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A
v alla växtfamiljer är orkidéerna ett av de mest säregna 
– kringgärdade av mystik, ofta med fantasieggande 
namn, vanligen fåtaliga med högt prisat utseende. 
Orkidéerna är en av jordens talrikaste familjer med 
800 släkten och 30 000 arter, varav ett 50-tal hittats 

i Sverige. En anledning till den stora mångfalden är deras starka 
specialisering till en viss växtmiljö. Det gör att de också är käns-
liga för förändringar. I Sverige är samtliga orkidéer fridlysta sedan 
1992.

Den höga specialiseringen har gett upphov till många spän-
nande anpassningar som i flera fall bygger på rent lurendrejeri. 
Och det är insekterna som blir förda bakom ljuset och omedvetet 
hjälper till att pollinera orkidéerna.

Låtsas vara grävstekel
Flugblomster är en säregen orkidé som växer i södra Sverige, 
mest vanlig på Öland och Gotland. Dess blommor liknar en sorts 
grävsteklar. 

Organismer som liknar en annan organism kallas mimikry. 
Ofta handlar det om så kallad skyddande likhet som blomflugor 
som ser ut som farliga getingar. I det här fallet mimar växten en 
stekelhona. Grävstekelhannen flyger dit i tron att den ska få para 
sig, kammar noll för egen del, men flyger därifrån med pollen till 
nästa individ av flugblomstret som då pollineras.

Snuvas på konfekten
Adam och Eva är namnet på en orkidé som förekommer i en gul 
och en röd variant. Namnet har inte så gamla anor i Sverige, utan 
fördes in av Krok & Almquist på 1880-talet. Om det är Adam eller 
Eva som är röd eller gul är oklart. 

Orkidén blommar tidigt på våren, när nykläckta humlor gör 
sina första flygturer i jakt på energigivande nektar. Unga och 
oerfarna humlor möts av ett inbjudande rött och gult hav av blom-
mor. Vad de inte inser när de för ner sina snablar i orkidéblom-
morna är att dessa helt saknar nektar. Efter att ha besökt ett antal 
röda och gula individer kommer humlorna till insikt, men har då 
fört med sig pollen från en Adam och Eva till en annan. 

En teori är att växten genom sina två färgvarianter lättare lurar 
humlorna att besöka ytterligare några individer.

I dödens väntrum
Guckuskon har upphöjt bedrägeriet till skön konst. Så skön att 
den nästan kostat den livet. Den är sällsynt, växer i hasseldungar 
eller skuggrika lövskogar, och har ofta samlats in för sitt utseen-
des skull. Det vetenskapliga namnet betyder ”liten sko” och avser 
blomläppens form. Insekter lockas till växten med hjälp av en 
oemotståndlig doft. För att komma ner i blomman måste insekten 
passera över det skivlika märket som blir pollinerat om insekten 
haft pollen på sig. Blommans hala kanter gör att insekten inte 
kan komma tillbaka samma väg som den kom in. Någon nektar 
hittar den förstås inte heller. Längst bak i blomman finns två små 
öppningar som släpper ut mindre bin. När de passerar utgången 
får de samtidigt lite pollen på sig från de två ståndare som vaktar 
de bägge utgångarna. Större insekter dör inne i blomman.

Okänd pollinatör
Skogsfrun undgick Linnés vaksamma blick och beskrevs inte 
förrän 1816. Det visar vilken gäckande gestalt denna orkidé är. 
Den trivs i skogen, oftast där det är blött och svårt att ta sig fram. 
Den blommar bara ett par veckor. Det kan ta många år innan 
den blommar igen. Själva blomman är lätt att missa, den saknar 
helt klorofyll och lever i symbios med svampmycel. Den lever ett 
hemligt underjordiskt liv under många år, skjuter ut utlöpare, och 
så plötsligt, när förhållandena är gynnsamma, skjuter den upp en 
blomstängel. 

Men hur sker pollineringen? Eller förökar den sig bara vege-
tativt, genom sina utlöpare? Blomman doftar svagt av vanilj och 
utseendet är insektslikt, vilket skulle kunna tyda på mimikry. Men 
vem är pollinatören och hur går det till? 

Ingen vet faktiskt riktigt. Lars Efraimsson i Forshaga har i 
Dalarnas botaniska sällskap lagt fram en teori om att det är en 
skymningsaktiv skalbagge. Andra har gissat på humlor.

Orkidéerna är inte pigga på att lämna ut sina hemligheter. 
Många är tillfälliga, somliga ljusskygga, samtliga beredda att med 
sin specialmetod lura omgivningen för att säkra sin egen fortlev-
nad. Orkidéer är fascinerande organismer. 

Växtrikets falskspelare

text: niklas aronsson foto: hans bister
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Vilda Växter
Välkommen till en ny tidskrift från Svenska Botaniska Fören-
ingen! Vi hoppas att du ska tycka om den. Vi har talat om det 
länge men nu är det dags. Många av våra medlemmar och andra 
intresserade av vilda växter har efterfrågat ett populärare alter-
nativ till Svensk Botanisk Tidskrift. Vi välkomnar också vår nye 
medarbetare Niklas Aronsson som fått uppdraget att göra den 
här tidskriften i samråd med vårt redaktionsråd. 

I det första numret bjuder vi bland annat på fina bilder från 
Kreta, ett spännande botaniskt besöksmål som vi har ordnat 
resor till. 

I det här numret och i kommande nummer av Vilda Växter 
kommer vi också att bjuda på artiklar om botaniska pärlor i Sve-
rige, personportätt av kända och okända botanister och mycket 
mer. 

Som medlem i föreningen kommer du att få två tidskrifter de 
närmaste åren, som vanligt sex nummer (varav ett dubbelnum-
mer) av Svensk Botanisk Tidskrift och fyra nummer av Vilda 
Växter. Som medlem erbjuds du också att delta i våra evene-
mang, exkursioner och reseverksamhet. 

Även om vi nu satsar på att ge ut två tidskrifter och dessutom 
ska förnya vår hemsida så är det personliga mötet oöverträf-
fat när det gäller att skaffa sig botanisk kunskap. Att vara ute 
med likasinnade och med kunniga guider är ett trevligt sätt att 
umgås. Man kommer ut i naturen, lär sig nya saker, skaffar sig 
nya vänner och får motion. De regionala botaniska föreningarna 
runt om i landet har en omfattande exkursionsverksamhet där 
man träffar likasinnade och får en chans att bekanta sig med 
sina närnaturområden. 

Även om vi nu går mot hösten så finns det mycket botaniskt 
intressant att uppleva. Till exempel blommar det som finast på 

många av våra strän-
der på sensommaren 
och hösten. Du hittar 
kontaktuppgifter till 
de regionala förening-
arna på vår hemsida. 

Stefan Grundström, 
ordförande i Svenska 

Botaniska Föreningen

Innehåll

   anpassning
 orkidéerna – Växtrikets falskspelare.

   innehåll och ledare
 Stefan Grundström berättar om Vilda Växter.

 Från fältet
 Vilda blommornas dag och Botanikdagarna.

 Pärlan
 Gossbydal i torslanda.

 Under luppen
 turerna kring Bunge på Gotland har varit många.

 lär dig hitta i floran
 Gunnar Björndahl lär dig nycklingens konst.

 Personligt
 Evastina Blomgren har järnkoll på floran i Bohuslän.

 i linnés fotspår
 Vem var egentligen Daniel Solander?

 Fångat
 Mnemosynefjärilen och nunneörten.
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 Kreta är tulpanernas förlovade land.

 Floraväktare
 Härjedalen har fått besök av ett gäng floraväktare.
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Vilda

Växter
Ges ut av Svenska Botaniska föreningen (SBf). 
Utkommer med fyra nummer per år.
Redaktör: Niklas Aronsson, 0739 – 15 60 99, 
(niklas.aronsson@pratminus.se).
Ansvarig utgivare: Stefan Grundström, 0611-410 32, 
(stefan.grundstrom@hotmail.com).
Redaktionsråd: Stefan Grundström, Bengt Carlsson, 
Margareta Edqvist, Barbro Risberg och Niklas Lönnell.
SBF:s kansli: Norbyvägen 18 D, 
752 36 Uppsala, 018-471 28 91, 
maria.redin@sbf.c.se
Omslags- och baksidesfoto: 
Niklas Aronsson (ängsvädd).

Det har varit ett spännande arbete att ta fram form och innehåll för en helt 
ny tidskrift. Målet har varit att hitta ett tilltal som kan attrahera inte bara 
föreningens medlemmar, utan även locka nya skaror att upptäcka en helt 
ny värld av färg, form och mångfald. Innehållet ska förhoppningsvis inte 
bara spegla föreningens många aktiviteter utan också ge insikter och ökad 
förståelse för vilda växter i alla dess former. 

Jag vill gärna ha alla former av återkoppling på det 
här premiärnumret: Vad är bra, vad är mindre lyckat, 
och vad vill du se i nästa nummer? Min mailadress och 
telefonnummer finns i redaktionsrutan på sidan intill.

Vi finns även på facebook med en egen sida som 
heter just Vilda växter.

trevlig läsning!
             Niklas Aronsson

hoppas locka nya medlemmar
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  Från fältet

botanist eller botaniker?
Det finns växtintresserade som tycker att botaniker låter lite för 
högtravande och lärt och föredrar att kalla sig botanister. Men 
vilket ord var egentligen först? Och betyder de samma sak? Ja, det 
betyder samma sak – en person som är kunnig om växter. Linné 
kallades för ”botanisternas konung”, vilket står i läseböcker från 
slutet av 1800-talet enligt Svenska Akademiens ordbok. Botanist 
var det ord som användes på Linnés tid. Så här skrevs det om 
ordet botaniker på 1800-talet: ” Botanisterna böra .. opponera sig 
mot den oseden .. att icke öfversätta (det tyska) ordet ”Botaniker” 
utan låta det slinka med, liksom vore det ett godt svenskt ord.”

