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Vårtrött?
Piggna till
med ramslök

Hur påverkas
växterna av ett
varmare klimat?

Salix –

ett läkande släkte
Möt Ingemar Jonasson, sid. 16

Ramslök

TEXT: ULLA-BRITT ANDERSSON FOTO: THOMAS GUNNARSSON
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Vårtrött?

DA R

Piggna till med ramslök

Blommande ramslök – en syn som varken kor eller nyvakna björnar ska kunna motstå, i alla fall om man får tro vissa källor.

N

ågra generationer bakåt i tiden var befolkningen i Sverige beroende av de vilda örter som man kunde finna.
Inte gick det att köpa apelsiner i närmaste livsmedelsaffär när vårtröttheten satte in. Nej, i stället fick man
söka i naturen efter lämpligt botemedel. Bor man i de
södra delarna av vårt land kan man med lite tur hitta ramslök. Den
är laddad med C-vitamin och mineraler som säkert var välbehövliga efter vinterns magra kost av rovor och bröd.
Under senare år verkar ramslök fått en renässans inom matlagning. Helst ska man inte hetta upp ramslöken för kraftigt vid
tillredning då både smakämnen och en del nyttigheter försvinner. Men till ramslökspesto, som krydda i sallad och smakförhöjare i soppor eller såser är den alldeles utmärkt. Det är de gröna
bladen som används och det behövs inte mycket för att piffa upp
exempelvis en potatissallad. I våras hittade jag till min förvåning
ramslök till salu i en livsmedelsaffär på Öland. Ramslöken i fråga
var enligt etiketten från Gotland och kilopriset skyhögt.
Om du själv vill ut i naturen för att hitta din ramslök så tänk
på att den ofta växer i naturreservat där den, liksom alla andra
växter, inte får plockas. I Blekinge är ramslöken dessutom fridlyst
i hela länet så sugna blekingar bör lämpligen bege sig till Skåne.
Bladen ska helst skördas innan blommorna slår ut det vill säga i
april – maj månad.

Linné först att publicera
Det var Linné som publicerade den första fynduppgiften av
ramslök från Sverige. I juni månad 1741 under sin resa på Gotland
såg och beskrev han arten som växte nära Lummelunda kyrka.
Bönderna berättade att den var utmärkt till att plantera i humlegårdar eftersom oönskade växter förkvävdes av den livskraftiga
ramslöken. På hemvägen gjorde Linné en avstickare till Vadstena
för att se den speciella munklök som växte där och som sades
Ramslöken trivs i lövskogar på fuktig mullrik jord.
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vara införd från Italien. Den hade rykte om sig att kunna fördriva
oönskade mullvadar. Döm om Linnés förvåning när han fann att
berömda ”munklöken” var samma växt som han själv alldeles
nyligen beskrivit från Gotland, nämligen ramslök!

Gillas även av kor
Ramslök finns sällsynt i de södra landskapen och följer ungefär
ekens utbredning, vilket innebär upp till Uppland. Den vill ha
fuktig, mullrik mark och påträffas främst i lövskogar och lundar.
Där den växer förkväver den all annan vegetation och bildar stora
bestånd. När bladen börjar vissna framåt sommaren ligger löklukten tung över dess växtplatser. Rika förekomster av ramslök finns
exempelvis vid Kinnekulle i Västergötland. Ett besök i naturreservatet Munkängarna under ramslökens blomningstid, maj till juni,
är en syn som garanterat kommer att sitta kvar på din näthinna. I
den skuggiga lunden svävar tusentals vita blommor som stjärnor
över de gröna bladmassorna. På ett närbeläget gästgiveri kunde
jag för några år sedan avnjuta en underbar ramslökssoppa.
Även korna gillar ramslöken och betar den gärna om tillfälle
ges. Mjölken får då en kraftig löksmak, något som inte var populärt förr i tiden. Bönderna kunde få avdrag på mjölkpriset för vem
vill äta jordgubbstårta till midsommar gjord på grädde som smakar vitlök? I dagens Sverige är det knappast några mjölkkor som
går på naturbeten så problemet existerar inte längre. Dessutom
transporteras mjölken till stora mejerier där den blandas upp och
eventuella bismaker jämnas därför ut.
Det latinska namnet är Allium ursinum där artepitetet syftar på
björn, ursus på latin. På tyska heter ramslök följdriktigt Bärlauch.
Att björnar som kommer ur sina iden på våren skulle vara extra
begivna på ramslök finns det en del uppgifter om. Kanske ligger
en viss sanning i detta? Andra namn på ramslök är skogsvitlök och
björngräs.

Bladen kan med fördel användas i sallad och soppor.
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Läromästare

Vårtrött?

För en tid sedan fick vi beskedet om en kär väns bortgång.
Stefan Ericsson från Umeå kände alla botanister till, så även de
som var nybörjare i ämnet.
Han har blivit mycket omtyckt under de senaste åren genom alla inlägg och kommentarer på våra Facebook-sidor som
behandlar vilda växter. Han gjorde också viktiga insatser för
den här tidskriften genom att faktagranska texter och skriva
lättillgängliga intressanta artiklar om svårbestämda arter.
Jag lärde känna Stefan på 1980-talet när jag studerade biologi och botanik i Umeå, och Stefan undervisade i floristik. Exkursionerna under hans ledning i Västerbottensnaturen är fina
minnen. Man häpnade över hans breda naturkunskaper och
detaljkunskaper angående bestämningen av svåra växtgrupper
trots att han då bara vara i 30-årsåldern.
Det är viktigt med inspiratörer och personer som motiverar
en att dyka djupare i ämnet, och Stefan var definitivt en av de
viktigaste personerna för mig i det avseendet. Många andra har
på nätet och vid personliga möten den senaste tiden vittnat om
samma sak.
Tyvärr är det livets tuffa villkor att vissa av ens vänner rycks
bort mitt i sin gärning. Jag hoppas att andra kan ta vid och
slutföra hans livsprojekt med floran över Västerbottens län. Vi
minns en botanisk läromästare och en stor personlighet.
				
Stefan Grundström,
		
ordförande i Svenska Botaniska Föreningen

Piggna till med ramslök.

Ungdomsstipendium till Botanikdagarna.

Ögonpyrola är årets växt 2015.

Leta efter blommande hästhov under Valborg.

Det våras för växterna.

Ingemar Jonasson.

Sista delen i hur du ”nycklar” växter.

Salix.

Barbro Risberg visar familjens bredd.

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Lupiner, sjögull och jättebalsamin.
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Maskros.
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Gunnar Björndahl, Stefan Grundström, Stefan Ericsson och Leif Andersson vid ett styrelsemöte i Gnesta sommaren 2014.

Inga fler pling i mejlkorgen mitt i natten

29

26

Vinjetten Kniviga arter utgår i det här numret till följd av Stefan Ericssons frånfälle (se ovan). Möjligen kommer den tillbaka framöver, men det
känns svårt, nästan omöjligt, att hitta en tillräckligt kvalificerad arvtagare.
Trots att jag bara hann lära känna Stefan under en
kortare tid, kom vi nära varandra. Han var, som jag, en
nattuggla. Det hände mer än en gång att jag mejlade
ett korrektur klockan två på natten och nästan
omedelbart fick ett pling tillbaka i mejlkorgen med
ett glatt besked att även Stefan arbetade för fullt. Det
gav en känsla av samhörighet fast det skiljde 80 mil
mellan oss. Niklas Aronsson, redaktör.
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Från fältet
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FOTO: INGEMAR JONASSON

FOTO: MARGARETA EDQVIST

växter som finns i
Sverige och som
gillar insekter
FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Kom med i nätverket

Ingemar Jonasson som porträtteras längre fram i detta nummer har varit mycket i östra Turkiet. Här Tulipa
humilus i Taurusbergen norr om Alanya, 23 april.

Tulpanbubblan i Holland

Förvildad art i
södra Sverige med
ursprung i Nordamerika. Trivs på
blöt näringsfattig
mark. De insektsfångande bladen
är kannlika.

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

2. Flugtrumpet

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Vattenväxt. Utbredning framför
allt koncentrerad
till södra och
mellersta Sverige.
Fångar insekter
med blåsor på
bladen.

4. Tätört
Växer på kvävefattiga jordar.
Klibbiga blad
fångar insekter.
Ett enzym bryter
sedan ned dessa
så att de kan tas
upp av växten.

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Här en Tulipa sylvestris i södra Turkiet, mellan Manavgat och Beysehir fotograferad 11 maj.

Är du studerande och intresserad av botanik? Då ska du söka ett stipendium till
Botanikdagarna i Tärnaby. Svenska Botaniska Föreningen delar i år ut två stycken
stipendier för deltagande i Botanikdagarna. Stipendierna täcker kostnaderna för
resor, mat och logi. Din ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill delta
ska skickas till föreningen senast 1 maj till: Svenska Botaniska Föreningen, Norbyvägen 18 D, 752 36 Uppsala. Ytterligare upplysningar kan du få från Maria Redin på
SBF:s kansli (018-471 28 91, kansliet@svenskbotanik.se).
vilda växter | 1.2015

Myrväxt som är vanlig i större delen av landet,
utom i fjälltrakterna. Vätska från körtelhår får
insekter att fastna varvid ett enzym utsöndras
som bryter ned proteinet.

3. Vattenbläddra

Stipendium för unga till Botanikdagarna
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1. Rundsileshår

i världshistorien. I början av 1637 sprack
bubblan och från att ha varit extremt dyra
blev tulpanerna mer eller mindre osäljbara över en natt.
Niklas Aronsson
FOTO: INGEMAR JONASSON

Ordet tulpan kommer från det persiska
ordet för turban som är dulband. Släktet
ingår i familjen liljeväxter med utbredning i södra Europa, norra Afrika och i
delar av Asien. Särskilt många former
finns från östra Turkiet och österut, över
Kazakstans stäpper och i centralasiatiska
Pamir.
Under 1500-talet fördes trädgårdstulpanen in i Europa från det Osmanska
riket. Den blev snabbt populär och högsta
mode i adliga trädgårdar och botaniska
trädgårdar, inte minst i Frankrike och
Tyskland. Tulpanmanin nådde sin kulmen
under 1600-talet i Holland där den gav
upphov till en kortlivad spekulationsbubbla där en enda tulpan, till exempel av
den sällsynta varianten Semper Augustus,
kunde kosta lika mycket som flera årslöner för en hantverkare. Detta har kallats
för den första riktiga spekulationsbubblan

Floraväktarna försöker årligen prioritera några arter nationellt,
under 2014 stod följande ryl, röd skogslilja och slåttergubbe
i fokus. För ryl återbesöktes 169 lokaler och på 37 av dessa
kunde arten inte hittas. Totalt 42 lokaler för röd skogslilja
återbesöktes, på 18 av dessa saknades arten. Vad gäller
slåttergubbe har totalt 556 rapporter lagts in på Artportalen
under året.
Under 2014 besökte Floraväktarna omkring 5 000 lokaler
för hotade kärlväxter. Vi blir fler och fler floraväktare, och
antalet besökta lokaler ökar årligen. Men det finns mycket mer
att göra, så även du behövs. Alla kan vara med, du behöver
inte vara expert utan det räcker med att du tycker om, och är
intresserad av växter. Anmäl dig genom att skicka ett mejl till:
margareta.edqvist@telia.com.

