratt, Örjan Fritz, 
Susanne Goodow, Lena Gustafsson, 

Mats Lindqvist, Per-Olof Martinsson, 
Johan Nitare och Björn Nordén
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Gunnar Wistrand 1908 - 1996

Lektorn Fil dr Gunnar Wistrand, Falun, avled den 
2 oktober 1996. Han var född och uppväxt i Eneby- 
berg respektive Djursholm. Förutom en lång tjänst
göringstid som lärare i Stockholm, Jönköping, Luleå 
och Falun hade han en mer än 50-årig erfarenhet 
som fältforskare bakom sig, främst beträffande Pite 
Lappmark.

Sina botaniska studier där påbörjade han på ett 
Krok-stipendium från Kungliga Vetenskapsakade
mien 1932. Redan efter ett par somrars fältarbeten 
kunde han redovisa resultaten i denna tidskrift, 
volym 28, häfte 1, där han förtecknar 352 taxa som 
han iakttagit eller på grundval av pressat material 
fått bestämda från lappmarken. Denna imponerande 
lista kom att ligga till grund för ytterligare forsk
ningar främst i skogslandets sydväxtberg och låg
fjäll.

Tack vare K. G. Kökeritz och andra medarbetare 
i fält kunde han senare bestämma höjdgränsen för 
träd och buskar på lågfjällen, och kom till slut

satsen att många av Fredrik Enquists uppgifter var 
grundade på alltför osäkra antaganden. Efter om
fattande nya fältarbeten under 40- och 50-talen 
kunde han 1962 framlägga resultaten i en doktors
avhandling.

Detta år inleddes också mitt samarbete med 
honom i fält, först vid den regleringshotade Pite- 
älven, senare vid Skellefteälven och Vindelälven. 
Talrika var också exkursionerna i områdena mellan 
älvarna samt tillsammans med andra medarbetare 
i Lappmarken (Sten Nordenstam, Erik Evers). Vad 
beträffar de båda sistnämnda kom det att gälla 
främst Hieracium, vilket en omfattande korrespon
dens med Sten Nordenstam, bevarad i dennes efter
lämnade samlingar (Naturhistoriska Riksmuseet), 
vittnar om.

Sina forskningar beträffande sydväxtbergen och 
lågfjällen sammanfattade han 1981 i Växtekologiska 
studier 14. Där lade han också fram sina rön från 
senare år och lämnade några viktiga naturvårds-
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synpunkter. Han publicerade också ett par arbeten 
om Dalafloran och medverkade i Vilda växter i 
Norden.

In i det sista var Gunnar ivrig att komma ut i 
fält. Sommaren 1995 kunde vi återfinna lokalen för 
fjällvityxne Pseudorchis straminea på 455 m ö h 
vid Ringseleforsen i Skellefteälv och konstatera att 
det trots den varma sommaren fanns en snödriva 
kvar på det östliga lågfjället Stor-Ståkke ännu den 
31 juli. Tyvärr kunde vi inte göra ett återbesök på 
denna svårtillgängliga lokal.

Det material Gunnar Wistrand lämnade efter sig 
bevaras nu i Naturhistoriska Riksmuseet, Stock
holm. En omfattande korrespondens, efterlämnade 
manuskript, dagböcker och samlingar som nu vitt
nar om Gunnars starka botaniska engagemang. Jag 
skall minnas honom som mångårig medarbetare 
och trofast vän.

Jim Lundqvist

Illustration:

Gunnar Wistrand i Merk-klyftan i Pite lappmark 
1962. Foto Jim Lundqvist.

Viktigare arbeten av Gunnar Wistrand
1934: Bidrag till kännedomen om floran i Pite Lapp

marks barrskogsregion. Svensk Bot. Tidskr. 28: 1-33.
1938: Chara fragilis Desv., ny för Lappland. Bot. Notiser 

1938: 221-222.
1946: Växtlokaler vid Tjeggelvas. Norrbottens Natur 

1946 (3): 3-7.
1950: Exkursioner i Norrland. / I. Elvers (red), Inaturen. 

Handbok för vandringar och exkursioner: 218-229. 
[Skrifter utgivna av Sveriges yngre läroverkslärares 
förening. 9.] Lund.

1962: Studier i Pite Lappmarks kärlväxtflora med sär
skild hänsyn till skogslandet och de isolerade fjällen. 
Acta Phytogeogr. Suec. 45.

1964 [tills, med J. Lundqvist]: Kärlväxtflora på och 
kring stränder inom mellersta Piteälvens vatten
system. KVA:s Skrifter i Naturskyddsärenden 51.

1974 [tills, med J. Lundqvist]: Stränder och strandnära 
ståndorter vid huvudälvarna. 1 J. Lundqvist (red), 
Översikt över vegetationsförhållandena inom Vindel- 
älvssystemet: 69-162. SNV PM 409.

1975: Några botaniska intryck från dalafjällen. Lust
gården 55-56: 56-59.

1976 [tills, med J. Lundqvist]: Strandflora inom övre och 
mellersta Skellefteälvens vattensystem. Växtekol. Stu
dier 9.

1977 [tills, med J. Lundqvist]: Nya växtlokaler från Pite 
lappmark och angränsande områden. Svensk Bot. 
Tidskr. 71: 225-238.

1981: Bidrag till Pite lappmarks växtgeografi. Växtekol. 
Studier 14.