Botaniker har dock använts sedan slutet av 1700-talet. Samma 
ord finns även i en rad europeiska språk. 

Med andra ord kan man välja vilket ord man vill om sitt in-
tresse, eller kanske bara säga blomintresserad.                             NA

3
saker 
att ha 
i fält!

Jag höll på att snubbla över den på väg 
ner till badplatsen. Men när ögonen väl 
föll på de näpna röda blommorna var det 
kärlek vid första ögonkastet – ett charm-
troll utan dess like. Rödmire Anagallis 
arvensis, så heter den, men vad betyder 
det?

Om vi börjar bakifrån så kan artepitet 
arvensis översättas med växer i åkrar. 
Släktnamnet Anagallis kan härledas till 
det grekiska ordet ana som betyder igen. 
Det syftar troligen på att rödmire blom-
mar två gånger per säsong och bara slår 
ut i full blom soliga dagar. Då har vi det 
svenska namnet rödmire kvar att förklara. 
Förr kallades växten rödarv på grund av 
sin likhet med våtarv. Helt klart är att 
namnet rödmire har gotländska rötter och 
att röd syftar på färgen. Det finns även 
blåmire. Men mire? Ordet kommer från 
tyskans miere som betyder nejlika. Fast 
det alltså inte är en nejlika. Men faktum 

är att Scarlet pimpernel, en 
bok av baronessan Emmuska 
Orczy, som i svensk över-
sättning heter Röda nejlikan 

egentligen borde heta Rödmi-
ren. Kanske lät det inte lika coolt 

som Röda nejlikan eller så blev det 
bara fel vid översättningen.        NA   

Vad betyder namnet?

Rödmire

Botaniker eller kanske botanister i full aktion under botanikdagarna.

1. Lupp
tio gångers försto-
ring är lämplig försto-
ringsgrad, även om 
det finns luppar med 
större förstoring. Den 
här opticron-luppen 
kostar 168 kronor på 
Naturbokhandeln på 
Öland. 

2.Flora
När Den nya nordiska 
floran kom ut 2010 
innebar det den 
första kompletta 
floran över alla arter 
i Norden. Kostar 237 
kronor på AdLibris.

3. Objektiv
Svårt att veta var 
skatteåterbäringen 
ska place-
ras? Då 
föreslår 
vi ett 
makro-
objektiv. 
till ex-
empel Sigma 150 
mm f2,8. Låt växterna 
komma till dig.

Maria Redin är kansliansvarig på 
Svenska Botaniska Föreningen.

Fråga Maria!
Svenska Botaniska föreningens kansli ligger i Uppsala och jag som 
arbetar där heter Maria Redin.

Det är till mig du vänder dig om du har några frågor kring ditt medlem-
skap, om du vill följa med på någon av föreningens resor, vill köpa några 
böcker eller bara undrar vad det var för växt du såg i diket på väg hem i 
går kväll.

Jag hjälper dig gärna så gott jag kan och om jag inte har svaret, så kan 
jag lotsa dig vidare till någon som kan.

Kansliets adress: Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala. telefon: 018–471 
28 91. Vill du maila Maria så gör du det på: maria.redin@sbf.c.se.

Årets botanikläger för unga anordnades i halland
Årets botanikläger för unga ägde rum i Halland under tre dagar 
i början på juni. Tolv pigga deltagare, i åldrarna 14 till 25 år. Jag, 
Jennie Jonsson från Svenska Botaniska Föreningen, och Pontus 
Johansson från Fältbiologerna, stod för regin. Dessutom hade 
gruppen hjälp av ett par hallandsbotanister, experter på Hallands 
flora, som guidade oss till fina lokaler i landskapet.

Intensivt fältarbete
Under tre intensiva dagar var vi ute i fält och botaniserade, från 
morgon till kväll. Samtliga dagar var det strålande sol, även om 
det kom några droppar på kvällen, och en liten skvätt under De 
vilda blommornas dag, som inföll under lägerdagarna.

 Vi besökte allt från djupa bokskogar, gamla slåttermarker, 
kärr och ängar. Självklart Hallands typiska vida ljunghedar. Vi tog 

Några av deltagarna på årets botanikläger.

Som medlem i Svenska Botaniska föreningen får du sex nummer 
varje år av Svensk Botanisk Tidskrift. Du får dessutom fyra num-
mer av nystartade Vilda Växter, vars första nummer du just nu 
håller i handen.

första året är medlemskapet i föreningen rabatterat till 200 
kronor, därefter är priset 340 kronor per år. 

för ungdomar under 25 år kostar medlemskapet 100 kronor 
per år.

Boende utanför Sveriges gränser betalar 435 kronor per år 
inom EU, medan medlemmar utanför EU betalar 535 kronor per 
år.

Gå in på www.sbf.c.se och klicka på länken Vill du bli medlem.

inte medlem ännu?

Foto: Niklas aroNssoN Foto: Niklas aroNssoN

Rödmire på Hönö kyrkogård.

Foto: jeNNie joNssoN

också tillfället i akt att fördjupa oss mer i Hallands strandbioto-
per: strandängarna och det höga breda dynlandskapet.

 Eftersom vi bodde strandnära (på vandrarhemmet Strand-
gården i Vilshärad), kunde vi bada i havet på kvällarna, klättra i 
tallskogens krokiga furor och se solen gå ned i havet.

Mysig samvaro
På kvällarna lagade vi mat tillsammans. Trots alla växter vi sett på 
dagen hade vi inte fått nog, utan spelade Floraspelet (som Svarte 
petter fast med växtfamiljer), eller satt och artbestämde växter 
med hjälp av bestämningslitteratur som Krok & Almquist och Den 
Nordiska floran, eller helt enkelt bara satt och pratade om växter-
nas förunderliga värld!                                            
          Jennie Jonsson

Allvar blandades med lek under lägret.

Många växter bockades av under dagarna i Halland.

Foto: jeNNie joNssoN

Foto: jeNNie joNssoN
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G
ossbydal i Torslanda har 
brukats under många tusen 
år, ända sedan den senaste 
istiden. När isen drog sig till-
baka flyttade stenåldermän-

niskor hit och bosatte sig. Under början 
av 1900-talet, när dalen odlades upp, hit-
tades stora mängder flintaföremål. Även 
från istiden finns lämningar i form av en 
skalbank av döda djur. Det gör att marken 
i området är kalkrik, vilket avspeglas på 
sina håll i floran. Jungru Marie nycklar 
och darrgräs är typiska kalkgynnade väx-
ter. men här finns även andra växter som 
trivs på kalkfattig mark som tätört. 

Inventerar tre gånger per år
Under våren blommar svinroten tidigt, en 
art som minskar när gamla hävdade betes-

marker försvinner. Andra växter som man 
kan hitta i Gossbydal är vildlin, jungfrulin, 
bockrot och rödklint. 

Tills för några år höll får vegetationen 
stången, men numera är det Park- och 
naturförvaltningen i Göteborg som sköter 
fårens uppgift i samarbete med Fören-
ingen för kulturmark i Göteborg. Fören-
ningen anordnar slåttergille en lördag i 
augusti varje år och inventerar floran tre 
gånger per säsong.

Guldbaggar och påfågelögon
Den stora mångfalden av blommande 
örter gör också att många insekter trivs, 
till exempel fjärilar. Under juli kan man se 
praktfulla silverstreckade pärlemorfjärilar 
sida vid sida med påfågelögon och citron-
fjärilar. Även guldbaggar, humlebaggar 

Gammal bosättning med skalgrus
liksom den svårsedda poppelglasvingen 
kan ses med lite flyt.

I kanterna av området växer några 
stora körsbärsträd som vissa år ger stora 
mängder goda söta körsbär. 

Centralt, högt placerade i dalen, finns 
några grovt tillyxade stockar att sitta på. 
Perfekt att ta med sig barnen och göra en 
utflykt till. Körsbären lockar, och det är 
stora ytor att springa på.

Det kan vara lite knöligt att parkera 
på platsen. Det finns utrymme för någon 
enstaka bil uppe vid själva lokalen. Det 
går emellertid att parkera nere vid vägen, 
vid en liten plantskola, och sedan får man 
gå upp för backen till smultronstället.

Gossbydal är ett bra exempel på en 
dold och ganska okänd pärla, även för de 
som bor i Torslanda. 

  Pärlan text OcH FOtO: Niklas aroNssoN

Jungfru Marie nycklar

Plats: Gossbydal, torslanda, Bohuslän.
typ av lokal: Slåtteräng på skalbank som 
slås regelbundet.

bästa tid: Slutet av juni, juli och augusti.
Växter: Jungfru Marie Nycklar, darrgräs, tät-
ört, bockrot, svinrot, vildlin och ängsskallra.

Vilda blommornas dag arrangeras på 
många platser i landet varje år. Det 
är Svenska Botaniska Föreningen 
som ansvarar för arrangemanget. 
I år var det tolfte gången som de 
vilda blommorna hade sin egen dag  
i Sverige. Vilda växter var med på 
Ragnhildsholmen på Hisingen.

D
et är tredje året i rad som det 
regnar på De vilda blommor-
nas dag – i år för första gången 
med skyddat namn – när Ragn-
hild Crawford ska guida vid 

Ragnhildsholmen. Hon har varit här ett 
par dagar tidigare för att kolla läget, och 
är en smula besviken, inte bara på vädret, 
utan även på blomsterprakten.