Årets växt 2015: Ögonpyrola
Under dina skogspromenader
ska du i år spana efter årets
växt ögonpyrola. Den finns
i hela Sverige, från Skåne i
söder till Torne lappmark i
norr. Vanliga växtmiljöer är
skuggiga och något fuktiga
barrskogar. Ögonpyrola är
lätt att känna igen och har
inga förväxlingsarter. Tyvärr
trivs den inte med modernt
skogsbruk. Vid slutavverkning
försvinner den ofta från sina
växtplatser. Svenska Botaniska
Föreningen behöver din hjälp
med att inventera ögonpyrola
under 2015. Mer information
om hur rapporteringen går
till hittar du på vår hemsida
www.svenskbotanik.se Välkommen med dina rapporter!.
Ulla-Britta Andersson

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Är du inte
medlem
i SBF ännu?
Som medlem i
Svenska Botaniska
Föreningen (SBF) får
du sex nummer varje
år av Svensk Botanisk Tidskrift. Du får
dessutom fyra nummer av Vilda Växter.
Att vara medlem kostar 340 kronor per
år, alltså mindre än en krona per dag.
Familjemedlemskap kostar 50 kronor. För
ungdomar under 30 år kostar
medlemskapet 100 kronor per år.
För den som är boende utanför Sveriges
gränser kostar medlemskapet 495 kronor
inom EU, medan medlemmar utanför EU
betalar 595 kronor per år. Gå in på
www.svenskbotanik.se och klicka på
länken Vill du bli medlem.

Ögonpyrola.

vilda växter | 1.2015
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Noterat

Vårkollen

TEXT: NIKLAS ARONSSON

FOTO: STEFAN GRUNDSTRÖM

Botanikbiografi
Det är ovanligt med biografier och livsbeskrivningar över botanister och andra naturutforskare.
Av någon anledning finns det däremot mängder av biografier om skådespelare, författare och
politiker. Den här boken som kom ut 2008 är dock
ett undantag. Den handlar om det fascinerande liv
som svenskan Vivi Täckholm hade som professor i
botanik på universitet i Kairo. Boken är välskriven
och innehåller mycket rolig botanik.
Tyvärr är den slutsåld på förlaget men går att
låna på bibliotek och köpa på begagnat-sajter. Jag
tycket mycket om den och vill rekommendera den.
			
Stefan Grundström
KOMMER I VÅR!

Vill du bli reseledare för Svenska Botaniska Föreningen? Nu finns chansen.

Reseguider sökes
Svenska Botaniska Föreningen har startat
ett samarbete med AviFauna som är
BirdLife Sveriges eget resebolag. Har du
kunskap och erfarenhet av botaniska besöksmål i Norden, Europa och ute i världen och är van att guida grupper? Resorna
kan ha skiftande inriktning, till exempel
rent botanisk på olika nivåer, växtekologisk, etnobotanisk, eller mix av botanik
och annan biologi. Uppdragen arvoderas.
Är du intresserad så ta kontakt med Leif
Andersson (070–657 17 46) eller Stefan
Grundström (070–420 02 11) i Svenska
Botaniska Föreningens styrelse.

Medlemsantalet ökar
För första gången på många år ökade
antalet medlemmar under fjolåret. Vid
årsskiftet hade föreningen 2 239 medlemmar, vilket är 86 fler än året innan och
en ökning med goda fyra procent. Totalt
tillkom 195 nya medlemmar, medan 109
gick ur föreningen. Det nya året har också
det börjat bra vad gäller nya medlemmar.
Svenska Botaniska Föreningen går en ny
vår till mötes.

Ny förening välkomnas
Biologiska sällskapet i Oskarshamn är
namnet på den senast anslutna föreningen
till Svenska Botaniska Föreningen. Sällskapet är därmed den 28 föreningen som
är ansluten till SBF. Mer information om
sällskapet finns här: www.bimon.se.
8
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Maskrosbok
I Sverige och Danmark finns 50 olika
sandmaskrosor och två dvärgmaskrosor beskrivna. Arterna växer i
naturliga miljöer och är ofta goda
indikatorer på skyddsvärda områden. Elva av dem är bara kända
från vår länder. I detta praktverk
presenterar författarna Hans
Øllgaard (text) och Göran
Wendt (foto) arterna på totalt
296 sidor där varje art ges fyra eller
sex sidor. Boken kan beställas från
Svenska Botaniska Föreningens hemsida (www.svenskbotanik.se). Priset är
480 kronor + porto.
Niklas Aronsson

O M AS
FOTO : TH
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Nytt växtsläkte

En ny kärlväxt i ett helt nytt släkte
har upptäckts i Gabons djungler
i Västafrika. Den nya växten hör
till familjen Annonaceae och har
fått det vetenskapliga namnet
Sirdavidia solannona. Släktnamnet
syftar på Sir David Attenborough
som har inspirerat de forskare
som hittade den nya växten. Det
överraskande fyndet gjordes inte
långt från en väg i en välinventerad
del av Gabon. Orsaken till att växten inte har hittats tidigare tros vara att den verkar vara ovanlig. Hittills har den bara kunnat
lokaliseras på ett par växtplatser. Växten tycks dessutom vara ”buzz pollinated”, vilket
innebär att vibrationer från bins vingar skakar loss pollen som fastnar på deras kroppar. Denna typ av pollination återfinns hos växter ur Solanaceae-familjen, vilket också
förklarar växtens artepitet solannona.
		
Niklas Aronsson

Leta blommande hästhov

– rapportera vårtecken åt fenologinätverket

P

å 50 år har häggens blomning
tidigarelagts med en vecka. I
kölvattnet av den pågående
klimatförändringen har ett
fenologinätverk bildats där fyra
universitet, myndigheter och naturorganisationer ingår. Kjell Bolmgren på Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) är ansvarig.
– Vår uppgift är samla in data för att
få en bättre överblick av den biologiska
växtsäsongen. Vår tanke är att bygga det
på medborgarforskning. Vi samlar in data
via www.naturenskalender.se eller appen
Naturens kalender. Vi har en ryggrad bestående av professionella inventerare, och
sedan vill vi komplettera med frivilliga för
att kunna täcka in hela landet, säger Kjell
Bolmgren.
Svenska Botaniska Föreningen har
nyligen gått med i nätverket och tillsammans ordnar de en ny vårkampanj.
– Under Valborgshelgen i år kommer
vi att testa ett nytt evenemang som är
kopplat till växter som vi kallar Vårkollen,
säger han. Vi hoppas detta ska bidra till
att väcka intresse för Svenska Botaniska
Föreningen och för klimatförändringens
effekter i naturen.
Växtintresserade uppmanas att leta
efter blommande tussilago, sälg, vitsippa,
blåsippa och hägg, samt lövsprickande
björk. Detta ska sedan rapporteras på
Vårkollen.se.

En start på något större
Det här är en början. Meningen är att
många liknande initiativ inom ramen
för fenologinätverket ska starta för att vi
bättre ska förstå hur klimatförändringarna påverkar oss. Det finns flera skäl
till varför det är viktigt. Ett är att växtsäsongen är en så grundläggande egenskap i
naturen att det får stora konsekvenser om
den förändras.
– Vi har många forskningsstudier som
visar att växtsäsongen påverkas av klimatförändringen, men effekterna är svåra
att förutsäga eftersom olika regioner och
arter påverkas på olika sätt, säger han.
Att växtsäsongen blir längre vet vi,

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Blommande tussilago är ett av våra mest populära vårtecken.

men hur påverkas växterna av högre
temperaturer på hösten, vad innebär det
för pollenallergiker, vilka nya grödor kan
odlas, hur påverkas tidiga grödor av frost,
hur påverkas skogsbruket när vi får mer
ved, men av annan kvalitet? Frågorna är
många.
– Sverige är ett långt land med olika arter i olika delar. Hur kommer till exempel
skadeinsekter att spridas om temperaturen ökar?

Berätta slagkraftigt
Nu handlar nätverket inte bara om att
förstå effekterna av ökade temperaturer,
utan också om att popularisera klimatförändringsfrågan.
– Då är det viktigt att kunna berätta på
ett lättbegripligt och slagkraftigt sätt som i
exemplet med häggens blomning eller att
växtsäsongen har ökat med fem procent
i södra Sverige och tio procent i norra
Sverige, säger Kjell Bolmgren.

FOTO: GUNNAR BJÖRNDAHL

Vitsippa.

Svenska fenologinätverket
Svenska fenologinätverket är en samverkan mellan Göteborgs universitet, Lunds
universitet, Stockholms universitet, Sveriges
lantbruksuniversitet, Göteborgs botaniska
trädgård, Länsstyrelserna, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket, SMHI,
Svenska Botaniska Föreningen och Sveriges
Biodlares Riksförbund.
Vårkollen
Gå ut i naturen under Valborg och hur långt
blomningen kommit för tussilago, sälg, vitsippa, blåsippa och hägg, samt lövsprickningen
kommit för björk. Gå sedan in på Vårkollen.se
och rapportera dina observationer.

vilda växter | 1.2015
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Klimat i förändring

TEXT: NICLAS JONZÉN & KJELL BOLMGREN

FOTO: NICLAS JONZÉN

Växtsäsongen
FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Risk för frost, farligt om
blomning, skottskjutning eller lövsprickning
sker för tidigt.

Genom att växa sig
stor kan man producera fler frön och för
vindpollinerade örter är
det en uppenbar fördel
att växa på höjden.

FOTO: NICLAS JONZÉN

Blomning!

FOTO: NICLAS JONZÉN

Snödroppe.