1987 [tills, med R. Morander): Material till Dalarnas 
flora. Svensk Bot. Tidskr. 81: 71-98.

Från SBT-redaktionen
Trots idogt arbete så dras SBT fortfarande med en 
försening. Detta häfte får avsluta årgång 90, som 
därför bara omfattar fem häften. Jag är i alla fall nöjd

Manusbrist?
Att häftena blev färre och sidantalet något mindre har 
emellertid inte så mycket att göra med förseningen; i 
stället är det en smygande manusbrist som nu börjar göra 
sig märkbar. För varje häfte har ”bufferten” av artiklar 
minskat, och nu är jag nästan ikapp. Ett halvdussin 
artiklar ligger visserligen och köar, men endast två av 
dessa ser nu ut att vara i redigeringsbart skick. De övriga

med innehållet; många aspekter av botaniken behand
lades, här fanns något för alla. Totalt blev det 320 
sidor, bara 40 sidor färre än en ”normal” årgång.

befinner sig hos granskare eller har återsänts till för
fattarna för omarbetning.
Någon verklig fara för att tidskriften skall stå utan 
material tror jag dock inte föreligger. Jag har ryktes
vägen fått höra att flera goda uppsatser just nu skrivs 
runt om i landet, kanske är någon av dessa nästan klar? 

Manus till tidskriften tas tacksamt emot av mig!

Rätta ”Botaniska föreningar i Sverige”
1 nästa häfte kommer den årliga listan över landets 
botaniska föreningar. Föreningarna ombedes skicka 
in eventuella ändringar så fort som möjligt.

Listan omfattar nu ungefär fyra sidor, medan den 
kortare version som finns med på bakpärmens insida bara 
omfattar en sida, men behövs verkligen den fullständi

gare versionen? Den kortare varianten finns ju på varje 
häfte, och är kanske därigenom effektivare än den full
ständiga som barafinns med en gång årligen. Jag är 
tacksam för kommentarer!

Redaktören



Svenska Botaniska Föreningen

Verksamheten 1996
Styrelsen har haft sammanträden den 24 februari i 
Stockholm, den 11 juli i Dömle i Värmland samt 
den 27 oktober i Uppsala. Årsmöte hölls den 12 
juli i Dömle i samband med botanikdagarna. Extra 
årsmöte hölls i samband med föreningskonferensen 
i Uppsala den 26 oktober.

Vid årsmötet omvaldes styrelsen i sin helhet 
liksom alla funktionärer utom i valberedningen, 
där Arne Anderberg ersattes av Erik Ljungstrand, 
Hovås.

Svensk Botanisk Tidskrift (SBT) har under året, 
med viss försening beroende på byte av redaktör, 
utkommit med 4 häften om sammanlagt 240 sidor. 
Ett ytterligare häfte på 80 sidor utgivet i början av 
1997 avslutade årgången. Antal prenumeranter upp
gick vid årets slut till 2439, en minskning med 228 
sedan föregående år. Antalet familjemedlemmar 
var 23.

Föreningen har under året lagt ut en hemsida på 
Internet.

Vid de båda årsmötena ändrades föreningens 
stadgar till den lydelse som publicerats i SBT 
volym 90, häfte 2. Under året har vidare Botanik
redaktionen frigjorts från Institutionen för Syste
matisk Botanik i Lund och dess medel förvaltas nu 
av Svenska Botaniska Föreningen.

Förra årets konferens med landets botaniska 
föreningar följdes upp med en ny föreningskon- 
ferens i Uppsala den 26 oktober. Här diskuterades 
bl a landskapsgränser, möjligheten att tillhandahålla 
bestämningsnycklar över besvärliga släkten samt 
dataläggningsprojektet Linnea, vars syfte är att 
samla och bevara all tillgänglig information om 
svenska kärlväxter samt framställa en svensk kärl- 
väx tatlas.

SBF har under året delat ut guldluppen till 
Lars-Erik Muhr, Karlskoga. Till hedersmedlemmar 
i föreningen har utsetts fil dr Nils Dahlbeck, pro
fessor Rolf Santesson och professor Hugo Sjörs.

Föreningen har under året varit representerad 
vid två möten i Världsnaturfondens förtroenderåd.

Under år 1996 har SBF lämnat bidrag till flora- 
projekt i Bohuslän, Dalarna, Gästrikland, Jämtland, 
Norrbotten, Skåne, Uppland, Värmland, Väster
bottens län, Västergötland samt till projektet Stock
holmstraktens mossor och svampinventering i Jämt
land. Gåvoprenumerationer på SBT har tilldelats 
12 botaniska institutioner i Estland, Lettland och 
Litauen.

1996 års botanikdagar arrangerades av Värm
lands botaniska förening. Redogörelsen härnedan 
är skriven i samarbete med Peter Danielson, Filip- 
stad.

Evastina Blomgren

Botanikdagarna i Värmland

Årets botanikdagar var förlagda till Värmland, ett 
landskap som kanske mer är känt för berömdheter 
som Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding och Nils Ferlin 
än för botaniska sevärdheter. Kanske det var detta 
som gjorde att relativt få blomsterentusiaster (i alla 
fall jämfört med Abisko och Öland de två föregående 
åren) anmälde sitt intresse för att deltaga i botanik
dagarna. Alltnog, alla som anmält sig fick plats och 
de 43 deltagarna kunde forslas runt i en buss.