– Det är inte så mycket ännu. Det är se-
nare i år än normalt, det märks, säger hon.

Alldeles vid parkeringsplatsen visar 
Ragnhild brudborste, myskgräs och kärr-
vial. Här växer även rikligt med tuvstarr 
som bildar trollhuvuden i marken. Via 
grässtjärnblommor, humleblomster och 
timotej kliver vi på spänger över blötan 
där vass och andmat återfinns i varsin yt-
terkant om vi pratar storlek. 

Här i vattnet trivs även Sveriges gifti-
gaste växt – sprängörten. Så giftig att den 
ibland dödar kreatur. Redan Linné ansåg 
att den borde utrotas. 

Vi skyndar vidare, förbi stora kabbe-
lekablad upp mot den medeltida ruinen 

Regn på blommornas dag 16 juni

Ragnhild crawford visar timotej i det 
strilande regnet.

Titel: Blommor i Västsverige

Författare: Evastina Blomgren 
och Eva falk.

Förlag: Utgiven av föreningen 
Bohusläns flora.

Pris: 50 kronor.

Guide med app
Ett lite annorlunda sätt att presentera blommande örter på 
använder Evastina Blomgren och Eva falk i sin nya fältbok Blom-
mor i Västsverige. Boken innehåller över 400 blommande örter, 
vilket täcker in alla vanliga växter i sydvästra Sverige. Gräs, halv-
gräs, träd och ormbunkar finns inte med, utan dessa kommer att 
komma i en ny bok om ett par år. Bokens blommor är sorterade 
efter färg och inte släktskap, för att underlätta för den som inte 
är så bevandrad inom botaniken. En perfekt fälthandbok att 
sätta i händerna på intresserade människor. Det pedagogiska 
tillvägagångssättet borde även tilltala barn och ungdomar. 

till boken finns även en app att köpa för 15 kronor för iphone 
och androidmobiler. Där känns upplägget igen med färger som 
utgångspunkt.

Boktips!

kikar vi på midsommarblomster, backlök 
som ännu inte är utslagen, gul och vit fet-
knopp och kaukasiskt fetblad. Här växer 
också kummin, liten blåklocka, gulmåra, 
rödklint och åkertistel. 

Igenslagen butik
Björnloka har slagit ut på många håll och 
några stånd med harkål växer trotsigt 
högt intill trätrappan som för oss upp 
till ruinen. Här uppe har ängshaverroten 
slagit igen butiken. Vanligen utslagen på 

förmiddagen, men vem kan förebrå någon 
som håller inne med prakten en dag med 
slagregn? På själva ruinen dominerar de 
små växterna: fetblad, fetknopp och jord-
klöver. Tillbaka ner mot parkeringsplat-
sen kliver vi på ett par stora groblad.

– Fotspåren av den vita mannen, säger 
Ragnhild och syftar på att koloniserande 
européer förde med sig grobladet till 
bland annat Nordamerika.

Nästa år kan det väl ändå inte regna 
igen?                       NA
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  Från fältet

Varje år slås ängen, vilket gör att det gamla kulturlandskapet kan bibehållas. 

exempel på hur appen till boken ser ut. 
Genom att klicka sig fram i en meny 
når man förhoppningsvis fram till rätt 
blomma. 

Bok Mobilapp+
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L 
inné red 1741 genom dessa marker från Fleringe kyrka till 
Hau gård, där sällskapet övernattade, och nästa dag vi-
dare mot Rute kyrka. Han var rädd att hästen skulle snava 
på de ”bara kalkflisorna” och själv ”mista armar och ben”. 
De vidsträckta alvaren med sina plana kalkytor är ofta 

försedda med sprickor, som dränerar lägre liggande partier. Alva-
ren ingår i en mosaik med hälltallskogar, agmyrar och källmyrar, 
som ger området en mycket rik flora och fauna.

Linné nämnde ramslök från ängar i Fleringe, kanske från 
Hässleänget, där den rikligen finns kvar. En vandring i änget 
är en njutning med backklöver, ängstoppklocka, korskovall och 
orkidéer, exempelvis de båda nattviolerna, brudsporre, vit skogs-
lilja och johannesnycklar. Mellan Fleringe och Hau hittade han 
bergskrabba på hällarna. Norr om Tvärlingsmyr är arten fortfa-
rande vanlig tillsammans med gotlandssolvända, bergjohannesört, 
hällklofibbla och stenmalört. Nära Hau såg han alvargräslök och 
liten sandlilja, arter som har rika bestånd i hela området.

Tusentals orkidéer
Under färden mellan Hau och Rute kyrka bör Linné ha passerat 
genom Ojnareskogen, platsen för ett i vår tid sökt kalkbrott. Här 
ligger landskapet högre och ur källor nedom litorinagränsvallen 
norrut springer rent kalkrikt vatten fram i rika källmyrar. 

Troligen var det här Linné fann kärrliljan, även om han sam-
manförde den med björnbrodd, som han sett på sin resa i Lapp-
land. Förutom den i rikkärren typiska axagen ses här majviva, 
blodnycklar, sumpnycklar, kärrknipprot och luktsporre. Inom 
300 meter från Nordkalks sökta kalktäkt i de båda områdena för 
Natura 2000, Bräntings haid i söder och Bästeträsk i norr, inräk-

text OcH FOtO: jörGen Petersson

Världsunik natur på 
Gotland – blivande 
nationalpark?

Det unika naturområdet 
Bunge på Gotland såg 
länge ut att vara dömt att 
exploateras av Nordkalk, 
men så vände allt. Hur gick 
det till och varför är områ-
det så viktigt att skydda?   

  Under luppen

Korskovall växer rikligt i Hässleänget.
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nades 2011 drygt 7 000 våtmarksberoende orkidéer. Vanligast var 
den rödlistade luktsporren med cirka 2 850 exemplar. Rikkärren 
är helt beroende av oförändrad vattenregim för att orkidéerna inte 
ska slås ut. 

Både dränering genom diken och över-
svämning genom sildammar hotar vid kalk-
brytning. Även de flöden, som nere i kalkberg-
grunden passerar genom brottet, riskerar att 
skäras av, varvid källorna mister sitt livsviktiga 
vatten.

Unik flora
Vanliga på de öppna kalkhällarna i Ojnaresko-
gen är de torktåliga fetknopparna. Tidigast 
blommar den gula, senare den vita, kantiga 
och stora fetknoppen. Vit fetknopp växer i 
små öar av mossa på den av skorplavar täckta 
kalkhällen. De vita blommorna, de röda stjäl-
karna och bladen kontrasterar mot den mörka 
hällen på ett mycket vackert sätt i naturens 
egen trädgård. Där jorden är lite djupare 
färgas marken i blått, rött, gult och vitt av praktbrunört, salepsrot, 
blodnäva, solvända, tulkört och färgmåra. Den senare noterades 
här redan av Linné. 

På grus i fuktigare delar ses kalknarv, som i världen bara är 

känd från Gotland och Kinnekulle i Västergötland. Andra ende-
miska arter, i dessa fall för Öland och Gotland, är gaffelfibbla och 
äkta vätfibbla, som växer i vätkanter. Vätar är vintertid översväm-
made svackor i kalkhällen, som torkar ut sommartid. I skogarna 

och på hällmarkerna har också ett flertal 
rödlistade lavar och svampar noterats.

I de glesa skogarna hörs under våren 
trädlärkans melodiska drillar och i försom-
marnatten surrar nattskärran. Skogens grova 
tallar bär bon av havsörn och kungsörn och 
de magnifika örnarna kan ses segla mot 
himlen över skogarna. 

Blåvingar och apollofjärilar
De blomrika glesa skogarna med gläntor 
ger bra förutsättningar för en rik fjärils-
fauna. Detta gäller särskilt apollofjäril och 
svartfläckig blåvinge, båda rödlistade och 
upptagna i EU:s Art- och Habitatdirektiv. Att 
se en apollo i sin vita skrud med röda fläckar 
svävande flyga över gläntorna är en fin upp-

levelse. Dess värdväxt vit fetknopp är mycket riklig på hällarna. 
Lika vanligt ses de röda kuddarna av backtimjan, som föredras 

av den svartfläckiga blåvingen. Getväppling, som här naturligt 
varierar i blomfärg från ljusgult över gult och orange till rött, är 

Bergskrabba är en vanlig 
växt på kalkhällarna. Den 
sågs här redan 1741 av Linné.

Vit fetknopp i mosstuva på kalkhäll.

” I de glesa 
skogarna hörs 
under våren 
trädlärkans me-
lodiska drillar 
och i försom-
marnatten sur-
rar nattskärran.”

Göran Mattiasson har följt ärendet:
4Vid midsommartid 2005 informerade Nordkalk om att bolaget 
planerade öppna ett nytt kalkbrott i Bunge, eftersom kalken som bröts i 
Klinthagenbrottet – en mil från Bunge – höll på att ta slut. Svenska Bota-
niska föreningen insåg från första början att detta var ett projekt som inte 
skulle kunna genomföras utan att allvarligt skada värdefulla naturmiljöer 
samt intilliggande naturskyddade Natura 2000-områden. Dessutom skulle 
Bästeträsk kunna förstöras som reservvattentäkt för Gotlands befolkning 
– i ett område som årligen har vattenbrist. Brottet skulle öppnas mitt i ett 
större naturområde vars motsvarighet varken finns i Sverige eller i övrigt 
i världen. föreningen begärde därför hos Regeringen att området i sin 
helhet skulle skyddas som Nationalparken Bästeträsk. Naturvårdsverket 
presenterade efter ett utredningsuppdrag från Regeringen 2008 National-
parksplan för Sverige med förslag att bilda nationalparken Bästeträsk.