Säsongen kan ta slut
av olika skäl, till exempel till följd av utskuggning av andra växter
eller att fröspridande
fåglar flyttar.

FOTO: BENGT LUNDELL

Blåsippa.

Rödvingetrast.

Exempel på en växtsäsong. Under växtsäsongen är det flera fenologiska faser som ska schemaläggas och hur detta ska göras är av stort intresse både för den
akademiska evolutionsforskningen och för alla som intresserar sig för växtfenologi och hur tidpunkten för olika händelser påverkas av klimatförändringar.

”Möjligheternas fönster”, mellan frost och skugga, skulle man kunna kalla tiden då frost- och snörisken minskat men träden ännu inte slagit ut och börjat skugga
markskiktet. Där vi finner den tidiga vårfloran med bland annat vitsippor och nunneörter. De vindpollinerade träden och buskarna, som hasseln på bilden, blommar
också innan löven spricker ut och hindrar pollenspridningen.

Det våras för växterna...
Vårvintern är längtans tider. Dagarna blir ljusare och
vårtecknen visar sig som takdropp, karmosinröda hasselblommor, tuvull på
myrarna eller tussilagosolar i dikesrenen.

F

ör botaniker kan vintern kännas lång men faktum är att
många växter måste gå igenom
en längre kall period, så kal�lad vernalisering, för att senare
kunna blomma. Men när på året ska en
växt blomma egentligen och hur påverkas
den mest fördelaktiga blomningstiden av
klimatförändringar?
Sedan blomväxterna började få stor
spridning under Krita (för 145 – 65 miljo-
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ner år sedan) har klimatet genomgått stora
förändringar ett flertal gånger. Arter har
anpassat sig, dött ut och mångfaldigats.
Nu, när klimatet återigen verkar genomgå
större förändringar, är frågan om vi kan
förutsäga vilka växter som blir vinnare
respektive förlorare den här gången. I vår
forskning har vi närmat oss den frågan
från flera håll. Bland annat försöker vi
förstå hur en förändring av växtsäsongens start, slut och längd påverkar växtens

schemaläggning av allt som måste hinnas
med under året. Utöver att anpassa sig till
väderförhållandena, som ju dessutom varierar mycket mellan år, finns det uppenbara schemaläggningsproblem för en växt.
Blomningstiden måste anpassas till de
pollinerande insekternas aktivitet. Frukter
och frön måste ha hunnit mogna innan
fröspridande fåglar försvinner söderut,
och allt måste vara avslutat innan vintern
står för dörren.

Möjligheternas fönster
När vintern släppt sitt grepp och marken
börjat värmas upp uppstår en möjlighet
för tidiga blommor. För en del örter måste
blomningen ske inom ett ganska snävt
tidsfönster, innan träden slår ut och skuggar marken. Det betyder att de är aktiva
och blommar när det fortfarande är stor
frost- och snörisk, och de måste därför
satsa resurser för att klara det. Här finner
vi den tidiga vårfloran med bland annat
sippor och nunneörter, vilket visar att det
ändå finns ett “möjligheternas fönster”
där fördelarna är större än kostnaden. Den
största “kostnaden” med att vara tidigblommande är dock troligen att de inte
hinner växa sig stora innan det är dags att
blomma, och ju mindre växten är desto
färre blommor och frön blir det. Den här
effekten av tidsbrist kan vi också se på att
många växter har anpassat sig genetiskt
till en mindre storlek när de växer i områden med kortare växtsäsong. Det finns
å andra sidan också kostnader med att

börja blomma sent. Vitsippsplantor som
växer skuggigt under de utslagna löven
saknar till exempel oftare blommor än de
som växer ljust. Det verkar också som att
vitsipporna har det svårare senare under
säsongen, eftersom de vissnar ner relativt
tidigt under sommaren.

Ökad frostrisk
För träd gäller ett liknande fönster där
tidigt utslagna knoppar ger en fördel
genom att de får mer tid för frukter och
frön att utvecklas, men som samtidigt ökar
riskan för frostskador. Många fruktodlare
oroar sig över den ökade frostskaderisk
som klimatförändringen medför, eftersom
värmen får igång blomningen tidigare
när det fortfarande är långa nätter med
risk för frost. För lövträd skulle det också
kunna löna sig att låta bladen vara gröna
längre på hösten och vänta med att transportera in näringsämnena från bladen,
men det görs med risken av att drabbas av
höstfrost och att tvingas fälla de närings-

rika bladen innan man är förberedd för
vintervilan. Den här typen av avvägningar
mellan för- och nackdelar av ett beteende
är central inom den forskningsdisciplin
vi arbetar – evolutionär livshistoria – och
har betydelse när vi ska förstå effekten av
klimatförändringar.
Huvudbudskapet från våra forskningsresultat är att tajmingen för växtens alla
faser från skottskjutning och tillväxt till

Vad är fenologi?
Fenologi är läran om naturens kalender, det
vill säga biologiska händelser som återkommer årligen. Typiska exempel är lövsprickning, vinterdvala, fågelflyttning, blomning
och höstlöv. Fenologisk forskning försöker
förstå vad som styr tajmingen och hur den
har utvecklats genom historien. Vädret och
klimatet spelar en central roll och ibland
kallas fenologi för biometeorologi. Även
samspelet med andra organismer är en viktig
del i anpassning av en arts fenologi.
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Blommande slån.

blomning, frösättning och invintring, ochväxtens samspel med andra arter och sin
omgivning måste kompromissas ihop till
en fungerande enhet. Det finns ett ”möjligheternas fönster” inom vilket vi kan
förvänta oss att blomning sker. Klimatförändringar skulle dock kunna påverka
båda ändarna av ”fönstret”, till exempel
genom att vårperioden utan skuggande löv
blir längre, eller genom att göra det mer
fördelaktigt att vänta med blomningen och
växa sig stor först eftersom växtsäsongen
förlängs.

När klimatet ändras
I klimatförändringens spår följer en allt tidigare vår; i södra Sverige räknar man med
att vårblomningen infaller cirka en vecka
tidigare nu än för 50 år sedan. Eftersom
många biologiska processer går snabbare
när det är varmare är det inte speciellt
överraskande att den globala uppvärm12
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ningen ger upphov till en allt tidigare start
på växtsäsongen och därmed en tidigare
vårflora. Det finns dock en enorm variation mellan olika arter. Dessa skillnader
gör det intressant att studera hur en anpassning till klimatförändringarna ser ut.
Vad är det som gör att olika växter svarar
olika på samma klimatförändring? Vilka
kommer att dra nytta av klimatförändringen och vilka förlorar på den?
Inledningsvis har vår forskning utgått
från ettåriga växter – det blir liksom enklast så, särskilt när man som vi försöker
beskriva en växt liv i en uppsättning matematiska formler. I enkla drag fungerar den
matematiska modellen så här: Vi tänker
oss att en växt har en tillväxtperiod då den
lägger alla resurser på att växa tills den når
en viss storlek. Sedan, efter att den börjat
blomma, lägger den all energi på blomning
och frösättning.
Med hjälp av denna modell har vi

studerat hur blomningsstarten påverkas av
olika faktorer och därmed kunnat undersöka hur en annuell växt ska förändra sin
blomningsstart på bästa sätt när klimatet
förändras.
Den första insikten är att förhållandet
mellan växtsäsongens längd och blomningsstarten spelar roll. När man talar
om att många växter blommar tidigare på
grund av klimatförändringen, så menar
man vanligtvis att blomningen inträffar
vid ett tidigare datum än förut. Men datum
säger ganska lite om klimatförändringarnas påverkan på blomningsstarten. Det
beror på att tidsskalan är relativ: blomningsstarten måste sättas i relation till
växtsäsongen, och denna påverkas också
av klimatet.
Låt oss nu titta på ett typiskt scenario för global uppvärmning, där ökad
temperatur medför att tillväxtperioden
sätter igång tidigare på året. Den opti-

mala responsen är då att börja blomma
tidigare så att hela säsongen flyttas fram.
Det förutsätter dock att produktiviteten
förblir oförändrad. Om temperaturhöjningarna förlänger hela växtsäsongen
eller om växternas resurser – exempelvis
näringstillgången – ökar, så ökar även
produktiviteten. Växterna kan då bli större
och mer livskraftiga och producera mer
blommor, vilket förbättrar deras fortplantningsförmåga. De ska därför växa under en
längre tid innan de börjar blomma. Så om
produktiviteten ökar så är den optimala
förändringen av blomningsstarten aldrig
lika många dagar som tillväxtperioden
förändras. En avvikelse från ett 1:1-förhållande mellan förändring i tillväxtperiod
och blomningsstart kan alltså inte tas som
ett tecken på en bristfällig anpassning till
en klimatförändring, det är i själva verket
den optimala lösningen!
En viktig slutsats är således att ökad
produktivitet leder till senare blomning, sett ur ett relativt tidsperspektiv.
Detta gäller många ettåriga växter – och
kanske även fleråriga växter, det återstår
att undersöka. De fleråriga har möjlighet
att lagra resurser i rotsystemet som kan
användas under kommande säsong och är
därmed mer flexibla än annueller.
Att använda matematiska modeller
på detta sätt gör också att vi kan få fram
förutsägelser som vi kan testa. Eftersom
den modell vi använder förutsäger att växten ska börja blomma senare när miljöns
produktivitet ökar, så kan vi testa det i ett
experiment. På så sätt ökar vi vår kunskap
om hur allmängiltig modellen är.
Modeller är ju trots allt bara förenklingar av verkligheten, och vi vet till
exempel att det finns vissa ettåriga växter
där tillväxthastigheten avtar när växterna
blir större. Det kan bero på resursbegränsningar eller ske till följd av att växterna
skuggar sig själva när de blir större.
Vår enkla modell tog inte hänsyn till
en sådan förändring, men när vi utvecklar
modellen och tar med det får vi ett helt
annat resultat. Tvärtemot vad vi fann
innan så ska växterna nu blomma tidigare
när produktiviteten ökar. Vi måste alltså
veta om tillväxten är begränsad eller inte
för att kunna uttala oss om huruvida en
annuell växt ska blomma tidigare eller
senare när produktiviteten ändras. Detta
kan skapa en viss förtvivlan hos den som
har förväntat sig ett enkelt samband mellan uppvärmning och blomning, men som

forskare inspireras man av att ha tagit ett
nytt kunskapssteg!