Förläggning var Dömle stiftsgård, vackert belägen 
mellan Forshaga golfklubbs golfbana och Smårissjön 
fyra km från Deje, som i sin tur ligger 3 mil norr om
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Karlstad. Stiftsgården bjöd på överdådig logi, vackra 
samlingsrum och trevlig matsal med porträtt av myndiga 
herrar och fruar med bistra miner. Vid ankomsten delades 
det ut rum med namn efter församlingar och potentater 
inom Karlstads stift. Så kom det sig att Brunskogs, 
Domkyrkoförsamlingens och biskopens rum blev befol
kade av botanister från när och fjärran. Dessutom fick 
alla en förnämlig mapp med deltagarlista, program, 
kartor och inte minst information om och runt de kom
mande exkursionsmålen; så kvällslektyr saknades inte 
heller under dessa välplanerade dagar.

Vid onsdagens kvällsmåltid välkomnades alla besökarna 
dels av husmor Siv Österlund, dels av Peter Danielson 
från Värmlands Botaniska Förening, vilka båda tog hand 
om oss på bästa sätt under hela tiden. Vidare utlystes 
priser i form av Arne Sjögrens Hovaflora till dem som 
hittade någon ny art för Värmland.

Exkursionsprogrammet hade delvis en annan upplägg
ning än tidigare: De tre exkursionsdagarna ägnades var sitt 
tema - Vänern, Bergslagen och Klarälvstrakten - men 
dessutom skulle deltagarna bidra till inventeringen av 
Värmlands flora. Under exkursionerna guidades vi av 
medlemmar i Värmlands Botaniska Förening: Björn 
Ehrenroth, Stig Emilsson, Gunnel Johansson, Sivert 
Karlsson, Birgitta Mangsbo, Maria Rova och Fredrik 
Wilde, för att nämna några.

På fredagen avhölls Svenska Botaniska Föreningens 
årsmöte, varefter följde två intressanta föredrag. Uno 
Milberg stod för en historisk tillbakablick över hyttor och 
stångjärnshamrar i Karlskogatrakten till bilder på intres
santa växter från samma område. Björn Ehrenroth lät oss 
följa med till norra Värmland, framför allt Torsby kom
mun. På bedövande vackra bilder från naturskog, hyperit- 
berg, raviner och källkärr fick vi se flera av de lavar och 
svampar som används i inveterandet av nyckelbiotoper.

Hammarns sydspets

Så kom då första exkursionsdagen. På torsdagens 
morgon kl 8:00 (ganska tidigt för några av oss) efter 
en riklig frukost startade bussen med kosan ställd 
söderut mot Vänern och Skage fyr på sydspetsen av 
ffammarö. Området ingår i det vidsträckta natur
reservatet mellan Värmlandsnäs nordöstra kust och 
öarna söder om Kristinehamn. Vid framkomsten till 
parkeringen berättade Björn Ehrenroth, som under 
flera år deltagit i arbetet på Hammarö fågelstation, 
om de olika växtzonerna på udden samt om de arter 
man kunde förvänta sig att finna.

Under promenaden från parkeringsplatsen till stranden 
lade vi märke till den vågiga sidenmossan Plagiothecium 
undulatum, som är en art med klart västlig utbredning i 
landet. På en spång tog vi oss över ett brett vassbälte till 
Store Holmen där fyren ligger. Väl framme bredde 
Vänern ut sig framför oss som ett innanhav med den 
klippiga och steniga stranden i förgrunden. Om det inte 
varit för avsaknaden av vitfågel, gula lavar på strand

stenarna och brunalger i vattenbrynet, skulle man ha 
kunnat känna sig förflyttad till Västerhavet. Intressanta 
arter här var madrör Calamagrostis stricta, grenrör C. 
canescens, trådstarr Carex lasiocarpa och mellan stenarna 
en bit från stranden den tuvade bunkestarren C. elata. 
Flera stenar var bevuxna med violstensalg Trentepohlia 
jolithus, vilken bildar en röd hinna på stenen, men gör 
fingret morotsfärgat då man stryker med det över den.

Efter förmiddagsfika på stranden delades sällskapet i 
två grupper, som hade att följa den västra respektive östra 
stranden tillbaka till spången. Vattenståndet var lågt och 
arter som dyveronika Veronica scutellata, agnsäv Eleo- 
charis uniglumis, tagelsäv Eleocharis quinqueflora, gräs- 
nate Potamogeton gramineus och vackert blommande 
notblomster Lobelia dortmanna stod långt in på den svagt 
sluttande grusstranden. Trevligast för de flesta var trots 
allt de riktigt små växterna t ex rikt blommande sylört 
Subularia aquatica, som genom sina nagelformade fruk
ter avslöjade sig tillhöra familjen Brassicaceae, och 
dvärglin Radiola linoides, som upptäcktes i en liten 
svacka, medan några deltagare beundrade det sirliga 
vildlinet Linum catharticum alldeles intill.

Innan vi klev på bussen för att transporteras till efter
middagens lokal förärades alla deltagare ett exemplar av 
den vackra boken ’’Hammarö sydspets - udde i Vänern” 
som författats av vår ciceron för dagen Björn Ehrenroth 
tillsammans med Björn Owe Larsson.