4Bolaget fick inledningsvis tillstånd 2006 att öppna två hektarstora 
provbrott som vattenfylldes. Bolagets uppgifter att kalkstenen skulle vara 
tät och inte släppa igenom något vatten visade sig redan vid starten vara 
felaktiga. År 2006 sökte Nordkalk tillstånd att öppna ett 3-4 kilometer 
långt, 170 hektar stort och 25 meter djupt täktområde, att avleda vatten 
från brottet och att anlägga ett nio kilometer långt transportband till sin 
anläggning vid kusten.

4Miljödomstolen avslog Nordkalks ansökan 2008, eftersom ansökan 
på varje punkt strider mot gällande lagstiftning. Det är ingen brist på 
tillgången på kalk för industrin. 

4Miljööverdomstolen gjorde en helt annan bedömning och upphävde 
överraskande domen 2009 efter bolagets överklagande och förklarade 
verksamheten tillåtlig samt uppdrog åt Miljödomstolen att meddela villkor. 

4Domen överklagades till Högsta domstolen som inte beviljade pröv-
ningstillstånd 2010. 

4Mark- och miljödomstolen (namnbyte 2011) avslog 2011 Nordkalks 
begäran om villkor, eftersom tillstånd inte kunde lämnas på grund av 
osäkerheter kring miljöeffekter. I juli 2012 upphävde Mark- och miljööver-
domstolen domen och fastställde utan att göra en samlad tillståndspröv-
ning villkor för verksamheten. Länsstyrelsen på Gotland ålades utföra 
kontrollåtgärder av avgörande betydelse för tillåtligheten i samband med 
att Nordkalks kontrollprogram tas fram. Domen resulterade i att fältbio-
logerna och boende i området inledde demonstrationer mot Nordkalks 
åtgärder, vilket väckte massmedias intresse för vad som pågick. Nordkalks 
skogsavverkningar för att förbereda brottet fick liksom domen nationell 
uppmärksamhet. 2012 överklagades domen till Högsta domstolen av 
föreningen, Naturvårdsverket, föreningen ojnareskogen med flera.

4Högsta domstolen meddelade i oktober 2012 att domstolen ska pröva 
om Mark- och miljööverdomstolens dom är bindande för Mark- och miljö-
domstolen. 

4Den 18 juni 2013 undanröjde Högsta domstolen Mark- och miljööver-
domstolens beslut 2012 och återförvisade hela ansökan till Mark- och 
miljödomstolen för fortsatt handläggning. Avgörande är att: ”Högsta 
domstolen förklarar att Miljööverdomstolens dom 2009 om tillåtlighet inte 
får hindra en tillståndsprövning som uppfyller kraven i EU:s direktiv om 
bevarande av livsmiljöer samt vilda växter och djur”. Högsta domstolens 
beslut kritiserar Mark- och miljööverdomstolen och brister i prövningen 
hur täktverksamheten påverkar intilliggande Natura 2000-områden. 

4Sverige har efter Mark- och miljööverdomstolens beslut anmälts av 
föreningen och andra organisationer till EU-kommissionen för brott mot 
EU:s direktiv.

Hällklofibbla finns bara på Gotlands 
hällmarker.

De öppna hällarna kolonise-
ras sakta av skorplavar och 
små öar av mossa.

En bakgrund
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Göran Mattiasson är vice ordförande i Svenska Botaniska föreningen och ansvarig 
inom styrelsen för skrivelser och åtgärder för att inrätta nationalparken Bästeträsk, 
samt att motverka planerna på att öppna ett nytt kalkbrott inom nationalparksområdet.

Stor fetknopp och backtimjan trivs på 
de öppna hällarna.



 Lär dig hitta i floran

De två vägarna som finns att gå är då att lära sig 
karaktärerna för de speciella familjerna, så att 
man direkt kan leta på rätt ställe i floran, och att 
försöka sig på det som förr kallades att ”exa-
minera” växten – numera talar man mest om 
”nyckling”. Då råkar man i stället ut för andra 
problem. Vad betyder nu alla olika konstiga ord, 
och vad är det för saker man måste titta efter? 

Flororna brukar ha ett inledande avsnitt 
med förklarande text och skisser, så att man blir 
bekant med olika begrepp. Om man har tittat igenom de här fina 
orden under försäsongen är man förstås bättre rustad när vår-
blommorna dyker upp. Alla floror har inte samma ord för en viss 
sak, så det gäller att göra sig hemmastadd med en speciell flora i 
första hand.

Det är enklast är att börja titta på uttrycken som rör bladens 
form och placering, för de flesta av oss har nämligen studiema-

om man tittar i en bild-
flora ser man att det finns 
enormt många vilda blom-
mor. Särskilt dyker det upp 
gula blommor på nästan 
vartannat uppslag. Därför 
räcker det inte med blom-
mornas färg eller form för 
att ta reda på namnet.

Några vanliga krukväxter: 
4 amaryllis (släktet Hippeastrum): I den här stora blomman ser man 
direkt att det finns sex ståndare och en pistill, som längst ut delar sig 
i tre märkesflikar.  Blomman har sex stora blad, ofta orangeröda 
men ibland rosa eller vita. Bladen inom blomman kallas hylleblad, 
och i det här fallet finns det bara en sorts blad – då talar 
man om kalkblad. Pistillen, blommans honliga organ, 
består av märke, stift och fruktämne. I många fall är det 
intressant att titta på hur hyllebladen sitter i förhållande 
till fruktämnet. Amaryllisen har översittande hylle, liksom 
släktingarna påsklilja och snödroppe. Amaryllisens 
blad är långsmala och har sina ledningar för vatten 
och näringsämnen, ”nerver”, ordnade parallellt, utan 
förgreningar. Man talar då om enkelnerviga eller paral-
lellnerviga blad.

4 tulpan (släktet Tulipa): På ganska långt håll är tul-
panen släkt med amaryllisen. Den har också sex ståndare 
och sex kalkblad. Pistillen har tre märkesflikar, men sedan 
upphör likheterna! tulpanpistillen har knappast något 
stift alls, och fruktämnet sitter alltså direkt under märket, 

ovanför kalkbladen. Alltså har tulpanen undersittande hylle! Bladen är 
enkelnerviga som hos amaryllisen, men de sitter på den blombärande 

stjälken och kommer inte enbart från löken. På stjälken sitter de ett och 
ett, olika orienterade. Då säger man att bladen sitter strödda. Både 

amaryllisen och tulpanen har helt slät bladkant – man säger att 
bladet är helbräddat. 

4 rosengeranium (Pelargonium graveolens, doktor 
Westerlunds blomma): blommar trots det ena namnet 
nästan aldrig – så det är bladen som är intressanta. De 

är handflikiga, och även handnerviga. På stjälken sitter 
bladen strödda. Vid varje bladfäste finns små ”extra-
blad”, stipler.

4 hibiscus (Hibiscus rosa-sinensis): Blommorna har 
flera egenheter: Ståndarna är samlade till ett rör som 
sitter runt  pistillen, och utanför foderbladen finns ett 
ytterfoder. Bladen är i det här fallet ett gränsfall mellan 
parflikiga och handflikiga, respektive mellan fjädernerviga 
och handnerviga. De har små långsmala stipler och sitter 
strödda.
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  Under luppen 

värdväxt för den rödlistade väpplingblåvingen. Mer lysande blått 
än en hane i solljus över hällarna finns inte. Linné noterade på 
tallstockar att ”matkemjöl sågs i stor myckenhet”, vilket orsakats 
av skalbaggslarver. Detta tyder på en lång obruten kontinuitet 
av död ved i områdets hällmarkstallskogar. Enligt specialister på 
vedlevande skalbaggar hyser skogarna inom den nu föreslagna 
nationalparken en mycket rik fauna. 

Nationalparksaspirant
Ojnareskogen utgör tillsammans med tallskogarna på Gotska San-
dön de rikaste i norra Europa. Gotska Sandön är som bekant redan 
nationalpark, vilket vi får hoppas att också Bästeträsk, Ojnaresko-
gen och Bräntings haid med omgivande marker blir inom en snar 
framtid. Därmed skulle vi få ett varaktigt skydd för ett av landets 
rikaste naturområden.  

Allmänheten känner dåligt till vad Natura 2000 står för liksom politiker, 
journalister och de flesta andra yrkesgrupper. Natura 2000 är ett 
europeiskt nätverk av ekologiskt värdefulla områden med högsta 
naturvärde, sällsynta och hotade naturtyper och arter som de olika re-
geringarna i EU-länderna anmält till EU-kommissionen. Dessa områden 
ska ges ett starkt skydd för att hejda utrotningen av växter och djur och 
bevara deras livsmiljö. 

Sverige har åtagit sig detta liksom övriga länder i EU. Skyddet av 
Natura 2000-område har prioritet. Detta är lagstadgat och gäller alla 
samhällsorgan, även domstolar naturligtvis. 

Politiker, som vill ge företräde åt arbetstillfällen och sysselsättning, 
i eller i anslutning till Natura 2000, som skadar vad som ska bevaras, 
saknar således tillräcklig kunskap om vad Natura 2000 och EU:s direk-
tiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda växter och djur kräver.

natura 2000 – Vad är det?

På de öppna kalkhällarna vid Hauvägen trivs liten sandlilja (överst t.v.) och i övergången mot väten (vänster bildkant) även salepsrot (överst t.h.) och alvargräslök 
(mitten).

Del 1: Fingranska dina krukväxter

text OcH FOtO: guNNar björNdahl

terial hemma – i form av krukväxter!  Plocka fram en krukväxt 
och försök använda de olika orden, som förklaras i floran, för att 
se vad som gäller just en viss krukväxt – eller snittblomma. Här 
nedan följer några exempel.