Konsekvenser av klimatförändring
Tänk dig att hela växtsäsongen, både
dess start- och slutdatum, tidigareläggs
ett antal dagar, det vill säga vi förskjuter
hela tillväxtperioden x dagar. Om inget
annat förändrats så ska blomningen och
alla andra aktiviteter följa med och ske x
dagar tidigare. Man kan säga att allt är som
innan klimatförändringen, det är bara att
alla händelser sker tidigare på året. För
att förstå de ekologiska och evolutionära
aspekterna av fenologi så måste man dock
jobba på en annan tidsskala; istället för att
prata om datum så låter vi skalan förhålla
sig till växtsäsongen så att början av tillväxtperioden sätts till 0 och slutet till 1. Då
finner vi i exemplet ovan att den optimala

tidpunkten för blomning inte påverkas av
en förskjutning av hela produktivitetskurvan, vilket är ett annat sätt att säga att allt
var som innan även om det sker tidigare
på året.
Som kontrast kan vi tänka oss ett klimatscenario där tillväxtperioden senareläggs samtidigt som den totala produktiviteten minskar. Nu får vi ingen förändring i
optimal blomningstid sett till datum, men
på den relativa tidsskalan får vi en tidigareläggning av blomningen. Det sistnämnda
kan verka motsägelsefullt då tillväxtperioden senareläggs, men beror på att den
totala produktiviteten minskar, vilket gör
det fördelaktigt att blomma tidigt.
I våra modeller kan vi förändra
växtsäsongens start, slut, totala produktivitet med mera och få fram en mängd
olika fenologiska responser på exempelFOTO: NIKLAS ARONSSON

Gullvivan Primula veris gavs av Linné namnet vår, veris.
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Vår forskning på vad som styr optimal blomningstid och hur detta påverkas av klimatförändringar har än så
länge varit begränsat till annueller. Bilden visar en Vårvial Lathyrus sphaericus – en av Sveriges ovanligaste
annueller som endast hittas på Kullaberg i nordvästskåne (där den upptäcktes 1869) och Brattön i Göteborgs skärgård.

Vanlig ögontröst Euphrasia stricta, en vanlig annuell
som under den gångna sommaren (2014) påverkades kraftigt av torkan i sydligaste Sverige och
som en av oss författare (Niclas Jonzén) upplevde
blommade tidigare än vanligt, ett resultat av låg
produktivitet enligt en enkel matematisk modell.

vis ett förändrat klimat. Dessa resultat
skulle sedan kunna jämföras med verkliga
observationer av blomningstid under
motsvarande omständigheter. Men det
finns ett problem. I våra matematiska
modeller uttrycker vi alltid blomningsdatum på en relativ tidsskala, och verkliga
observationsdata med blomningsdatum
låter sig inte enkelt översättas till en sådan
relativ tidsskala. Faktum är att i princip
all information om att växter blommar
tidigare i klimatförändringens spår bygger
på fenologiska data insamlat på en datumskala. Eftersom dessa uppgifter inte sätts
i relation till hur växtsäsongen förändrats
så kan vi strikt sett inte veta huruvida vi
ser en effekt av en sann förändring av den
(optimala) relativa blomningstiden, eller
om det bara är en effekt av att växtsäsongens start flyttats! Kanske är det så att de
flesta växter gör samma sak som innan
klimatet började förändras, men nu sker
det bara lite tidigare på året. Om det skulle
vara sant skulle klimatförändringen inte
ha någon ekologisk eller evolutionär bety-

Alfred Nobels minne år 1994 – är bekant
med spelteori.
De samspel som kan studeras med hjälp
av spelteori ger ofta överraskande resultat.
I korthet handlar spelteori om strategiska
beteenden mellan individer. Inom biologin
används evolutionär spelteori i situationer
där individer uppvisar olika strategier och
det naturliga urvalet påverkar vilka strategier som är evolutionärt stabila och därför
mer troliga att finna i naturen.
Inom växtekologin har spelteoretiska
modeller använts sedan tidigt 80-tal och
den kanske minst kontroversiella tillämpningen behandlar ljuskonkurrens mellan
olika höga växter.
Tänk dig ett skogsbestånd där alla träd
är lika stora, har samma form och växer
med samma hastighet. Om en individ
kunde bli lite högre än sina grannar skulle
den dels få mer ljus själv till fotosyntes,
dessutom beröva sina grannar ljus genom
utskuggning – men att växa snabbare
tar resurser från andra egenskaper. De
evolutionära vinnarna bestäms således av
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delse för blomningsfenologin och således
vara betydligt mindre intressant än vad de
flesta tror.

Strategispel i växtvärlden
I vår forskning har vi inledningsvis använt
matematiska modeller där vi antog att en
växts strategi var oberoende av vad andra
individer av samma art gör. Vi kunde på så
sätt hitta den optimala strategin i en given
miljö. Men, tänk om det som är bäst för en
individ beror på vilken strategi en annan
växt använder sig av, och dess strategi i
sin tur beror på vilken strategi den första
växten använder, hur ska vi då hitta den
bästa strategin?
För att hitta ett sätt att angripa problemet måste vi ta oss in på de matematiska
domäner som går under namnet spelteori,
i detta fall evolutionär spelteori. Alla som
sett den underbara filmen A beautiful
mind – som bygger på Sylvia Nasars bok
om John Forbes Nash jr, framstående matematiker och tillika belönad med Sveriges
Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Körsbärsträdet har en kort och intensiv blomning.

höjdstrategier i växtsamhället och höjden
i sig påverkas av de kostnader som följer
med att växa sig hög (resurser som istället
kunde använts till reproduktiv vävnad,
minska risken för herbivori, stormskador
hos träd et cetera), och av vad individens
”grannar” gör.

Konkurrens på alla plan
Avvägningen mellan att växa lite till
på höjden eller börja reproducera sig
påverkar även växtens fenofaser (stegen i
den säsongsmässiga utvecklingen) direkt,
exempelvis tidpunkt för blomning.
Precis som konkurrens ovan jord kan
leda till evolutionära spel så finns det analoga situationer under jord där frågan är
hur mycket man ska investera i rottillväxt.
Utan konkurrens förväntar man sig att en
växt investerar i rottillväxt precis vad som

är nödvändigt för att säkerställa att alla
näringsämnen erhålls, men en konkurrent som har en högre rottäthet skulle
kunna påverka resurstillgången och på
så sätt tvinga fram en ökad rottäthet hos
övriga. Evolutionärt kan detta leda till att
alla konkurrerande växter satsar allt mer
på rottillväxt på bekostnad av exempelvis
frösättning, precis som konkurrens ovan
jord leder till allt högre träd.
Båda dessa fall är exempel på ett evolutionärt ”allmänningens dilemma” (av det
engelska uttrycket ”tragedy of the commons”), där den spelteoretiskt optimala
lösningen är negativ för alla; om växterna
kunde prata med varandra och samarbeta
skulle alla gynnas av att bestämma sig för
att investera mindre i rottillväxt eller tillväxt på höjden ovan jord, men så är dock
inte evolutionen beskaffad.

Resultatet är Kaliforniens fantastiska
skogar med 100 meter höga amerikansk
sekvoja Sequoia sempervirens och – betydligt mindre spektakulärt – hög rotdensitet hos konkurrerande arter med lägre
reproduktion än vad de skulle haft om de
investerat relativt mindre i rottillväxt.

Forskningen fortsätter
Det finns en uppsättning av andra evolutionära spel som växter uppvisar och
gemensamt för alla är att de påverkar
växters allokering av resurser under året
och därmed olika fenologiska faser och
reproduktiv framgång. För en forskande
växtekolog som vill förstå varför en viss
art förändrar sin fenologi på ett givet sätt
är det inte tillräckligt att utrusta sig med
flora och lupp, det behövs kunskap om
både klimat och matematik!
vilda växter | 1.2015 15
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”Att vara ute i naturen är som en
ständigt pågående skattjakt...”
Det lyser i Ingemar Jonassons ögon när han berättar
om sina botaniska äventyr i östra Turkiet, det
spännande arbetet med Bohusläns flora och de tre
böckerna om Tjörns unika och hotade miljö.

D
Tjörn Landskap Växter är Ingemar
Jonassons första bok. Just nu
pågår arbetet med att färdigställa
den tredje boken som bär titeln
Lustgårdar på Tjörn.

Favoritlokal:
Ett flertal lokaler på Tjörn, många kring
Klövedal där pappan växte upp, till
exempel Pilane gravfält.

Önskeresan:
”Turkiet, gärna de östra delarna. Öland
är också väldigt roligt att komma till.”

Växter som får det att
pulsera lite extra:
”Svår fråga, men knölväxter utanför
Sveriges gränser skulle jag nog säga.
Orkidéer och tulpaner till exempel.
Också den atlantiska floran med arter
som engelsk fetknopp och hedjohannesört.”

16
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et är en praktfull utsikt som
Ingemar Jonasson har utanför
sitt fönster i Västra Frölunda i
Göteborg. Klara dagar ser han
ända till Vinga – men hur länge
till kan man undra. Utanför tornar tallar
och granar upp sig. Vissa bär spår av att ha
kapats i topparna. När Ingemar flyttade in
1980 var träden bara små plantor. Nu har
de växt sig så stora att utsikten hotas. Det
är en god illustration till problemet med
igenväxning som påverkar landskapsbilden i hela landet, och i hög grad de hagmarker och öppna landskap som han har
vuxit upp med på Tjörn i Bohuslän.
– Mitt liv råkar sammanfalla med den
största förändringen någonsin av jordbrukslandskapet på Tjörn. År 1950 fanns
det 550 småbrukare med mjölkproduktion,
i fjol slutade den siste, säger han.
Förändringen av landskapet har gått
enormt snabbt. Unika naturbeten nära
bergen har i princip helt försvunnit.
– Slåttergubben var vanlig på 1950-talet, men har minskat enormt. Förr var
hagarna fyllda av dem, men nu finns det
bara enstaka. Gentianor, ljungögontröst,
slåtterfibbla och kattfot är andra växter
som fått stryka på foten.

Mörk framtid
Ingemar är pessimistisk om framtiden.
– Det är en stor sorg att alla dessa hagar
har försvunnit, och jag är tyvärr inte så
optimistisk om framtiden. När jordbruket
inte är lönsamt så går det ju inte att ha
kvar det bara för att rädda kvar hagmar-

kerna, säger han och funderar om succén
med ekomat kan komma att erbjuda några
lösningar för jordbruket, eller så kanske
det dyker upp något helt annat.