Barktippar

Värhults barktipp används av skogsbolaget Stora för 
att tippa bark från Gruvöns bruk. Dit importeras 
virke från bl a Tyskland, England, Polen, Kanada 
och USA. De särskilda förhållanden som råder har 
gjort det möjligt för medföljande frön att gro, så att 
en mängd främmande arter dykt upp.

Naturligtvis förändras floran på en sådan här lokal, 
och den stränga vintern hade farit hårt fram med ömtåliga 
arter. Gunnar Flygh, värmländsk barktippsspecialist, 
hade varit ute i förväg och märkt ut intressanta växter på 
det vidsträckta området, där vi strövade fritt ett par 
timmar. Mellan de dominerande lupinerna Lupinuspoly
phyllos och det vissna harriset Cytisus scoparius dök vid 
snitslarna upp sandkrassing Teesdalia nudicaulis, lund- 
gamander Teucrium scorodonia, nålginst Genista anglica 
och ädelmynta Mentha gentilis, arter som inte precis 
tillhör Värmlands normala flora. Där fanns även mer 
exotiska örter som Solidago graminifolia, en gullrisart 
med mycket smala blad, slaktoppsstarr Carex straminea 
och den spektakulära ”indianstarren” C. intumescens.

En egendomlig ärtväxt väckte intresse, tills vi enades 
om att det bara var en förvuxen form av gökärt Lathyrus 
linifolius, en form som genast döptes till dretärt efter 
värmlänningarnas benämning på lokalen: en botanisk 
drethög. Så mycket större blev förundran över den orkidé 
av helt okänt slag som Margareta Edqvist fann, sannolikt 
den amerikanska Platanthera clavilata. Den ca 15 cm
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höga stängeln med sina knoppar i toppen återfanns i färg 
tillsammans med sin upptäckare på framträdande plats i 
den lokala pressen dagen efter och lokal-TV hade ett 
inslag om den samma kväll. Så fick då åter en Hovaflora 
delas ut med anledning av en en ny art för landskapet, 
förmodligen även för Sverige och Norden, kanske för 
Europa?

Vädergudarna hade bestämt sig för att ge oss en 
fantastisk sommardag; solen gassade och det var mycket 
hett på den exponerade lokalen (26 grader i skuggan), så 
förfriskningarna och kaffe med bulle som Stora bjöd på 
smakade utmärkt.

Sedan for vi vidare för ett hastigt stopp på Kyrkebyns 
bruks tipp i Segmon. Denna tipp är äldre än Värhults- 
tippen, och dess storhetstid är förbi. Området är delvis 
överväxt med höga buskar och träd, men vi kunde 
beskåda både klängnunneört Ceratocapnos claviculata 
och knölvial Lathyrus tuberosus.

Myrkullen i Persberg

Fredagen ägnades åt Bergslagen. Först gjorde vi ett 
besök på Myrkullen nedanför Gruvkontoret i Pers
berg. Kullen, som består av urkalksten, besöktes av 
Göran Wahlenberg redan för 200 år sedan och 
beskrevs under namnet "Ekströms kullar”. Den är 
fortfarande en botanisk sevärdhet.

Det höga pH-värdet gjorde sig märkbart i artsamman
sättningen redan när vi närmade oss kullen från nordost: 
blåsippa Hepatica nobilis, gulsippa Anemone ranunculo- 
ides, strutbräken Matteuccia struthiopteris, vkränLathyrus 
verms och smörbollar Trollius europaeus. Högre upp på 
berget mötte backskafting Brachypodiumpinnatum i vida 
bestånd, avbrutna av tuvor med piprör Calamagrostis 
arundinacea och vispstarr Carex digitata, stora ruggar 
med blodnäva Geranium sanguineum och här och där på 
och invid stigen purpurknipprot Epipactis atrorubens. Åt 
sydväst där solen steker de svarta kalkklipporna som 
stupar nästan rakt ned i sjön Yngen fann vi på de 
exponerade bergshyllorna grusbräcka Saxifraga tridacty- 
lites, harmynta Satureja acinos, fågelstarr Carex ornitho- 
poda, sandnarv Arenaria serpyllifolia och, visserligen 
överblommad men ända fullt igenkännlig, sandviol Viola 
rupestris. Mycket fler intressanta arter dolde sig i klipp
springor och bakom stenblock, såsom de små ormbun
karna hällebräken Woodsia ilvensis, svartbräken Asple- 
nium trichomanes och murruta Asplenium ruta-muraria, 
och lite mer iögonenfallande arter som slåtterfibbla Hypo- 
choeris maculata, skogssallat Mycelis muralis samt några 
exemplar av en representant för gruppen klippfibblor 
Hieracium Sect. Oreadea.

Eget inventerande i Långban

Bussen transporterade oss sedan till Långban, en ort 
känd för att ha 330 identifierade mineraler av världens 
drygt 3000, vilket gör gruvbyn till världens mineral

rikaste plats. Här möttes vi av Rolf Lindén, som 
livfullt berättade om traktens geologi. Därefter delades 
sällskapet upp i grupper på 4-5 personer, som 
tilldelades var sitt område (en del av en lxl km- 
ruta), en karta och en guide i form av en värmlands- 
inventerare. Sedan var det bara att sätta igång och 
upptäcka traktens flora. Även nu gällde bokpris för 
ny art för Värmland samt för nyupptäckt av några 
tidigare kända arter som ännu inte kunnat återfinnas, 
bl a plattstarr Carex disticha.