Nu är du förhoppningsvis inspirerad att jämföra alla dina kruk-
växter och se på de olika begreppen i floran. Därefter kan det vara 
dags att pröva nyckling! Men mer om det i nästa nummer.
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Pilen visar på amaryllisens fruktämne, 
som sitter under hyllebladen. Därför 
säger man att hyllet är översittande.

Ståndare (6 st).

Pistill (med tre 
märkesflikar).

Hylleblad 
(kalkblad).

Amaryllis.

en tulpan ovanifrån. Den har 
6 ståndare och 6 kalkblad, 
samt en pistill där märket 
sitter direkt på fruktämnet. 
Hyllebladen sitter under 
fruktämnet, hyllet är alltså 
undersittande.
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  Personligt

”Jag älskar fortfarande 
småländska myrar.”

E
fter flera veckor med fantastiskt 
väder är det en mer normal 
svensk sommardag på Västkus-
ten. En hyggligt kraftig nord-
västlig vind och mjölkvita skyar 

gör att den extra tröjan värmer skönt. Ett 
semestrande par som bär på en kylväska 
och varsin brassestol sammanfattar hela 
situationen med ett lakoniskt ”optimister”, 
och fortsätter förbi platsen där vi har par-
kerat oss bland komockor och ännu inte 
utslagna gentianor. En sånglärka försöker 
modstulet lätta upp känslan av en bort-
flyende sommar och en flock hämplingar 
hänger ljudligt på.

– I år har korna bestämt sig för använda 
det här området som toalett. Förra året 
var det ett annat ställe, säger Evastina 
Blomgren.

Förnäma gentianor
Vi blickar ut över fuktheden med havet 
bara några hundra meter bort som också 
är Evastinas favoritplats. Mycket är över-
blommat men rödklinten lyser upp mar-
ken och när vi kikar riktigt nära marken 
ser vi anspråkslösa ängsgentianor.

– De är lite förnäma av sig och slår ut 
bara om det är riktigt soligt, säger hon.

Här på Ramsvikslandet finns både 
kust-, ängs-, sump- och fältgentiana.

– Alla fyra är numera sällsynta i Sverige 
och det är inte så vanligt att man kan finna 
alla dessa vackra blommor på samma plats, 
säger hon. 

Marken härute är kalkrik, det finns gott 
om skalbankar, alltså skal från sedan länge 

döda djur. Evastina hade önskat att man 
kunde använda dessa skal som grus vid 
parkeringsplatsen vid naturreservatet. 

– Det hade varit bra för växterna här 
om det hade kommit upp lite mer skal till 
markytan, säger hon utan att våga vara 
alltför optimistisk om möjligheterna.

Författare till många böcker
För många botanikintresserade är Evastina 
Blomgren känd för sina stora insatser med 
Bohusläns flora, men även för den kritiker-
rosade Botaniska utflykter i Bohuslän och 
den senaste boken Blommor i Västsverige, 
som delar in växterna efter färg.

– Det är ju nästan omöjligt för någon 
som inte är bevandrad att hitta en växt i 
Den nordiska floran. Vi ville göra det på ett 
annat sätt. Det är ungefär 400 blommande 
örter i vår bok, vilket i praktiken är alla 
som inte är sällsynta i sydvästra Sverige., 
säger hon.

I nästa bok, som troligen kommer ut 
2015, behandlas kärlkryptogamer, träd och 
stråväxter i Västsverige.

– Vi måste ta en säsong till för att få 
bättre bildmaterial, säger hon.

Evastina Blomgren är uppvuxen i Små-
land. Mestadels utanför Anderstorp, men 
familjen flyttade runt en del i Småland ef-
tersom pappan var förvaltare av torvmos-
sar under andra världskriget.

– Jag älskar fortfarande småländska 
myrar, säger hon.

Pappan var naturintresserad, även om 
han inte var någon specialist, och han gav 
Evastina en grund att falla tillbaka på, och 

Evastina Blomgren trillade över vilda växter, mest av en 
slump, för 30 år sedan. Sedan dess är hon fast. fena på 
maskrosor, och med många ideella timmar på diverse 
bokprojekt – och fler är på gång. 

text OcH FOtO: niklas aronsson

 favoritlokal:
– Ramsvikslandet i Bohuslän, strax 
utanför Kungshamn jag bor förstås.
Sedan har varit ett par gånger på tene-
riffa och där är det inte så tokigt heller.

 Växter som du alltid blir 
extra glad av att se:
– Jag gillar alla gentianor som finns 
här på Ramsvikslandet, men har också 
varit väldigt inne på maskrosor.

 Bästa växtminne:
– Den härliga känslan när jag och min 
sambo Sven inventerade här tillsam-
mans första gången och vi hittade över 
hundra arter på en timme.

Namn:  Evastina Blomgren.
Ålder:  75 år.
Familj:  Sambo och tre barn.
Aktuell: Med boken Blommor i Västsverige.

Ängsgentiana på Ramsvikslandet.
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Personligt
det skulle dröja nästan 30 år innan kun-
skaperna kom till användning.

Däremellan hann kriget ta slut, familjen 
Blomgren flyttade till Göteborg eftersom 
faderns kunskaper nu kom till användning 
för kolimporten till Sannegårdshamnen 
på Hisingen. Evastina tog studenten och 
utbildade sig till adjunkt i matematik och 
fysik.

– På den tiden var läraryrket välbetalt 
med trygga anställningsförhållanden. 
Man var i princip oavsättlig. Med åren har 
saker förändrats. Jag började som adjunkt 
och gick i pension 2001 som pedagogisk 
personal.

Men hur var det nu med intresset för 
växter?

– Jag hamnade en sommar på Tjörn 
med min treåring och visste inte riktigt 
hur jag skulle fördriva tiden. Så hittade jag 
min gamla Krok-Almquist och upptäckte 
hur roligt det var, säger Evastina.

Vi pratar om vikten av att ha en viss 
kunskapsnivå för att man ska kunna bli 
riktigt biten.

– Problemet idag är ju att man inte lär 
sig detta i skolan längre. Vi fick ju exami-
nera växter och lärde oss en hel del av det.

Intresset fördjupas
Kort tid efter att växtintresset vaknat på 
nytt kom hon med i Botaniska föreningen 
i Göteborg, där hon lärde känna sin nuva-
rande sambo, Sven.

– Han tog med mig hit till Ramsviks-
landet och på en enda timme hittade 
vi över hundra växter. För mig var det 
fantastiskt.

När hon sedan flyttade till Kungshamn 
1990 fördjupades intresset.

– Om jag hade några intressen innan 
det, så knuffades de bort av botaniken.

Evastina och Sven gav ut en flora 
för Sotenäs 
kommun och 
bara några år 
senare blev 
hon ansvarig 
för det stora 
projektet att 
ge ut en flora 
för Bohuslän.

– Egentli-
gen fattar jag 
inte varför jag 

blev ansvarig, men det var bara att köra 
igång. 

Det tog 18 år innan inventeringarna 

kunde avslutas, boken produceras och 
publiceras 2011.

– Det var när vi var mitt inne i det pro-
jektet som vi kom på att vi borde göra en 
separat bok om utflyktsmål. Vi gjorde den 
enkel med lite text och tydliga kartor för 
att man lätt skulle kunna hitta växterna. 
Det blev en stor succé och bildade mall för 
andra böcker på samma tema.

Lärt sig på egen hand
Hon är helt självlärd när det gäller att pro-
ducera böcker, använder samma program 
som proffsen.

– Det har förstås tagit väldigt mycket 
tid att lära sig. De första böckerna gjorde 
jag i Word och fick lämna plats för bilder. 
Sedan fick jag säga till tryckeriet hur 
mycket bilderna skulle förminskas eller 
förstoras för att det skulle bli bra. Idag gör 

jag allt färdigt så att det bara är att stoppa 
materialet direkt i tryckpressen.

Enda nackdelen med allt arbete hon 
har lagt ner på att göra böcker är att det 
har gått ut över hennes eget växtintresse.

– Jag var väldigt mycket inne på att lära 
mig allt om maskrosor under en period, 
men när bokprojekten tog all tid fick jag 
släppa maskrosorna och nu känns det som 
jag har glömt allt.

Men varför maskrosor?
– För att de är så svåra och för att det 

är roligt att kunna det som andra inte kan, 
säger hon med ett skratt.
Kunskaperna finns där och förhoppnings-
vis får Evastina snart möjlighet att damma 
av dem.
– Jag hoppas på nästa säsong. Maskrosor 
har en kort blomning och i år var den bara 
två veckor! 

Det är på de oceaniska  fukthedarna i Sotenäs kommun i Bohuslän som evastina Blomgren trivs allra bäst.

  I Linnés fotspår

” Egentligen 
fattar jag 
inte varför 
jag blev an-
svarig...”

Vad hade botaniken varit 
utan Carl von Linné, och 
vad hade han varit utan 
sina lärjungar och apost-
lar? Utan tvekan fick han 
hjälp av dessa att sprida 
sin läror över världen. 
Många av dessa nådde 
internationell ryktbarhet, 
som Daniel Solander.

Daniel solander – linnés apostel

C
arl von Linné är troligen den 
svenska vetenskapsman som 
avsatt de största avtrycken 
internationellt. Hans sätt att 
namnge djur och växter med 

ett släktnamn och ett artepitet lever kvar 
än idag. Han la även grunden till den 
moderna systematiken. Som många stora 
vetenskapsmän omgav sig Linné med lär-
jungar. Hur många de var finns det många 
olika uppgifter om. Upp mot 300 enligt 
vissa källor. De lärjungar som skickades på 
resor långt bort från Sveriges gränser kall-
lades apostlar. En av apostlarna var Pite-
sonen Daniel Solander som fick resa med 
James Cook och hans fartyg Endeavour 
under dennes första jordenruntseglats. 