Eldsjäl som brinner för Tjörn
Under flera decennier har Ingemar bidragit till ökad kunskap om Tjörns natur
genom arbetet med Bohusläns flora som
kom 2011, och två böcker: Tjörn – Landskap Växter och Ett år på Tjörn – Dagbok
från markerna. Just nu är han i full färd
med sin tredje bok som har arbetstiteln
Lustgårdar på Tjörn.
– Jag tyckte det saknades en bok om
Tjörns natur och frågade Peter Skanse i
Skärhamn, som driver både antikvariat
och förlag, om han ville ge ut en bok.
Ingemar är också aktiv i Tjörns naturskyddsförening.
– Jag har väl röjt i de mest värdefulla
markerna, säger han och fortsätter.
– Hagmarksfloran finns kvar på
brukningsvägarna och slåtterarterna på
vägkanterna. På vägarna slits vegetationen
ned ungefär som om den hade betats och
vägkanterna slås med jämna mellanrum,
säger han.
Dessa ytor är värdefulla som bevarare
av hagmarksfloran och slåtterarterna.
Ingemar har också gjort vad han har
kunnat för att få lantbrukarna att förstå
värdet av sina marker.
– Jag söker upp dem och säger att nu
har jag varit uppe i din fina betesmark, där
det finns det här och det här. Det skapar
en medvetenhet om det unika. Sedan har

Namn: Ingemar Jonasson
Ålder: 81 år
Bor:
Västra Frölunda
Familj: Fru
Aktuell: Ger ut sin tredje naturbok om
Tjörn med titeln Lustgårdar på
Tjörn.
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Del 7: Tågväxter och halvgräs

jag ofta tagit en bild som jag har skickat.
Ibland har jag gett bort någon av mina
böcker om Tjörn. På det sättet har jag räddat åtskilliga hagmarker och fått lantbrukare att ha kvar betesdjuren ett tag till.

Bilder har påverkat starkt
Hur allting började är något han har
funderat på många gånger. Varför just
växter? Något riktigt bra svar har han
aldrig funnit.
– Många kan erinra sig en händelse
väldigt exakt, när de fastnade för blommor, men så är det inte för mig. Bilder har
däremot påverkat mig. Jag minns Elsa Beskows böcker med alla fina illustrationer.
Jag tyckte också tidigt att det var vackert
i naturen. Jag kommer ihåg att jag som
femåring beundrade en gökärt, att det var
just den arten har jag förstått i efterhand,
säger han.
I tioårsåldern fick han det lilla häftet
Samla medicinalväxter av sin pappa.
– Jag lärde mig alla växterna i häftet
och hittade tillsammans med en kamrat
mängder av kamomill på schaktmassor
vid Kungsladugårdsskolan. Vi klippte och
klippte i evigheter och torkade på vinden.
Sedan gick vi förväntansfulla till apoteket
Najaden och en något förvånad apotekare.
Jag vill minnas att vi fick 44 öre att dela
på. Men jag minns ännu de flesta bilderna
i häftet, slåttergubbe, vattenklöver, kalmus
och hela historien hade nog betydelse för
mitt fortsatta liv med vilda växter.
De viktigaste händelserna under uppväxtåren i Majorna var sommarvistelserna
på Tjörn där pappan hade sin släkt nära
Klövedals kyrka, men även ett lantställe
i Landvetter där han tillbringade många
somrar.
– Jag var mycket ute i naturen och det
påverkade mig nog rätt mycket. Händelser
som när en tjäder brakade till i skogen och
nästan skrämde slag på mig har etsat sig
fast i minnet.

Intresset kom smygande
Steg för steg leddes han in på botanikens
bana. Ett enskilt arbete i biologi på gymnasiet gav beröm från läraren som tyckte
hans teckningar var fina och betygen
hoppade upp ett par steg. Tillsammans
med bäste vännen Hans Lidén beundrades
Torsten Lagerbergs verk Vilda Växter i
Norden.
– Återigen var det bilderna som tilltalade mig. Sedan kom jag över von Wrights
18

vilda växter | 1.2015

Tuva av vårfryle, fotograferad 28 december.

Ingemar Jonasson studerar en ek utanför sitt hus i Västra Fröunda i Göteborg.

böcker om fåglar och så lärde jag mig lite
om fåglar också.
Intresset var nu väckt. Ingemar gifte
sig och tillsammans med sin fru lärde han
känna floran (och faunan) på Tjörn genom
att cykla och paddla kajak. Ett allt viktigare inslag för Ingemar blev resorna. Den
första resan gick till Rhodos. Året var 1968.
– Min fru hade föreslagit att vi skulle
åka, men jag var skeptisk och menade
att det mest bara var fylla på resorna.
Men hon övertygade mig och vi åkte från
Köpenhamn en tidig vårdag med någon
enda plusgrad i luften. När propellerplanet
landade drygt fem timmar senare häpnade
jag över varmluftsfläkten som slog emot
oss. Det var så exotiskt med alla bedövande dofter från blommande citrusträd, alla
ophrys-arter och fjärilar, berättar han.
Därefter har det blivit mängder med
resor. Bland annat ett dussintal till östra
delarna av Turkiet. Ett favoritresmål,
framförallt på grund av alla knölväxter
som tulpaner och orkideer. Vid ett tillfälle

fann han och hans fru till och med en helt
ny art för vetenskapen, en hyacintella som
fick namnet Hyacinthella venusta.
– Turkiet är som ett sagoland med alla
blommor, historiska platser och vackra
dramatiska landskap. Hittills har jag aldrig
träffat på en otrevlig turk, säger Ingemar.

Gränsar till besatthet
Nu har Ingemar fyllt 81 år. Någon tanke på
att trappa ned har han inte. Fortfarande är
han ute så mycket han bara kan.
– Att vara ute i naturen är som en
ständig skattjakt. Det är alltid något som är
nytt, det kan vara ljuset eller något oväntat
som dyker upp. Jag njuter hela tiden jag är
ute. Ofta är jag ute i flera timmar, och jag
åker gärna till någon av alla de fina lokaler
som finns på Tjörn, säger han.
Han medger att det gränsar till besatthet, eller kanske snarare passion.
– För mig kan det lika gärna vara en
havsörn som flyger över en vintrig fjord
som en vacker tulpan i Turkiet.

Inte så lika gräs
som man kan tro
Vi har nu kommit till det sista avsnittet om hur man använder Kroken (KrokAlmqvist: Svensk Flora). Avsnittet handlar om tågväxterna och halvgräsen som
inte är så lika gräs som man tror – och för nytillkomna läsare ges även en viss
repetition av en tidigare artikel.

O

m det är barvinter kan man se bladen av en av de tidigast blommande ”gräsliknande” växterna redan nu
när Vilda Växter nummer 1 2015 kommer ut. En tuva/
bladrosett av gräsliknande, ganska breda och håriga
blad kan mycket väl vara tågväxten vårfryle! Ofta
börjar dess blomställningar sträcka på sig redan i mitten av mars.
Tuvor av smala blad kan i stället vara olika arter av starr, alltså det
största släktet bland halvgräsen.

Tågväxterna
Till skillnad från gräsen och halvgräsen har tågväxterna en komplett blomma, som bland annat hos vårfryle ser ut som en liten
brun tulpan. De relativt sett väldigt stora ståndarknapparna och

det stora märket på pistillen avslöjar ändå att växten
liksom gräsen och halvgräsen
är vindpollinerad, även om
uppbyggnaden som påminner om en insektspollinerad
blomma finns kvar.
Tågväxternas familj har
bara två släkten i Sverige, tåg,
släktet Juncus, och fryle, släktet Luzula. Frylena går som
grupp ganska lätt att känna
igen på ganska breda, håriga

Knippfryle.
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Hela plantor av vägtåg.

blad med slutna bladslidor. I de
södra delarna av Sverige finns
också ganska få arter. I stora
delar av Götaland kommer de
vanligaste frylena i god ordning
på våren; vårfryle, knippfryle
och sedan ängsfryle.
Tågsläktet definieras av att
plantorna har öppna bladslidor
och hårlösa blad. Bland de här
arterna är det större variation i
utseende än bland frylena, men
det finns ändå så pass få arter att
man kan känna igen flera ganska
enkelt. En del arter har en ganska normalt uppbyggd, grenad
blomställning, exempelvis ryltåg,
myrtåg, vägtåg och löktåg. Andra
har ett långt blad som sticker
Trådtåg.
upp ovanför blomställningen, så
att det ser ut som om blommorna kommer på sidan av strået. Hit
hör de vanliga arterna knapptåg, veketåg och trådtåg.

Halvgräsen
Halvgräsen är en betydligt större familj än tågväxterna. Globalt
har tågväxterna cirka 400 arter, halvgräsen 4 500 och gräsen
9 700. Till skillnad från gräsen finns det i den nordiska floran
ganska få släkten inom familjen halvgräs. Utöver starrsläktet har
vi ett antal olika släkten som kallas ”säv” respektive ”ag”, samt
ull-släktet Eriophorum, med de kända arterna tuvull och ängsull.
Det som tydligast skiljer halvgräsen från de äkta gräsen är att
halvgräsens strån saknar leder, och att strået ofta är trekantigt,
eftersom bladen sitter i tre rader (hos gräsen två rader).
De vindpollinerade blommorna sitter i enkelt uppbyggda ax,
som kan vara olika stora och olika många på samma strå. I många
fall är blommorna tvåkönade, men starr Carex har i stället skilda
han- och honblommor.
Som med många andra växtgrupper är det idé att lära sig några
saker om halvgräsen redan innan man ger sig i kast med nycklingen så man kan börja på rätt ställe. En tumregel är att nästan
alla halvgräs, utom en del av starrarna, växer i fuktiga miljöer, och
att det med lite träning går att känna igen arter/släkten ganska
20
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enkelt, och att man sedan inom varje grupp har ett måttligt antal
arter att välja mellan. Då har vi kvar utmaningen starrarna!
Många växtintresserade fasar först för mångfalden inom
starrsläktet Carex, men efter ett tag går känslorna mera över i stor
fascination.

av bilder i Den nya Nordiska Floran och på webben, till exempel
Den virtuella floran. Alla användare av Kroken vill jag unna glädjen
att kunna ”pricka av” fler och fler arter i floran. Med ökad säkerhet och kunskap hoppas jag även att du, käre läsare, vill engagera
dig mer i botaniken, kanske som floraväktare eller inventerare!

Karaktärer för alla sorters starr

Så nycklar du fyra
starrarter som är
lätta att känna igen!