Denna upptäcktsresa på egen hand var en nyhet för 
botanikdagarna som blev ett både omtyckt och stimu
lerande inslag. Många trevliga fynd gjordes, bl a blev 
det just en ny art för Värmland, då Gunvor Westling fann 
ängsklint Centaurea phrygia. Slokörnbräken Pteridium 
aquilinum ssp. aquilinum (funnen av Erik Ljungstrand) 
har tidigare inte urskiljts i Värmland. Fynd av landskapet 
sällsynta arter var också bl a gullhavre Trisetum flave- 
scens och tuvbräcka Saxifraga cespitosa. Totalt noterade 
de nio inventerargrupperna 450 arter och underarter 
under 3-4 timmars tid. Långban blev därmed ett av de 
artrikaste kartbladen i Värmlands bergslag, som tills 
vidare endast slås av kartbladet Filipstad. Resultatet av 
inventeringen i Långban kommer att redovisas i Värm- 
landsfloran nummer 1 för 1997.

Också denna dag förärades deltagarna en förnämlig 
bok, nämligen Värmlands bergslags flora - en översätt
ning från latin av L. M. Larssons bergslagsflora från 
1852 med kommentarer av Peter Danielson.

Torsberget

På lördagen delades exkursionsdeltagarna åter upp i 
grupper. Två av dessa besteg Torsberget på förmid
dagen och ägnade eftermiddagen åt Vargån och 
Torptjärn, invid Klarälven nära Deje. De två andra 
gjorde tvärtom. Till Torsberget transporterades vi 
över sjön Västra Örten med små Lustenbåtar som en 
gång dragit timmerflottar nedför Klarälven. Vand
ringen genom granskogen upp på berget erbjöd en 
rejäl stigning och var stundtals besvärlig, med lösa 
block och grova lågor tvärs över stigen. Strapatserna 
var dock väl värda besväret, då det var en mycket 
vacker skog, stundtals med urskogskaraktär, och 
botaniskt var berget givande, framför allt då det 
gällde kryptogamer, särskilt svampar. Vi såg skärm
starr Carex remota och skuggviol Viola selkirkii i 
sluttningen, och här och där under hela vandringen 
kalkgynnade arter som vippärt Lathyrus niger, sötve- 
del Astragalus glycyphyllos, vårärt Lathyrus vernus, 
myskmåra Galium triflorum, purpurknipprot och 
kungsmynta Origanum vulgare. Dvärghäxört Circaea 
alpina och springkorn Impatiens noli-tangere växte 
rikligt bland blocken i sluttningen åt öster. På en 
grov låga kunde vi i lupp betrakta den mycket lilla 
vedtrappmossan Anastrophyllum hellerianum med 
sina rödbruna groddkorn på upprätta skott. Av lavar
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fick vi beundra skrovellav Lobaria scrobiculata och 
slanklav Collemaflaccidum. Flera mycket vackra och 
sällsynta tickor syntes på lågorna, en del på under
sidan av stammarna, så t ex vedtickan Phellinus 
viticola och den helt resupinata bruna gränstickan P. 
nigrolimitatus. Av rariteteter noterades de sårbara 
arterna gransotdyna Camarops tubulina samt black- 
ticka Junghuhnia collabens, en nordöstlig art på sin 
enda lokal i Värmland.

Trots att klättringen varit givande kändes det ganska 
skönt att vara nere vid sjön igen och bli hämtad av de 
små Lustenbåtarna som förde oss tillbaka till Mölnbacka, 
en solig och skön sjötur. Väl framme tärde vi hårt på det 
medhavda vattenförrådet. Några i sällskapet passade på 
att inventera strandkanten och fann nålsäv Eleocharis 
acicularis, sylört, ävjebrodd Limosella aquatica och 
mycket småvuxen fyrling Crassula aquatica. Riktigt 
spännnande blev det när redaktören Stefan Ericsson 
badade och lyckades få slamkrypor att flyta upp, både 
vanlig slamkrypa Elatine hydropiper och skaftslamkrypa 
E.hexandra, den senare lätt igenkännlig med sina skaf- 
tade blommor.

Vargån vid Klarälven

Från Nedre Ulleruds kyrka gick vi stigen ”Gröna 
gången” norrut. Där upptäckte vi våldsamma angrepp 
av häggspinnarlarver som hade avlövat häggarna och 
vävt in inte bara dem utan även stora bestånd av 
strutbräken och allt annat i ett halvgenomskinligt, 
glänsande hölje som faktiskt var ganska vackert i 
solskenet, även om de kalätna trädkronorna naturligt
vis gjorde ett bedrövligt intryck. Här fick vi se 
värmländsk lundelm Elymus caninus f. mutica, en 
borstlös lundelm som är endemisk för Klarälvsdalen, 
samt älvmyskgräs Hierochloé hirta ssp. hirta, vilken 
som enda myskgräs har små hårtofsar vid fästet för 
de nedersta vippgrenarna.

SBF:s hemsida på Internet

SBF finns numera även på det så kallade ”nätet”. 
Vår IT-redaktör Bengt Stridh har lagt in en hemsida 
som nås via adressen:

http://www-pp.hogia.net/bengt.stridh

som går till Bengts egen hemsida. Där finns en hel 
rad botaniska (och ornitologiska) länkar, bl a alltså 
till SBF.