Tanken var att apostlarna skulle sprida 
Linnés läror internationellt, och samtidigt 
samla in och hemföra mängder med nya 
växter och organismer som skulle komma 
till användning. Nyttoaspekten var fram-
trädande – allt hade en mening och en 
funktion att fylla. 

Besvikelse för Linné
För Carl von Linné blev Solanders odys-
séer emellertid en besvikelse. Han hyste 
tidigt förhoppningar om att få den ambi-
tiöse Solander som svärson. Daniel hade 
visat intresse för Linnés dotter Lisa-Stina. 
Men åren gick och någon Solander dök 
inte upp. Istället för att komma hem till 
Linné och hans dotter gjorde Solander 
under 1770-talet resor till Stilla Havet, 
Sydamerika, Kanarieöarna, Hebriderna 
och Island. Den som istället för Linné får 

skörda frukterna av Solanders samlar-
mödor, 30 000 insamlade arter, är istället 
aristokraten Joseph Banks, som har 
finansierat resorna. Tillsammans får de 
hjältestatus i England.

Namngav växter
I mars 1782 dör Daniel Solander, som 
engelsk medborgare, i London, bara 49 

år gammal. Linné visade trots allt sin 
uppskattning genom att uppkalla växtsläk-
tet Solandra efter honom. Även ögruppen 
Solander islands utanför Nya Zeeland bär 
hans namn. 

Det finns teorier om att Daniel Solan-
der skulle ha varit Linnés son, eftersom 
han under sin Lapplandsresa året innan 
Daniel föddes bodde några nätter hos Da-
niels föräldrar. Det skulle därför snarare 
vara på grund av det misstänkta släktska-
pet som fick Linné att hindra sin dotter 
från att gifta sig med Solander. 

Några bevis för detta har dock aldrig 
presenterats. 

Årliga aktiviteter
I Piteå återfinns Solanderföreningen som 
vårdar hans minne med årliga aktiviteter, 
www.danielsolander.se.

Läsning: Den fulländade forskaren av torbjörn 
Lindell, Med Linné genom Sverige av ove torgny, 
Jag tänker på Linné: Han som såg allt av Karin 
Berglund, System och passion. Linné och dröm-
men om Naturens ordning av Helene Schmitz och 
Nils Uddenberg och Om botanikens grunder av 
Carl von Linné. 

Mai från Franska Polynesien (blott den andra människan från Stilla Havet som besökte europa, vilket 
skedde 1768) aristokraten Sir Joseph Banks och Linnés apostel vetenskapsmannen Daniel Solander. Mål-
ning av William Parry cirka 1775.
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Solandra Solandra grandiflora är en växt inom fa-
miljen potatisväxter som hittas i Sydamerika. Den 
har fått sitt namn från Daniel Solander.

text: niklas aronsson

Foto: shu suehiro



  Fångat 
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”Det verkar 
dock som om 
honan kan 
känna doften 
av nunneör-
tens lökar och 
hitta lämpliga 
äggläggnings-
platser...”

Med nunneörten som hem

text OcH FOtO: steFan GrUnDströM

M
nemosynefjäril, (uttalas 
nemosyne) är en våra mest 
sällsynta dagfjärilar. Den 
finns numera bara i tre 
svenska landskap: Medel-

pad, Uppland och Blekinge, och där bara 
i vissa delar av kustområdet. På norska 
heter den mnemosyne sommerfugl och 
lever där i några otillgängliga fjorddalar. 
Mnemosynefjärilen är inte så färggrann, 
men är en stor och elegant fjäril, upp till 
sju centimeter mellan vingspetsarna. Den 
flyger i blomrika marker under juni må-
nad, men liksom andra dagfjärilar flyger 
den bara när det är soligt ute. 

När det är mulet och regnigt ligger den 
och trycker i gräset. Under sommaren 

släpper fjärilshonan sina ägg på platser 
där det växer nunneört. Äggen övervintrar 
och på våren efter bildas larver som endast 
äter blad av de tidigblommande nunne-
örtplantorna. Det kallas att nunneört är 
mnemosynefjärilens värdväxt. 

Flera arter nunneört
I Sverige finns flera arter av nunneört och 
i olika delar av landet äter fjärilslarverna 
på olika arter av nunneört beroende på 
tillgången. Stor nunneört och hålnunneört 
finns upp till Uppland, och smånunneört 
finns i en större del av landet och är i Med-
elpad den enda värdväxten för mnemosyne-
fjärilen. Nunneörten trivs i lövskogsbryn 
och i hagmark men plantan vissnar ner 

mycket snabbt på försommaren. Det ver-
kar dock som om honan kan känna doften 
av nunneörtens lökar och hitta lämpliga 
äggläggningsplatser trots att de överjor-
diska delarna är nedvissnade.  

Trotsar giftighet
Nunneörterna är giftiga då de innehåller 
en typ av växtgifter som kallas alkaloider 

Mnemosynefjäril suger nektar från 
ett midsommarblomster. Mnemo-
syne var minnets gud i den grekiska 
mytologin. Det var Linné som gav 
fjärilen dess vetenskapliga namn 
Parnassius mnemosyne. 

som är nära besläktade med till exempel 
nikotin. Trots giftigheten har mnemosyne-
fjärilen under evolutionens gång anpassats 
så att de kan leva på nunneörterna. Det 
finns forskning som tyder på att de till och 
med kan använda giftet från plantorna för 
att själva bli osmakliga och undgå att bli 
uppätna.  

Tyvärr minskar mnemosynefjärilen i 

Sverige men det finns sedan några år ett 
program med åtgärder som ska få den att 
öka igen. 

I Uppland har man lyckats bra med in-
satserna och på några platser har den ökat 
markant. I Blekinge är fjärilen numera 
mycket sällsynt och där har man arbetat 
med uppfödning av larver under kontrol-
lerade förhållanden. 

I Medelpads kustområde finns mnemo-
synefjäril i ett landskap med en mosaik 
av öppna ängsmarker och lövskogar 
där smånunneörten främst växer i 
skogsbrynen.

När en mnemosynefjärilslarv börjat äta på en nunneörtplanta 
brukar den äta upp hela planten. Bilden visar typiska gnagspår på en 
påbörjad planta.

Smånunneört är en mycket tidigblommande ört som finns i rikare lövskogs- och hagmarksmiljöer i södra halvan av landet samt 
i en del rikare fjällbjörkskogar. 

I Blekinge är mnemosynefjärilen så illa ute att de lokala naturvårdarna har fött upp fjä-
rilslarver på odlade nunneörtsplantor. efter att larverna förpuppat sig på våren och blivit 
flygfärdiga släpps de ut för att kolonisera markerna i närheten av uppfödningsförsöken.   



  Resan

Kreta – vilda tulpaners hem
På Kreta finns inte mindre än fyra olika arter av vilda tulpaner att uppleva. I 
kombination med den fantastiska naturen, vitkalkade hus och betande får på 
bergssluttningarna ger det färgprakten en perfekt inramning.  
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D
e flesta av oss har väl bara 
besökt Kreta för att njuta av 
sol och bad och kanske den 
härliga grekiska maten. Man 
behöver inte fara så långt från 

stränderna för att också uppleva den 
underbara vilda floran här. En förutsätt-
ning är förstås att man finns på plats innan 

den stora sommartorkan sätter in. Det jag 
ska beskriva här fanns att se och uppleva i 
mitten av april. 

Paradiset ligger på Kreta
På centrala Kreta ligger byn Spili, nära 
berget Kedros. Om man svänger vänster 
mot Gerakari just innan man kommer fram 

till Spili, så kommer vägen att via några 
serpentiner, men hela tiden på behagligt 
bred asfalt, att ta dig upp till det småska-
liga, gammaldags odlingslandskapet på 
högslätten Gious Kambos. Där ligger små 
kuperade åkrar insprängda mellan steniga, 
fårbetade kullar. Nära vägen ligger också 
några små vitkalkade kyrkor. Jag kan utan 

text OcH FOtO: barbro risberG

Odlingslandskap på högslätten Gious Kambos på Kreta. Här ligger små kuperade åkrar insprängda mellan steniga, fårbetade kullar. Området är oerhört artrikt, inte 
minst gäller det förekomsten av liljeväxter och orkidéer. I bakgrunden syns berget Idas snötäckta topp.

Tulipa saxatilis kallas ibland för 
Kretatulpan.

Ovan till vänster: Den ljust 
skära tulpanen Tulipa saxatilis 
finn i stort antal på vissa plat-
ser, som här på Omalosplatån. 
en förutsättning för att det 
ska bli många tulpaner är att 
växtplatserna skyddas från 
fårbete. 

Ovan till höger: Den röda 
tulpanen Tulipa doerfleri är 
endemisk för Kreta. Den är 
bunden till mark där ett små-
skaligt jordbruk bedrivs. Den 
växer nästan enbart på Gious 
Kambos. 

vidare säga att om det finns ett paradis på 
jorden, så är detta i min föreställning, det 
närmaste det går att komma. 

Hela området är oerhört artrikt. På de 
odlade åkrarna blommar vid den här tiden 
en liten klarröd tulpan Tulipa doerfleri som 
tyvärr inte har något svenskt namn. Arten 
är endemisk på Kreta. Det betyder att den 
i hela världen växer enbart här. Kreta har 
många endemiska arter. Anledningen är 

att ön varit avskild från kontakt med andra 
områden under de senaste fem miljoner 
åren. Liknande förhållanden råder på 
många öar, som under en längre tid varit 
isolerade från omvärlden.