Starrarna definieras jämfört med
andra halvgräs av att de har enkönade blommor. I ett fåtal fall finns
det skilda han- och honplantor,
men oftast sitter alltså han- och
honblommor på samma strå.
Båda könens blommor är väldigt
förenklade. Frukten är en nöt, som
sitter inuti ett fruktgömme. Detta
är format mer eller mindre som en
”flaska”, alltså smalare uppåt. Pistillens märken sticker ut för att fånga
upp pollen som far förbi i vinden.
Starrarnas frukt är en nöt, som
Under varje fruktgömme finns
sitter inuti ett fruktgömme. Detta
är format mer eller mindre som
dessutom ett axfjäll. Både dessa
och de kompletta axens ofta ganska en ”flaska”, alltså smalare uppåt.
Pistillens märken sticker ut för
stora stödblad kan vara viktiga vid
att fånga upp pollen som far förbi
i vinden. Under varje fruktgömme
nycklingen.
finns dessutom ett axfjäll. Både
Ur andra aspekter kan de
dessa och de kompletta axens
olika starrarterna ha väldigt olika
ofta ganska stora stödblad kan
vara viktiga vid nycklingen.
utseende, men variationen är inte
helt slumpmässig. Därför går det
för nyckling att göra en gruppering, som inte nödvändigtvis har
med biologisk släktskap att göra, men som är praktisk. I flera olika
floror görs den enligt följande:
A. Ett enda ax, som för det mesta innehåller både hanoch honblommor.
B. Flera ax.
1. Alla ax likadana, med både han- och honblommor –
och pistillerna kan ha 2 eller 3 märken.
2. Skilda han- och honax.
a) Två märken på varje pistill.
b) Tre märken på varje pistill.

Kroken från s. 144 har upplägg ungefär i den här stilen.

Epilog
Även om vi nu har tittat på flera aspekter på hur man använder
”Kroken”, så har vi många familjer och arter kvar att fördjupa oss
i. Tänk alltid på att lära in de olika begreppen floran använder för
att beskriva växters delar och deras utseende! Många stora växtfamiljer har detaljer som ges särskilda namn, som holkfjäll hos de
korgblommiga, allmänt och enskilt svepe hos de flockblommiga,
och de olika termerna för delar inom småaxen hos gräsen.
Som jag nämnde i en tidigare artikel är Krokens senaste utgåva
ganska dyr, men det går också att kolla på skolor, hos äldre släktingar och på antikvariat, eftersom de tidigare utgåvorna gick ut
i väldigt stora upplagor. Även om både namngivning och indelningsgrunder har ändrats en del under årens lopp, så kvarstår de
allmänna principerna, och det ska gå att komma fram till i stort
sett alla vilda växter i Sverige även med något äldre varianter av
Kroken. Det som vi numera har, som de ”stackars” realskoleeleverna saknade när de tvingades pressa växter, är ju ”facit” i form

Taggstarr

Taggstarr.
Först tittar vi i den allmänna nyckeln: 1- alternativen ax ett enda (eneller tvåkönat), respektive ax flera
– men här är det ett enda ax! Då
kommer vi till Översikt 1, samma
sida. 1-alternativet anger ”Fruktgömmen bredast uppåt, fjällväxt”,
eller ”Fruktgömmen bredast på
mitten eller nedåt”. Det senare
gäller. Då kommer vi till 2-alternativet fruktgömmen lansettlika,
snart nedböjda, axfjäll avfallande,
respektive fruktgömmen ovalaäggrunda. Här gäller det första
2-alternativet. 3-alternativet gäller
”fruktgömmen brunaktiga, märken
2”, eller ”fruktgömmen av blek
färg, märken 3”. Det senare gäller. Då kommer ”4”, om strået är 1–2-bladigt,
eller om det är flerbladigt, och det är en fjällväxt. Med 1–2 bladigt strå och om
vi inte är i fjällen, så har vi att göra med taggstarr Carex pauciflora.

Harstarr

Harstarr.
Denna starrart har flera ax som är
lika varandra. Hanblommorna sitter nedtill i axen. Honblommornas
pistill har 2 märken.
Vi börjar med huvudnyckeln s.
144. På ”1” är det förstås ”ax flera”.
Av ”2”-alternativen blir det ax
sinsemellan lika eller ganska lika…,
Översikt 2, s. 145.
Översikt 2 börjar med 1: ”Strån
enstaka eller få tillsammans från
en kort jordstam”. Så är inte fallet
här, stråna växer någorlunda tätt,
så det blir det andra 1-alternativet,
”Strån från kort jordstam, ibland
tuvade”.
Därefter är det ”8”-alternativen: Tvåkönade ax med hanblommor överst,
eller Tvåkönade ax med honblommor överst. Det senare gäller. Direkt kommer så ”16”-alternativen, om fruktgömmena har vingkant eller ej – och det
har de! ”17” gäller om axsamlingen är lutande eller upprätt – det senare
gäller. Vid ”18” kan man vara rätt lugn i södra Sverige: Om axfjällen är av
fruktgömmenas längd och det rör sig om en vida spridd art, så är det harstarr
Carex leporina. Andra arter, under det andra 18-alternativet, har kortare
axfjäll, men de finns antingen främst på ängar i övre Norrland eller är sentida
inkomlingar vid vägkanter.
Obs! Både det svenska och det vetenskapliga namnet syftar på att harstarrens axsamling just liknar en hartass!

Hundstarr

Hundstarr.
Den vanligaste starren med olika
han- och honax, och honblommor
med två märken, är nog hundstarr.
I översikten på s. 144 kommer vi
då förstås till ”2”-alternativet att
toppaxet är hanligt, mycket olikt
de nedre, honliga. Av ”3”-alternativen får vi vidare att det blir
”Märken 2. Nöt och vanligen även
fruktgömme plattat”. Då blir det
översikt 3, s. 147. Av ”1”-alternativen passar det andra, att honaxets
fjäll inte har någon tydlig udd. När
man sedan tittar i nyckeln ”med
facit” visar det sig att man kommer till hundstarr Carex nigra på
två olika sätt.
Det första 5-alternativet säger att det rör sig om arter som bildar kraftiga,
täta tuvor, vanligen utan utlöpare, och att axens stödblad högst når upp till
stråsamlingens topp. Där har vi sedan bara tre arter att välja på. Alternativ
6 gäller om det under stråbladen finns upprispade slidor utan skiva, eller att
det, som hos hundstarren, finns hela bladslidor med lågblad, och att vidare
honaxens stödblad är nästan jämnlånga med axsamlingen.
Om vi i stället tycker att det andra 5-alternativet gäller, det vill säga att vi
har en art med underjordiska utlöpare, med strån som är bara löst eller inte
alls tuvbildande, så har vi fler arter att välja på. Men 8-alternativen anger
antingen att stödbladen och mellanbladen når långt över axsamlingen, hos
stora grovväxta arter, eller att stödbladen och mellanbladen är kortare, och
det rör sig om tämligen lågvuxna arter.
Från det andra 8-alternativet hamnar vi på 11, antingen glänsande bruna till
svarta fruktgömmen (och det är en fjällväxt, glansstarr Carex saxatilis), eller
glanslösa och ofta gröna fruktgömmen. På 12-alternativen blir det antingen
”blad vanligen 3–7 mm breda; glesväxande med bågformig jordstam; skottbaser rödbruna, eller ”blad vanligen högst ca 3 mm breda, mer tätväxande,
jordstam ej tydligt bågformig, skottbaser vanligen ljust–mörkt bruna”. Det första alternativet ger fjällarten styvstarr Carex bigelowii, det andra ger återigen
hundstarr Carex nigra!
Det svenska namnet syftar på att hundstarr kan ha mycket varierande
utseende – man jämför med alla olika hundraser!

Flaskstarr

Flaskstarr.
Så har vi kvar den stora gruppen starrar med skilda han- och honax, och
honblommor med 3 märken. Vi kommer då snabbt till Översikt 4, s. 148.
Här ska vi försöka nyckla flaskstarr
Carex rostrata.
1-alternativen gäller om honaxen är
glesblommiga ända till spetsen, eller
tätblommiga, åtminstone mot spetsen.
Det senare gäller. ”10” gäller om fruktgömmena är småludna eller kala – det
sistnämnda är sant. ”19” gäller om det
finns flera hanax, eller bara ett. Det
finns flera hanax. På ”20” gäller det om
bladen i tvärsnitt är tydligt V- eller Ulikt rännformiga, eller om bladkanterna
är platta eller något nedvikta (bladen ofta med mittfåra). Bladen är rännformiga, och då har vi bara två arter kvar, och de finns under ”21”: Fruktgömmen
gulaktiga–ljusbruna, honax långsträckta, eller Fruktgömmen bruna–nästan
svarta; honax kort cylindriska. Den sistnämnda arten finns mest i fjällen,
rundstarr Carex rotundata men den förstnämnda är flaskstarr Carex rostrata
som är allmän i hela Sverige.
Det svenska namnet flaskstarr kommer av att fruktgömmena hos denna
art är de allra mest flaskliknande av starrarternas fruktgömmen.
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TEXT OCH ILLUSTRATION: FRIDA NETTELBLADT

Sälg, pil och vide
Salix: Ett rikt och nyttigt släkte

FOTO: HANS BISTER
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ilen är ett omsjunget och beundrat träd. Många historier och
sånger har fötts när hängande
grenar vajat stillsamt i sommarbrisen. De flesta skulle kunna
känna igen och sätta namn på detta träd
om de blev tillfrågade, men det är kanske
mindre känt att tårpilen, vitpilen och
silverpilen alla tillhör ett släkte som har en
mängd mindre namnkunniga medlemmar,
men som alltid varit människan och ekosystemet till nytta där de funnits. Framförallt så är detta släkte så mycket mer än
bara ett vackert utseende.
Släktet Salix är alltså stort, det innefattar just nu cirka 400 arter i hela världen.
Det finns 24 rena arter i Sverige samt otaliga hybrider, flera vilka är införda av människan. Salixsläktets stora nytta i en lång
rad områden, i allt från slöjdhantverk och
medicin till energiförsörjning och marksanering, har varit känd sedan långa tider,
men vi hittar ständigt nya sätt att använda
oss av dessa arters säregna egenskaper.
Släktet består i huvudsak av nordliga
arter som trivs i mer eller mindre fuktiga
miljöer (med undantag för ängsvide).
Fjällvärlden hyser en majoritet av våra
naturligt invandrade arter, många av
dem är mycket små eller lågväxta, men
oavsett storlek så utgör de en viktig grupp
nyckelarter i fjällfloran. Också i skogslandet och i jordbruksbygderna över hela
landet är sälgar, viden och pilar både hem
och mat åt en mycket väsentlig del av vår

fauna, inte bara insekter
utan också fåglar och
däggdjur. Samtliga arter
är så kallade tvåbyggare, med hon- och
hanblommor på olika
plantor. De mest
välkända arterna
i släktet är såklart
sälg och vitpil, som
båda blir relativt
storvuxna träd.
Gamla sälgar i
skogslandskapet
är särskilt viktiga
för mångfalden av
insekter. Sälg och pil
är i största allmänhet
omtyckta hos vedinsekter, eftersom träet lätt
angrips av röta och då blir
åtkomligt och lättsmält. Runt
150 fjärilsarter livnär sig på sälg i
larvstadiet. Och blommande sälgar utgör
en av vårens viktigaste födotillgångar för
nyvakna humlor, flugor och bin med flera.
Även större djur tycker om Salix. Ripor
äter gärna knoppar från vide under vinter
och tidig vår. Därifrån har också den vanliga fjällarten ripvide fått sitt namn.