Under den fortsatta vandringen passerade vi Vargån 
och gjorde därefter ett par strandhugg vid Klarälven. 
Daggvidet Salix daphnoides ssp. daphnoides hade matt 
blågrön bladundersida och var mycket blådaggigt på 
kvistarna. Vid själva stranden stod mandelpil Salix tri- 
andra med sina mycket stora stipler, och där studerade 
vi också norrlandsstarr Carex aquatilis och utredde skill
naderna mellan denna art och vasstarr. Över en skräp
mark bevuxen med stora mängder pricknattljus Oenothera 
rubricaulis och skärvinda Calystegia sepium ssp. specta- 
bilis kom vi åter ner till älven. I vattnet växte stora mattor 
av en möja vars vita blommor stack upp i mängd. Efter 
en del diskussion rörande de svårbestämda möjorna kom 
vi, bland annat på grund av de stora blommorna, fram 
till att detta var sköldmöja Ranunculus peltatus.

Torp tjärn - en f d vik av Klarälven

En sjö omgiven av sanka betesmarker var vårt nästa 
mål. Kossorna betade i strandkanten och tvärsöver 
den spegelblanka sjön låg en bondgård med typisk 
faluröd mangårdsbyggnad. I den dyartade strand
kanten fann vi här tretal ig slamkrypa Elatine triandra 
och skaftslamkrypa tillsammans med rödlånke Peplis 
portula och ävjebrodd. Även en tidigt blommande 
grönskära Bidens radiata stod där och blev flitigt 
fotograferad. Här fanns gott om bågsäv Scirpus 
radicans, vilken liknar skogssäv, men har ensamma 
ax i stället för ax i knippen, vilket gör att vippan får 
ett sirligare utseende. Nordlig knappsäv Eleocharis 
palustris ssp. palustris fick vi oss också förevisad.

Den verkliga rariteten på platsen vat ävjepilörten 
Persicaria foliosa, som vi fick se i ett par exemplar, en 
sällsynthet som växer just på översvämmade lerstränder, 
gärna trampade av kreatur.

Efter en kopp kaffe i gröngräset var det dags att med 
bussen åka den korta vägen till Dömle och det hägrande 
middagsmål som avslutade dessa innehållsrika dagar.

Sidan är under utbyggnad, men erbjuder redan en 
inkörsport till att surfa i den botaniska världen. 
T ex kan man klicka sig vidare till botaniska insti
tutioner och herbarier och söka i deras databaser. 
Titta gärna in då och då, Bengt bygger hela tiden 
ut möjligheterna! Den 12 februari hade sidan haft 
502 besökare sedan 28 oktober.

Den fullständiga adressen direkt till vår hemsida är:

http: //www-pp. hogia. net/bengt. stridh/SB F/SBFhome. html
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Dagordningen upptar följande punkter:
1 Val av justeringsperson
2 Revision
3 Val av styrelse och funktionärer för 1997
4 Ändring av föreningens stadgar
5 Botanikdagarna 1997
6 Övriga frågor

Studerandestipendier för botanikdagarna

SBF delar ut studerandestipendier för deltagande i 
botanikdagarna (se nästa sida). Stipendierna omfat
tar kostnader för mat och logi samt resekostnader. 
Stipendier fördelas till svenska studerande vid nor
diska gymnasieskolor och högskolors utbildning i 
biologiska ämnen, dock inte till forskarstuderande. 
Fördelningen görs inte bara på grundval av betygs- 
meriter, utan lika högt räknas botaniskt intresse 
och verksamhet. Botanikdagarna är ett utmärkt

tillfälle att under ledning studera floran inom ett 
område och träffa andra botanister.

Ansökningarna skall vara sekreteraren till handa 
senast 1 maj 1997 under adress: Evastina 
Blomgren, Dalgatan 7-9, 456 32 Kungshamn. An
sökningarna skall innehålla styrkt meritförteck
ning, intyg från lärare att den sökande är studeran
de, och uppgifter om tidigare botanisk verksamhet 
i form av fältbiologiska kuser, inventeringar etc.
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Botanikdagarna 1997 - Blekinge 17-21 juli
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Alla medlemmar i Svenska Botaniska Föreningen 
(SBF) är hjärtligt välkomna till Ronneby brunn i 
mellersta Blekinge torsdagen den 17 juli på efter
middagen, för deltagande i botanikdagarna som 
organiseras av SBF och Föreningen Blekinges Flora 
(FBF). SBF:s årsmöte äger rum lördagen den 19 
juli. Uppbrott måndagen den 21 juli på morgonen. 
Närmare information skickas till de som anmält 
sig.

Under de tre exkursionsdagarna kommer typisk 
natur för landskapet att avnjutas, med tonvikt på 
den östra skärgården med sandyner och havsstrand
ängar, samt kustbygden med rika ådalar och lundar.

En dag går färden till västra Blekinge, då vi 
besöker Mörrumsåns mynning med revsvalting 
Baldellia reptans (för dem som vill bada; den växer 
på ca 1 m djup!), blomvass Butomus umbellatus, 
slamkrypa Elatine hydropiper, ävjebrodd Limosella 
aquatica, spädnate Potamogetonpusillus panor- 
mitanus") och pilblad Sagittaria sagittifolia. Vi 
stannar även till vid en bokskog utanför Sölvesborg 
med en rik lavflora på träden. Några intressanta 
inkonrlingar skall också ses, nämligen sabelvial 
Lathy rus incurvus vid Norje (enda svenska före
komsten) och flugtrumpet Sarraceniapurpurea vid 
Pukavik (några få förekomster i landet).