Gnistrar som rubiner
De röda tulpanerna är beroende av att 
jorden brukas. De kan ha introducerats av 
de första jordbrukarna på ön för mycket 

länge sen. De sprids inte med frön utan 
med rotutskott och lökar. Antalet blommor 
varierar från år till år, men oftast är det 
riktigt gott om dem. 

Fastän Kreta är en vidsträckt ö, växer 
den nästan bara här, men de kan dyka upp 
sparsamt i de närmaste omgivningarna.  
När jag ser de klarröda tulpanerna här i 
den klorofyllgröna friska sådden, så långt 
från den konstgödslade blågröna tonen 



24 vilda växter | 1.2013  vilda växter | 1.2013 25

 Resan

De röda tulpanerna lyser som rubiner i den intensiva vårgrönskan.

Kreta – en ö med många unika arter
4 Kreta är den största ön i den grekiska övärlden. Närheten till Europa, Mindre Asien och 
Afrika har skapat en unik flora med inflytande från tre världsdelar. 

4 Kretafloran innehåller drygt 1 700 bofasta arter kärlväxter. Av dem är 159 arter endemiska, 
det betyder att de finns bara här i hela världen. Det är en ovanligt hög andel av det totala 
artantalet. orsaken är att Kreta varit isolerat från omvärlden i cirka fem miljoner år. 

4 Den bästa tiden att botanisera på Kreta är mars–maj. Bortsett från de högsta bergsområ-
dena är naturen lättillgänglig och mycket kan ses vid stopp längs mindre vägar. 

4 Berggrunden består huvudsakligen av kalk. Sprickor och grottor i kalkberggrunden håller 
kvar vatten. Därför blir det sällan så torrt på Kreta som i andra delar av Medelhavsområdet. 

på de flesta sädesfält, upplever jag den 
perfekta färgkombinationen, särskilt om 
tulpanerna är genomlysta av den lågt stå-
ende morgonsolen, som får dem att gnistra 
som rubiner. 

Fler tulpanarter
På en av de steniga kullarna här växer 
också rikligt med en ljust skär tulpan 
Tulipa saxatilis med gul botten i blom-
man. Den kallas ibland för Kretatulpan 
och är spridd över stora delar av ön. Det 
mesta jag har sett av dem är bestånden på 
Omalosplatån uppe i bergsområdet Vita 
bergen, Lefka Ori. 

Omalosplatån är väl mest känd för att 
den är utgångspunkt för vandringsleden 
genom Samariaravinen. Där markerna 
varit inhägnade för att hindra fårbete 
blommar tusen och åter tusen av dessa 
tulpaner vid den här tiden. Ofta står de 
tillsammans med de stora blå anemonerna 
Anemone coronaria. 

Enkelt att uppleva prakten
Det finns ytterligare två vilda tulpanarter, 
som växer på Kreta. En av dem Tulipa 
cretica blommar oftast tidigare och kan 
vara svår att få syn på i april. Den andra är 
en art från det grekiska fastlandet, som har 
en enda, ganska sent upptäckt växtplats 
på ön. Många flera vilda tulpanarter finns 
i Turkiet, Mellanöstern och Centralasien. 
Ofta växer de på platser och i länder, dit de 
kan vara svårt att ta sig. 

Då är det betydligt enklare att få upp-
leva tulpanprakten på Kreta. Att dessutom 
få se en mängd andra arter, inte minst 
orkidéer gör inte saken sämre.

Mycket annat att uppleva
Skulle du vilja vila ögonen från de 
storslagna vyerna en stund kan du växla 
perspektiv och tränga in de små detaljerna 
hos markens blomster. Bland alla orkidéer 
finns många arter flugblomster, Ophrys, 
där vi har en art i Sverige med just namnet 
flugblomster. De lockar stekelhannar till 
sig genom att utsöndra honornas doftäm-
nen Här finns till exempel en storblommig 
underart av skorpionofrys. 

Namnet har den fått av den gula taggen 
på läppen, som för tankarna till skorpio-
nens stjärttagg. Här finns också Ophrys 
creberrima, en av de endemiska arterna 
och mycket annat. Det här är bara ett litet 
smakprov på alla ljuvligheter en dag på 
Gious Kambos kan erbjuda. Ophrys creberrima är en av öns många endemiska växtarter.

Den stora blå anemonen Anemone coronaria växer 
ofta tillsammans med Tulipa saxatilis.

Skorpionofrys är vid närmare beskådande ett rik-
tigt litet smycke. Lägg märke till ”skorpiontaggen” 
på läppen.

Kreta



V
i var 21 förväntansfulla del-
tagare från Öland i söder till 
Jämtland i norr som samlades 
på torsdagskvällen i foajén till 
fjällhotellet i Funäsdalen. Un-

der tre dagar skulle vi ”floraväkta” lokaler 
för hotade kärlväxter i västra Härjedalen. 
Alla var vi laddade inför vårt uppdrag, 
djungelolja och varma kläder är obligato-
riska på dessa breddgrader. 

Hotellet ligger mycket naturskönt vid 
Funäsdalssjön med höga fjällsidor runt 
om. För en ölänning kändes alla lodräta 
stup skrämmande, men också lockande. 
Vilka spännande växter kunde inte dölja 
sig i dessa branter? Den kalla fjälluften var 
krispig och molnen strök över topparna. 
Kvällen ägnades åt att plugga in en del av 
de arter som vi kunde träffa på under våra 
dagar i Härjedalen. Tur att det finns en 
”lättversion” av Den nya nordiska floran 
som bara tar upp fjällväxter, den passade 
bra i ryggsäcken. 

Rödlistan och avgränsningar
Fredagen började med att Margareta 

Edqvist berättade om floraväktarna och 
vårt kommande uppdrag. Hon förklarade 
hur rödlistan för hotade arter tas fram och 
varför det är viktigt att besöka lokaler för 
skyddsvärda växter. Diskussionen gick hög 
när vi kom in på hur man ska räkna antalet 
individer av olika arter och hur man lämp-
ligen avgränsar en lokal. Efter lunch var 
det dags att visa våra nyvunna färdigheter. 

Gruppen bestod av en del vana flora-
väktare, medan andra var nya i gänget, 
men alla hjälptes åt för att resultatet skulle 
bli fullgott. Bengt Petterson, floraväktar-
ansvarig i Jämtlands län, hade tagit fram 
kartor och koordinater för många lokaler 
som inte besökts de senaste åren. Några 
av deltagarna ville helst undvika långa 
marscher i brant terräng. För dem fanns 
flera lokaler nära bilvägar att besöka. 
Låsbräkenarter trivs längs vägkanter, eller 
vid parkeringsplatser – men så svåra de 
rackarna är att upptäcka! Småväxta och i 
samma gröna färg som det omgivande grä-
set gömde sig topplåsbräken och nordlås-
bräken så gott de kunde. Där fick gruppen 
en rejäl utmaning.

Den andra gruppen dit jag hörde var 
pigga på större strapatser. Färden gick väs-
terut och vi stannande nära Fjällnäs som 
ligger strax före den norska gränsen. Där 
skulle vi besöka Sveriges enda kända lokal 
för baggsöta. Så sent som 1972 upptäcktes 
växten på denna undanskymda plats. I 
Norge växer baggsöta främst i de sydli-
gaste fjällområdena. 

Flitigt använd som medicin
Baggsöta har länge varit medicinalväxt 
där främst jordstammen har använts. På 
1950-talet ingick den i en av de vanligaste 
medicinerna vid olika typer av magbesvär. 
Insamling lär ha bidragit till att utrota 
arten från en del av dess norska växtplat-
ser. Tur för baggsötan att Astra forskade 
fram Losec! 

Det var en vandring på knappt tre 
kilometer upp till växtplatsen och många 
gånger ångrade jag att långkalsongerna 
hade fått stanna på vandrarhemmet. Men 
de myrmarker vi passerade bjöd på en 
hel del växter som vi saknar på Öland till 
exempel tuvsäv, björnbrodd, hönsbär, 

Härjedalen finkammades
topplåsbräken.
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text: Ulla-britt anDersson foto: thoMas GUnnarsson   Floraväktarna

floraväktarna är ett nätverk av blomsterälskare som är med och 
bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter. för att kunna 
bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arterna finns och 
om de ökar eller minskar. floraväktarna följer växtens utveckling på 
en eller flera lokaler, år från år. Genom regelbundna rapporter om 
växtens numerär är det möjligt att följa arternas utveckling, och vid 
behov vidta årgärder för att bevara en viss art och dess livsmiljö.

I många län initierar och utför foraväktarna, efter samråd och i 
samarbete med ansvarig länsstyrelse och markägare, aktiva åtgär-
der på växtplatser. Det kan vara röjning av buskar, bränning eller 
räfsning. frön har insamlats för att odla fram plantor som sedan ska 
förstärka en svag population av exempelvis mosippa, drakblomma 
eller murgrönsmöja.

I Sverige finns cirka 500 aktiva floraväktare och i varje län finns 
minst en ansvarig person som ska bistå med stöd på lokal nivå. 
Margareta Edqvist Nässjö, är anställd på halvtid som nationell 
koordinator.

flera kurser har anordnats på olika ställen i Sverige för att 
värva nya floraväktare. Där får deltagarna lära sig metodiken för 
floraväkteri och även öva den praktiskt i fält. Några inventeringsläger 
har också hållits i områden där det finns få floraväktare och riktade 
insatser därför behövts göras. 