Smärtlindrare sedan länge
Människan har använt de olika arterna av
sälg, pil och vide till en lång rad ändamål.
Inte minst tillhör de våra allra viktigaste
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medicinalväxter. Samtliga arter i släktet
Salix producerar ämnet salicin i mer eller mindre hög grad. Salicin är ett ämne
som växten producerar för att aktivera
det interna försvaret mot patogener och
växtätare. Ämnet har den underliga bieffekten att det, hos människan och andra
däggdjur, har en smärtstillande och inflammationshämmande verkan. I kroppen
spjälkas salicin till salicylsyra, ett namn
som kanske klingar bekant för läsaren. Ur
salicin framställdes nämligen för första
gången 1828 acetylsalicylsyra, vilket är den
verksamma ingrediensen i flera vanliga
smärtstillande preparat som till exempel
aspirin, magnecyl och Treo. Salicin har i
stort sett samma effekt som acetylsalicylsyra, det verkar långsammare men ger i
gengäld lindring under längre tid.
Sälgsläktets egenskaper har varit kända mycket längre än så. Pil som
medicinalväxt finns omnämnt i texter från
Egypten, Sumer och Assyrien. Det finns
också grekiska texter från 500-talet f.Kr.
där man beskriver hur man kan använda
pilbark. Framförallt är det innerbarken
man använder när man vill komma åt den
smärtstillande effekten.

Korgar, slagträn och ritkol
Pilbark är inte bara smärtstillande utan
också i sig en användbar råvara. Barkens
fibrer är långa och kan utan större svårighet tvinnas till remmar. En bra kunskap
att ha i en överlevnadssituation! Barken
innehåller också tanniner, och kan alltså,
liksom ekbark användas för garvning av
skinn.
Flera olika sorters pil används till korgflätning. Speciellt korgvide är, som namnet
antyder, särskilt bra att använda, denna
skördas och behandlas i flera steg för att
vara så smidig och seg att det blir möjligt
att böja vidjorna utan att knäcka dem.
Olika typer av viden och pil har använts
på detta sätt överallt där dessa funnits
naturligt, i princip över hela det norra
halvklotet. En annan liknande användning
av pilträ är som tunnband. Då är det arten
mandelpil som anses vara den allra bästa.
Den kallas därför också på vissa platser
traditionellt för bandpil.
Mandelpil är idag en sällsynt syn i vårt
land, men det händer att den odlas som
trädgårdsväxt för sitt vackra utseendes
skull.
De slagträn som används i spelet cricket ska helst göras av trä från en särskild
24
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Gör en sälgpipa!
Att skära och spela på sälgpipor är något som de flesta uppskattar, särskilt barn. Detta görs
bäst på senvåren eller försommaren när saven stiger i träden, andra tider på året är det nästan
omöjligt att få barken att lossna från veden.
Börja med att skära till en vidja av sälg som är cirka 1,5 centimeter i diameter. Försök hitta en
bit som är så fri från kvistar och skador som möjligt. Det är viktigt att barken är intakt. Skär till en
bit som är någonstans mellan 8 och 15 centimeter lång. Det enklaste är att använda en vass sekatör. Använd en bra och vass täljkniv när du arbetar vidare. Skär först ut en bit från undersidan
av den ände som ska bli munstycke (1.), det kan vara användbart att tänka på hur en blockflöjt
ser ut. Från ovansidan skär du sedan ut en kilformad bit som bilden visar (2). Gå vidare och skär
en skåra runtom pinnen någonstans vid mitten (3).
Nu kommer det mest tålamodskrävande momentet: Använd knivskaftet och knacka med
fasta men inte för hårda slag runtom hela den främre delen. Var försiktig så att du inte spräcker
barken! Detta gör du för att krossa de vätskefyllda cellerna närmast veden. Låt den bakre delen
förbli orörd. Bearbeta pinnen tills du tror att du kan dra av barken från den främre delen utan
att den går sönder. Vrid loss barken och dra av den så att du får ett separat rör. (4) Spara röret
och lägg det åt sidan. Skär nu av en tunn flisa ved från ovansidan på munstycket, så att du får
en luftkanal när du sedan sätter tillbaka barken. (6) Härefter kan du göra på två olika sätt. Pröva
dig fram för att se vad du föredrar. Antingen kan du fördjupa jacket på ovansidan ordentligt, så
att luftrummet inuti pipan blir mycket större än hålet i barken. (5) Eller så kan du skära av hela
pinnen vid klacken och skära av den ännu en gång vid jackets slut. Släng den mittersta biten.
(ej ill.) Vad du än väljer att göra så är nästa steg att fukta veden med saliv (7) och skjuta tillbaka
barkröret (8) och sedan den yttersta separata bit ved som du har sparat (om du valt att göra på
det sättet).
Nu ska du kunna spela på din pipa!
Man kan ändra ton genom at dra i den bakre delen av pipan för att öka och minska luftrummet
inuti pipan. Pipan fungerar bara så länge pinnen är färsk och inte torkar, det kan hjälpa att lägga
den i vatten om man vill fortsätta spela på den mer än några timmar.
Kom ihåg att det inte ingår i allemansrätten att bryta levande kvistar. Se till att du har pratat
med markägaren!

variant av vitpil: Salix alba var. caerulea.
Detta är en variant som på engelska faktiskt kallas för ”cricket-bat willow”. Träet
anses vara lättviktigt samtidigt som det är
starkt och sällan splittras eller blir stickigt.
Man vet inte riktigt hur denna variant
uppkom, möjligen är det en hybrid mellan
vitpil och knäckepil. Den kännetecknas av

att växa snabbt och rakt och i regel bara
skjuta en stam.
Sälgträ är lätt men inte särskilt segt.
Det går däremot mycket lätt att böja efter
ångbehandling och man använder därför
gärna sälgträ som stomme för näveraskar.
Annars används detta träslag sällan. Träd
som vuxit sig stora nog att ge virke som

är tillräckligt grovt redan har börjat röta
i kärnveden. Insekter av många olika slag
tycker som sagt om det lätta träslaget, vilket också lockar till sig flera hackspettarter som också de bidrar till att göra träet
oanvändbart för snickerier. Däremot kan
man med fördel använda yngre träd till
lättare möbler och husgeråd. Veden sprakar våldsamt om den eldas, vilket inte gör
den till någon särskilt omtyckt brasved.
Den som någon gång tecknat med kol
känner kanske till att pilträ är också ett av
de bästa träslagen att göra ritkol av. Man
gör ritkol genom att förbränna stickor av
lagom grovlek i en syrefri ugn, vilket lämnar kvar en produkt som består av nästan
helt rent kol.
Traditionellt har pil varit en viktig källa
till vinterfoder för boskap. Pil har använts
på grund av sin exceptionella växtkraft
och förmåga att återhämta sig snabbt trots
återkommande beskattning. Att skörda
årsskott från träd på detta vis kallas för
hamling och särskilt i Skåne är hamlade
pilar ett karakteristiskt inslag i det öppna
jordbrukslandskapet.

Nya användningsområden
Idag är Salix en viktig åkergröda, då rör
det sig främst om korgvide. Dess förmåga
att producera mycket biomassa på kort tid
gör den särskilt lämplig för att producera
flis som kan användas som bränsle i värmeverk, eller som råvara för tillverkning
av etanol.
Att odla Salix som energigröda har mer
än en fördel. Dels kan Salix-odlingar agera
kvävefälla, de trivs i fuktiga förhållanden
och kan ta hand om en hel del näring. Dels
kan de med fördel planteras vid vattendrag för att minska kväveläckaget från
åkrar. Dessutom är de bra på att ta upp
tungmetaller, vilka sedan kan tas omhand
om grödan ska användas för förbränning.
Tungmetaller som bly och kadmium blir
kvar i askan som lätt kan omhändertas.
Därför kan man odla energiskog även på
kontaminerad mark, då den samtidigt
renar marken. Det blir inga problem med
tungmetaller i rötslam och avloppsvatten
som används som gödning då grödan inte
ska konsumeras.
Sälg och pil planteras gärna vid vatten
även för att stabilisera bankarna. Rötterna
kan vara långt grövre än stammarna, och
utgör en viktig struktur i de vattenrika
delarna av landskapet.
Salix-släktet är känt för att lätt slå

Larv av allmän träfjäril, en vanlig invånare i sälgens ved. Den kallas också aningen olycksbådande för träddödare, och viss kan den tyckas skrämmande med sin köttröda kropp som kan bli upp till 10 cm lång.

rot bara man sticker ett avbrutet skott i
marken. Det finns exempel på att stammar
tjocka som ett lår har rotat sig efter att
man grävt ner änden i fuktig mark. Detta
är mycket ovanligt bland vedartade växter,
och nära nog unikt i den svenska floran.
Det intressanta här är att man faktiskt kan
använda sig av deras fantastiska rotningsförmåga för att hjälpa andra växter på
traven som är lite svårare att rota när man
tagit sticklingar. Man gör då ett slags ”te”
från unga skott. Det fungerar med hjälp av
ett hormon som Salix-släktet producerar
och som dras ur barken när den blötläggs.
Det rör sig om två ämnen som man tror
är särskilt viktiga, dels är det salicinet
som tros inverka skyddande genom att
aktivera växtens eget försvar mot svamp,
virus och bakterier, och dels är det indol3-butyrsyra vanligast känd som IBA som
är det hormon som signalerar att växten
ska producera rötter.