En dag besöker vi skärgården i öster, då vi åker 
båt till det gamla fortet på Kungsholmen, mellan 
Tjurkö och Aspö. Där finns bl a strimfibbla Leon- 
todon taraxacoides och stor haverrot Tragopogon 
dubius. Vi kommer även att luncha här. På vägen 
tillbaka stannar vi till på Sturkö och tittar på bl a 
dvärgjohannesört Hypericum humifusum och ädel- 
mynta Mentha x gentilis samt vid återresan pukvete 
Melampyrum arvense och stallört Ononis arvensis 
på fastlandet.

Slutligen tar vi oss en dag till östkusten, där vi 
besöker sanddyner sydost om Jämjö och bekantar 
oss med knutört Anagallis minima, grusnejlika 
Gypsophila muralis, huvudtåg Juncus capitatus 
och dvärglin Radiola linoides; samt strandängar 
vid Sibbaboda med strandnål Bupleurum tenuissi- 
mum, strandtåg Juncus maritimus och klöverärt 
Tetragonolobus maritimus. Vidare kommer de ”ny
uppväckta” krypbjörnbärsarterna att studeras i 
trakterna kring Jämjö, med bl a hårbjörnbär Rubus

camptostachys, blekingebjörnbär R. hylanderi, 
lindblomsbjörnbär R. mortensenii och polabiskt 
björnbär R. walsemannii.

På kvällarna har vi, förutom årsmötet, planerat 
en hel del aktiviteter: ett besök i Naturum beläget 
i Ronneby brunn; presentationer av Blekinges natur
typer och intressanta växter; samt en presentation 
av inventeringen av Blekinge, vilken snart kommer 
att utmynna i en landskapsflora. Det blir även 
tillfälle till kortare kvällsexkursioner i trakterna. 
Två lokaler för smalstäkra Oenanthe lachenalii, 
som bara är känd härifrån i Sverige, ligger på 
gångavstånd från Ronneby brunn, och vi har disku
terat att dela ut en belöning till den eller de som 
kan hitta ytterligare smalstäkrelokaler i området!

Kostnader
Priserna gäller per person enligt följande alternativ:

Kost, logi och exkursioner, paketpris:
Förläggning i dubbelrum: 2195 kr 
Förläggning i enkelrum: 2695 kr

Endast exkursioner:
Den som föredrar att själv ordna logi och mat betalar 
en deltagaravgift på 500 kr.

Anmälan
Anmälan görs genom insättning av 100 kr på postgiro 
434 20 15-7 ”Nadja Niordsson, anmälningsavgifter". 
Ange önskad typ av boende på talongen!

För att alla skall ha samma chans att anmäla sig, har 
vi en första anmälningsdag, nämligen 1 april. Anmäl
ningar inkomna före detta datum kommer inte att be
aktas. Sista anmälningsdag är 30 april. Deltagarantalet 
är begränsat till 80 personer. Anmälningsavgiften betalas 
ej tillbaka vid återtagen anmälan.

Förfrågningar

Nadja Niordson 0455-14 021.

Evastina Blomgren 0523-320 22.

Lars Fröberg (FBF) 046-222 01 29 (dagtid), 046- 
211 63 08 (kvällstid).

Hjärtligt välkomna till Blekinge 1997!

Svenska Botaniska Föreningen 
Föreningen Blekinges Flora
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Evemia prunastri 253
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G. campestris ssp. campestris 263 f
G. campestris ssp. islandica 263
G. uliginosa 263
Geoglossum alveolatum 71
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Pseudobryum cinclidioides 280 
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R. defectus 28
R. erectus 25
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R. gyratidens 25
R. naguénsis 27
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R. reniger 25
R. rheithroplesius 25
R. subfirmicaulis 27
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R. punctatum 280 
Rhynchostegium riparioides 280 
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Salix lapponum 88 f 
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Scleroderma 220 
Sclerophora peronella 249 
Scoliciosporum umbrinum 156 f 
Scorpidium cossonii 96,117
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S. scorpioides 119,280 
Senecio vernalis 37 
Sorbus aria f. incisa 269 f 
Sphagnum contortum 117,280
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S. lindbergii 89 f 
S. magellanicum 280 
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S. teres 117 
S. warnstorfi 117 
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S. sylvatica 256 
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Terfezia 220
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T. rubella 249 f 
Thelotrema lepadinum 249 
Tolypella 300 
Tomentypnum nitens 120 
Trentepohlia sp 156 
Trimmatostroma lichenicola 156 
Tuber aestivum 218
T. gibbosum 221 f
T. indicum 220
T. magnatum 218 f
T. melanosporum 217 f
Tussilago farfara 203
Ulmus glabra 269 f
Ulota crispa 130 f
Usnea florida 23
Veronica peregrina 297 f
Verrucaria muralis 156
Warnstorfia exannulata 93 f, 117, 280
Weraroa erythrocephala 226 f
W. fluitans 280
W. procera 89 f, 280
W. pseudostraminea 280
W. sarmentosa 93 f, 119, 280
W. trichophylla 280 f
W. tundrae 278
Xanthoria elegans 156
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Rikstäckande föreningar 

Svenska botaniska föreningen
Naturhist riksmuseet, Sekt för botanik, Box 50007, 
104 05 Stockholm. Ordf: Roland Moberg, Fytoteket, 
Uppsala univ, Villav 6, 752 36 Uppsala. 018-18 27 91. 
Sekr: Evastina Blomgren, Dalg 7-9, 456 32 Kungs
hamn. 0523-320 22.