Det finns 340 hotade kärlväxter i Sverige, flest kända finns i Skåne 
(213) följt av Västra Götaland (186). Varje år besöks drygt 4 000 
lokaler av floraväktare.

Det här är Floraväktarna

På väg upp mot Stötliden, blommande 
svarthö i förgrunden.
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”Bilisterna som 
passerade höll på 
att köra av vägen 
när de såg oss 
krypande i väg-
kanten...”

På toppen av Stötliden var det kallt och blåsigt men fyndet av dvärgyxne värmde Lars-Olof Persson, 
Bengt Westman och artikelförfattaren.

Alpstenbräken, en ovanlig ormbunke.
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rosling och dvärgtranbär. Ståtlig som få var 
Kung Karls spira där de stora, gula blom-
morna reste sig drygt en halvmeter upp 
över myren. Den rödspetsade underläppen 
förhöjde effekten av upphöjd elegans. Jag 
böjde mig ner och luktade på den vanilj-
doftande fjällskäran, underbart! 

En tröst i kylan var att myggen och 
knotten tydligen hade frusit ihjäl och 
lämnat fältet öppet för oss botanister. Så 
kom vi då fram till lokalen för baggsötan 
och såg de första karakteristiska bladro-
setterna med de breda, ljusgröna bladen. 
Bengt delade in oss i grupper och vi fick 
noggrant räkna antalet bladrosetter och 
blommande individer. Totalt blev det 
1 316 antal bladrosetter och 6 blommande 
individer, vilket är ganska normalt. 

Kaffet värmde våra frusna händer där 
det intogs i lä bakom en kulle. På vägen 
tillbaka till Funäsdalen stannade vi till 

vid västra delen av Hamrafjällets natur-
reservat där det finns en mindre slåtter-
äng. Bengt ville lära oss att se skillnad på 
vityxne, som växte i slåtterängen, och den 
betydligt vanligare orkidén fjällyxne, som 
vi skulle se en hel del av de kommande da-
garna. Vityxne växer även mycket sällsynt 
i de södra delarna av Sverige. 

Många sällsynta växter
Lördagen bjöd på molnigt väder när vi 
startade mot Stor-Mittåkläppen, nu fick 
långkalsongerna följa med. En avgifts-
belagd väg gör att man kommer nära det 
botaniskt spännande fjället, det kändes 
värt de 40 kronorna. 

För några decennier sedan var fjället 
hårt nerbetat av renar men numera har 
stängslet fallit omkull vilket gör att floran 
återhämtat sig. 

Vår första lokal att besöka låg en bit 
upp på fjället och bjöd på en underbar 
ängsmark. Många växter som är sällsynta 
i södra Sverige trängdes med varandra 
som hårstarr, grönkulla och månlåsbräken. 
Vi fick i uppgift att återfinna en tidigare 
oidentifierad låsbräken och fann två 
exemplar av nordlåsbräken. I solen som 
nu bröt fram blommade smalviva samt 
fjällgentiana, den sistnämnda har fjällets 
blåaste blomma. Efter kaffet fortsatte vi 
uppåt genom videsnåren, det var svet-
tigt värre, men belöningen blev blom-

mande vitsippsranunkel. Den meterhöga 
ranunkeln blommade som bäst och blev 
vederbörligen fotograferad. Rödblära, 
nordisk stormhatt, torta och fjällkvanne 
fullbordade färgpaletten. 

Till sist var vi uppe vid de klippbranter 
där vi skulle göra våra eftersök av alpsten-
bräken, en ovanlig ormbunke som inte är 
helt lätt att skilja från stenbräken. Nu blev 
det till att klänga upp och ner i branterna 
och undvika att trampa på lösa klippblock 
som kunde riskera att falla i huvudet på 
den olycklige botanist som stod nedanför. 
En del belägg togs med för senare gransk-
ning och flera av dem visade sig vara 
alpstenbräken – det var kul! 

Grönbräken växte frodigt i skrevorna 
och jag blev lycklig över att få se min per-
sonliga favorit bland fjällväxter, nämligen 
klippveronika. Denna art växer ganska 
sällsynt på kalkrika fjäll och blomman är 
förvånansvärt stor. Växten är ofta bara 5 
centimeter hög, men den blå blomman kan 
ha en diameter på 1–1,5 centimeter. Dess-
utom har klippveronika en röd ring runt 
den innersta delen av kronbladen för att 
förhöja skönhetseffekten. På klipphyllorna 
växte klippbräcka som normalt har vita 
blommor. På just detta fjäll finns exemplar 
med gula blommor som de lokala botanis-
terna kallar ”kläppbräcka”. När vi dessut-
om fann exemplar med rosa blommor blev 
Bengt så exalterad att han nästan rasade 
nerför branten. Han kvicknade snabbt till 
efter att ha intagit våfflor med hjortronsylt 
vid Djupdalsvallens servering.

Hemma igen fick vi höra om den andra 
gruppens upplevelser. De hade stött på 
färsk björnspillning och hittat tre legor 
inne i fjällbjörkskogen, där kan man tala 
om björnfrossa. På kvällen åt vi gemensam 
middag på hotellet och lät oss väl smaka av 
rödingen. 

Fjällhed i inspirerande färger
Sista dagen randades och vi åkte över 
Flatruet med Sveriges högst belägna väg. 
Om man hade plockat bort alla fjälltoppar 
i bakgrunden kunde man ha trott sig vara 
förflyttad till Ölands Stora alvar. Högsta 
punkten passerades 975 meter över havet, 
och där stod husbilarna tätt som sig bör. 
Färgerna på fjällheden var inspirerande, 
nu skulle man ta fram sin konstnärliga 
ådra och göra en bildväv av det vackra. 
På vägen mot Stötliden och Torkilstöten 
passade vi på att ”floraväkta” en lokal nära 
Ljungdalens kapell. Bilisterna som pas-

serade höll på att köra av vägen när de såg 
oss krypande i vägkanten på söndagsmor-
gonen. Vår belöning blev drygt 20 plantor 
topplåsbräken och en planta nordlåsbrä-
ken. 

Dvärgyxne på vindpinad topp
Färden fortsatte och framme vid liftsta-
tionen delade vi in oss i grupper. Min 
grupp gick mot branterna på Stötlidens 
östra sida, det såg spännande ut. På vägen 
passerade vi mängder med blommande 
gullspira, en art som bara finns i de syd-
ligaste delarna av våra fjäll. Fjällyxne var 
det gott om och högst upp på en vindpinad 
topp fann vi även dvärgyxne. Som namnet 
antyder är denna orkidé svårfunnen så 
stämningen var på topp trots att det blåste 
halv storm och fingrarna var stela. 

I branterna hittade vi till sist alpsten-

bräken, flera kraftiga exemplar. Antalet 
bladskivor och koordinater för alla exem-
plar noterades noggrant, nu skulle Bengt 
bli nöjd med vår insats. Balanssinnet sattes 
på prov men någon nytta ska jag ha av 
mina yoga-övningar. 

På vägen tillbaka passerade vi mattor 
med överblommad fjällsippa liksom tuvor 
med purpurbräcka. Dessa arter skvallrade 
om att berggrunden är rik på kalk och att 
en botanist därför bör vara extra uppmärk-
sam på alla rara växter som kan dyka upp. 
Kanske ett lämpligt fikaställe i lä för den 
kalla vinden? 

Sista delen ner från fjället gick vi på 
blommande ängar med doftande mysk-
gräs. Vi fick telefon från den andra grup-
pen som också hade hittat alpstenbräken 
på Torkilstöten så det blev ett lyckat slut 
på vårt floraväktarläger. Nu återstod bara 
att köra bil nästan 100 mil tillbaka till 
Öland. 

Stort tack till Margareta och Bengt som 
gjorde lägret möjligt. När nästa inbjudan 
till ett floraväktarläger dyker upp så anmäl 
dig på studs. Du kommer inte att ångra dig 
och får dessutom nya vänner som delar 
ditt intresse för våra vilda växter. 

Till sist en fråga till Bengt: Vad ska du 
kalla den rosablommiga klippbräckan? 

Vi letar topplåsbräken i vägkanten nära Ljungdalens kapell – bilisterna kör nästan i diket.

Den ovanliga medicinalväxten baggsöta, vars 
brunröda blommor snart skulle slå ut i full blom. 
totalt hittade gruppen sex blommande individer. 



  Från läsarna

J 
ag har i flera år förundrats över mångformigheten hos lusernblommorna jag 
hittar i vägkanten utanför vår gård på södra Gotland. Tidigare har jag bara 
plockat buketter, men som nybliven pensionär har jag haft tid att fotografera 
och dokumentera  på ett annat sätt än förut. 

Mellanlusern har ansetts vara en hybrid mellan blålusern och gullusern, men 
vad man anser om detta idag är jag osäker på. Ju mer jag tittar, desto mer nyfiken blir jag 
och nu när baljorna mognar är det spännande att se om alla plantorna har samma typ av 
baljor. Hittills hittar jag bara  baljor som är spiralvridna 1-2 varv, vilket ska vara mellan-
lusern och en del plantor har baljor som är vridna över 3 varv, vilket  skulle kunna vara  
blålusern. Däremot har jag inte hittat några plantor med skärformad balja (gullusern) 
bland plantorna jag fotograferat här. Gullusern finns annars här på södra Gotland. 

Även de allra vanligaste växterna kan vara spännande om man bara har tid att titta lite 
närmare med lupp eller kamera.

Lusernhybrider
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text: lena heGner



Ängsvädd blommar på 
sensommaren, i augusti och 
september. Det är en av de mest 
uppskattade växterna hos 
humlor, bin och fjärilar.