Inte lika bortglömd
Salix är en grupp som faktiskt inte blivit
bortglömd som nyttoväxt i lika hög grad
som andra i forna tider välkända medicinalväxter. Ändå har den ännu större potential, särskilt som fantastiska naturliga
och billiga naturvårdare. Vide, sälg och
pil förtjänar tveklöst en hedersplats i det
svenska landskapet!

Smärtstillande te
När man ska göra te använder man innerbarken från vilken Salix-art som helst, gärna
vitpil eller sälg då de oftast finns närmast
tillhands. Innerbarken torkas i lagom tunna
strimlor för förvaring.
För att brygga te använd gärna en
muslinpåse för att lägga barkstrimlorna i.
Häll över kokande vatten och låt dra en god
stund, gärna en timme. Vissa föredrar att
koka barken för att sedan låta den dra i flera
timmar. Allt beror på hur stark smak man
står ut med och hur koncentrerat te man
behöver. Teet ska nu ha antagit en vackert
röd färg. Värm upp det till en behaglig
dricktemperatur innan du ”avnjuter”. Tyvärr
är detta te inte så särskilt välsmakande så
en rejäl sked honung och en kanelstång kan
vara på sin plats.
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Invasiva växter

TEXT: STEFAN GRUNDSTRÖM

FOTO: STEFAN GRUNDSTRÖM

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Europa från Nordamerika på 1800-talet och
har sedan dess odlats och successivt spritt
sig till omgivande naturmiljöer. Även en
hybrid som kallas regnbågslupin är också en
trädgårdsart och den uppvisar alla möjliga
färgvarianter från mörkblått till rosa. Blomsterlupiner är snabbväxande och kan snabbt
konkurrera ut andra växter på mager mark.
Eftersom den tillhör familjen ärtväxter har
den en förmåga att via bakterier i rotknölarna fixera luftens kvävgas och omvandla den
till egna proteiner. Det innebär också att de
marker där den etablerar sig blir näringsrikare med tiden vilket kan påverka annan
flora och fauna på ett negativt sätt.

Sandlupin på Island

Överblommade lupiner.

Omstridda invandrare
Många av våra mest omtyckta trädgårdsväxter kan orsaka skada när de sprider
sig i omgivande naturmiljöer. Blomsterlupinen och jättebalsaminen är två
exempel på det vi brukar kalla för invasiva arter och dessutom två arter som
tagits in till Sverige som trädgårdsväxter.

N

är det gäller den här typen av växter krockar olika
synsätt på växternas mångfald. Å ena sidan finns
naturvårdare som värnar om den inhemska floran
och ser risker med att park- och trädgårdsväxter från
andra delar av världen sprider sig ut i den ”vilda naturen”. Å andra sidan en trädgårdsintresserad allmänhet som tycker
om vackra och spektakulära blommor och inte i första hand tänker på riskerna med att introducera nya arter i den egna täppan.
Bilden ovan visar överblommade blomsterlupiner i mitten av
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juli på dess typiska växtplats i en vägkant. Här konkurrerar den ut
flera mindre örter, bland annat andra ärtväxter som ofta har en rik
mångfald av insekter knutna till sig. Skogsklöver, gulvial, fjällvedel
är några exempel på arter som finns i denna miljö. Givetvis kan
många insekter även besöka lupinernas blommor men eftersom
det är en införd art så finns inga artspecifika fjärilar och skalbaggar som lever på den.
Blomsterlupinen med det vetenskapliga namnet Lupinus
polyphyllos är omtyckta för sin storlek och färgprakt. Den kom till

På Island finns en nyinkommen mera
lågvuxen lupin som de kallar för Alaskalupin men som på svenska kallas sandlupin.
Den här växten har förändrat vegetationen
på stora delar av Island. Som pionjärväxt
trivs den utmärkt på Islands jungfruliga
jordar som till stor del består av basisk aska
och koloniserar där ständigt nya områden.
Sandlupiner har även nått till Sverige på
några ställen, men beter sig ännu inte på ett
invasivt sätt. Vi ska komma ihåg att det tog
åtskilliga decennier för blomsterlupinen att
sprida sig så våldsamt som den gör idag. På
en växtplats i Medelpad har sandlupinen
funnits i flera decennier, men det är först de
senaste åren som den har expanderat mera
påtagligt.
Blomsterlupinerna började sprida sig
längs järnvägarna i mitten av 1900-talet och
har de senaste decennierna närmast explosionsartat koloniserat våra vägkanter. 2014
finns de i alla våra landskap och nästan alla
floraprovinser och är ett dominerande inslag
längs de större vägarna. Många tycker om
dem då de bidar till en bedårande färgprakt
under försommaren men botanister och ekologer rynkar på näsan. Det vore lämpligt att
Trafikverket skulle bekämpa lupinerna mera
systematiskt men tyvärr verkar inte den
insikten finnas hos dem att invasiva arter
kan vara ett ekologiskt problem. Än så länge
håller lupinerna sig främst till människoskapade miljöer såsom vägkanter och banvallar
men det är nog bara en tidsfråga innan t.ex.
de stora älvarnas stränder har bestånd av
blomsterlupiner.
Spridningen av lupiner begränsas bäst
genom att slå av blommorna innan de har
bildat frön. Arten sprids inte via rotskott
även om den är flerårig och små bestånd kan
helt enkelt grävas upp. Större bestånd måste

Blomsterlupinens har oftast en vacker blå färg men den kan variera i färg från mörkblå till ljusblå och
även vit och rosa.

FOTO: STEFAN GRUNDSTRÖM

Sandlupin som är en invasiv växt på Island är mindre än blomsterlupin och har tydligt hårig stjälk och
bladundersidor.
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Invasiva växter
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Sjögull bildar stora ogenomträngliga mattor.
FOTO: ÅKE WIDGREN

behöver den inte störd mark utan kan tränga sig in i redan artrika
naturmiljöer på alltifrån frisk till blöt mark. Vassbestånd vid havet, stränder vid åar, ädellövskogar, och barrskogshyggen är några
av exempel på naturmiljöer där jättebalsaminen klarar att växa.

Sjögull skapar ogenomträngliga mattor

Jättebalsamin är en populär trädgårdsblomma som de senaste åren spridit sig på ett oönskat sätt i värdefulla naturmiljöer där den konkurrerar ut andra växter.

bekämpas genom årlig slåtter och eftersom det finns en fröbank så
måste det här arbetet pågå under många år.

Jättebalsamin på rymmen
En annan trädgårdsflykting som tyvärr sprider sig invasivt i naturen är jättebalsaminen. Den är ettårig men blir trots det mycket
högvuxen frampå sensommaren och hösten. Blommorna är stora
och vackra och en sak som bidragit till dess popularitet som
trädgårdväxt är att när fröna är mogna och man vidrör de mogna
frukterna så har den en inbyggd ”mekanism” som sprätter i väg
fröna. Därför kallas den i vissa trakter för sprättblomma och det
blir en kul lek för barnen att peta på balsaminens frukter. Denna
28

vilda växter | 1.2015

egenskap finns även hos de andra arterna i balsaminfamiljen som
vi har fyra arter av i Sverige numera varav en är inhemsk, springkorn. Det gulblommiga springkornet eller vildbalsamin som den
också kallas växer i rikare lövlundar i stora delar av landet.
Jättebalsaminen har sitt ursprung i Himalayas berg men har
i Sverige blivit invasiv och sprider sig nu snabbt i skyddsvärda
naturmiljöer såsom åstränder och havsstrandängar.
Om man ska göra en värstinglista över Sveriges mest invasiva
växter ligger definitivt jättebalsamin på tio i topp-listan. Den är i
för sig ganska enkel att bekämpa om man bestämmer sig för det
eftersom den är ettårig men den har en vidunderlig kapacitet
att etablera sig i nya naturmiljöer. Till skillnad från lupinerna så

Sjögull är en vattenväxt med ursprung i sydeuropa och i delar av
Asien. Den liknar näckrosor men är mera släkt med vattenklöver som är en vanlig inhemsk vattenväxt. Sjögull har planterats
in avsiktligt i några områden i Mellansverige i tron att de täta
bestånden skulle utgöra ett skydd för fiskyngel. I ett biflöde till
Mälaren planterades den in på 1930-talet och har sedan dess sakta
med säkert spritt sig till flera vikar i Mälaren. Den har sedan dess
tagit över stora vattenområden där den fullkomligt kväver annan
vattenvegetation. Här är det inte bara ett ekologiskt problem utan
även båtar har problem att ta sig fram i vissa områden och den
måste nu bekämpas mekaniskt för att begränsa dess utbredning.
Listan över införda (avsiktligt eller oavsiktligt) invasiva växter
i Sverige kan göras lång förutom dessa exempel. Vi har även vresros på sandmarkerna vid havet och vattenpest i de norrländska älvarna som båda utgör ekologiska problem, och vilka arter står näst
på tur i Sverige? Är det sandlupinen som ska vandra in på grusiga
sjöstränder eller är det tysk lönn som ska dominera ädellövskogarna i Sydsverige eller... Läs mer på www.nobanis.org.

Trots likheten med näckros är sjögull närmare släkt med vattenklöver.
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Flockblomstriga
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Strätta.

Sårläka.
Körvel.

V

äxter i den här familjen hör sällan till dem som är mest uppskattade för sin
skönhet. De enskilda blommorna är små. Därför tar växterna till samma
knep som handlare ibland gör när de vill få oss att upptäcka oansenliga
produkter. De satsar på att exponera varan, i det här fallet blommorna, i
stort antal. Blommorna är oftast vita eller skära, mera sällan gröna eller
gula. I Sverige finns många arter representerade i familjen, närmare bestämt nästan 80
stycken. De finns i stort sett överallt, som på havs- och sjöstränder, myrar, i fjällnära
miljöer, i skog, men oftast i kulturmark. Mest välkänt är nog hundkäx som med sina
blommors ”spetsbroderier” pryder vägkanter i midsommartid. Många har använts som
kryddväxter, till exempel dill, persilja, kummin, körvel, anis och koriander. Några odlas
som grönsaker som morot och palsternacka, medan andra som odört och sprängört är
dödligt giftiga. Flera av dem har bara anträffats tillfälligt. Bilderna visar ett litet urval
arter av medlemmarna i växtfamiljen. Kanske kan de få dig att upptäcka skönheten hos
dessa växter och titta lite extra nästa gång du ser någon av dem!

Stjärnflocka.
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Mästerrot.

Fjällkvanne.
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Maskros.