Svenska växtgeografiska sällskapet
Växtbiol inst, Villavägen 14, 752 36 Uppsala. Kontakt-, 
Erik Sjögren. 018-30 17 20 (hem), 67 24 41 (arb).

Sveriges mykologiska förening
Naturhist riksmuseet, Sekt för kryptogambot, Box 
50007, 104 05 Stockholm. Kontakt'. Mats Elfström. 
011-667 71 (även fax), e-post: elfstrom@algonet.se

Svenska ticksällskapet
c/o Hans-Göran Toresson, Lundag 374, 117 27 Stock
holm. 08-84 45 26.

Mossornas vänner
c/o Henrik Weibull, Solistv 31, 4 tr, 756 54 Uppsala. 
018-40 18 10.
Nordisk lichenologisk förening
c/o Ingemar Herber, Majgårdsv 7, 141 44 Huddinge. 
08-746 70 97.

Svensk lichenologisk förening
c/o Håkan Sundin, Vårdhemsv 9, 860 35 Söråker. 
060-404 16.

Lokala föreningar
Lunds botaniska förening
Bot museet, Ö. Vallg 18, 223 61 Lund. Kontakt'. Sven 
Snogerup. 046-12 37 55 (hem), 222 89 77 (arb).
Föreningen Blekinges flora
Bot museet, Ö. Vallg 18, 223 61 Lund Kontakt'. Jonny 
Svensson. 0459-833 45 (hem), 0477-195 85 (arb)
Föreningen Smålands flora
c/o Ingvar Christoffersson, Götradsg 8, 341 39 Ljungby. 
0372-143 83.

Vetlanda botaniska sällskap
c/o Tommy Merkert, Lemnhult 1057, 570 10 Korsberga. 
0383-840 69.

Botaniska sällskapet i Jönköping
c/o Magnus Thorell, Tunneig 12A, 565 33 Mullsjö. 
0392-126 69 (hem), 036-37 22 35 (arb).
Ölands botaniska förening
c/o Karl-Göran Bringer, P1 6150 Ölands Skogsby, 
386 93 Färjestaden. 0485-381 75.

Gotlands botaniska förening
c/o Gun Ingmansson, Bangårdsg 10, 621 42, Visby. 
0498-27 13 43.

Projekt Hallands flora
c/o Nils-Gustaf Nilsson, Vidablicksv 25, 311 38 Falken
berg. 0346-808 96.

Botaniska föreningen i Göteborg
c/o Åslög Dahl, Bot inst, Carl Skottsbergs Gata 22 B, 
413 19 Göteborg. 031-773 26 64.

Föreningen Bohusläns flora
c/o Evastina Blomg.en, Dalg 7-9, 456 32 Kungshamn. 
0523-320 22.

Uddevalla botaniska förening
c/o Ann-Marie Bengtsson, Bratterödsliden, P1 7237, 
451 44 Uddevalla. 0522-66 32 02.

Västergötlands botaniska förening
Biol museet, Fjärde Villag 6, 502 44 Borås. Kontakt: 
Gösta Börjeson, 036-406 11.
Östergötlands naturalhistoriska förenings botanikgrupp
c/o Bo Antberg, Hoffstedtsg 12, 583 20 Linköping. 
013-29 88 45.

Dalslands botaniska förening
c/o Torsten Örtenblad, Eriksbyn, P1 6686, 464 90 
Mellerud. 0530-301 45.

Värmlands botaniska förening
c/o Peter Danielson, Stöpsjöhyttan, 682 91 Filipstad. 
0590-250 25.
Örebro läns botaniska sällskap
c/o Bertil Sterner, Ragnev 9, 702 17 Örebro. 019- 
611 24 76.

Botaniska sällskapet i Stockholm
Bot inst, Stockholms univ, 106 91 Stockholm. Kontakt: 
Mora Aronsson. 08-59 12 86 62 (hem), 018-67 34 14 
(arb).
Botaniska sektionen i Uppsala
Inst för syst bot, Villavägen 6, 752 36 Uppsala. Kon
takt: Henrik Berg. 018-18 28 53 (dag), 25 85 34 (kväll).
Dalarnas botaniska sällskap
c/o Sören Nyström, Tansåg 10, 784 43 Borlänge. 0243-
120 22.

Gävleborgs botaniska sällskap
c/o Anders Delin, Kulg 40, 810 28 Järbo. 0290-708 21 
(tel), 700 87 (fax).

Projekt Jämtlands flora
c/o Carl-Olof Wetterhall, Storg 5, 831 30 Östersund. 
063-12 01 52 (även fax).

Västerbottens läns botaniska förening
Box 3098, 903 03 Umeå. Kontakt: Marianne Bergmark 
090-13 95 40.

Föreningen Norrbottens flora
c/o Irma Davidsson, Tallhedsg 15, 945 32 Norrfjärden 
0911-501 33.
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