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TEXT: STEFAN GRUNDSTRÖM

Många fåglar, som koltrasten, födosöker i rönnbärsträden under hösten. Andra bärälskande 
fåglar är sidensvansen och svarthättan.

I fjällbjörkskogen lyser rönnarna som fyrbåkar om hösten.

FOTO: STEFAN GRUNDSTRÖM

FOTO: NIKLAS ARONSSONFOTO: ANN-LIS LYGNESTAD

På samma sätt som tillgången på rönnbär varierar finns det 
vissa år gott om oxelbär – som i år, i alla fall på Västkusten.



 vilda växter | 4.2015 3

Rönnbär. 

ILLUSTRATION: FRIDA NETTELBLADT

M
ycket rönnbär ger en sträng vinter påstås det i den 
gamla handboken för bönder som kallades för bon-
depraktikan. Rent vetenskapligt är det dock svårt 
att bevisa att det förhåller sig så. En serie observa-
tioner under sju år av en forskare i Umeå kom fram 

till att det saknas samband. Hur mycket rönnbär det blir avgörs 
framför allt av hur vädret var sommaren innan fruktsättningen, 
eftersom det är då blomknopparna anläggs. 

Rönn och dess släkting oxel tillhör den stora familjen rosväx-
ter. Flera av våra ekonomiskt viktiga bär och frukter kommer från 
träd, buskar och örter i denna familj, äpplen, päron, jordgubbar, 
hallon är några exempel. Rönnens frukter kallas på grund av stor-
leken för bär, men rent botaniskt så är det en så kallad äppelfrukt, 
eller en kärnfrukt, med två eller tre rum som skiljs åt av tunna 
väggar. Skillnaden mellan bär och frukter är komplicerad i ett 
biologiskt perspektiv, men i ett matperspektiv kallas små frukter 
som man kan stoppa flera av i munnen samtidigt för bär. Märkligt 
nog gäller det även små frukter som inte är ätliga, som ekorrbär 
och liljekonvaljbär. 

Mångsidig växt
Rönnen är ett populärt trädslag av flera skäl. Det blir lagom stort 
som gårdsträd, det är ett tåligt trädslag som finns i större delen 
av landet och det är vackert både under försommarens doftande 
blomning, med höstens röda bär och senhöstens vackra bladfär-
ger. Mycket av det här gäller även för oxel som är ett populärt träd 
i städer och i parker och som det finns mängder av odlade och 
vilda former av. 

Rönnvedens användbarhet i självhushållningssamhället har 
också bidragit till att rönnen är så folkkär. Segheten och hårdhe-
ten i rönnveden har utnyttjats till alltifrån hjulaxlar och verktygs-
skaft till räfspinnar och klädkrokar. Rönn var också eftertraktad 
som lövfoder och betydande mängder med lövkvistar skördades 
från gårdarnas omgivningar för att ges till tamboskapen under 

vintern. Även de stora vilda växtätarna som 
älg och rådjur gillar rönn och i vissa områden 
är det svårt för rönnar att växa upp till vuxen 
ålder på grund av ett hårt betestryck.   

Smaken på rönnbären är i första hand besk men den är också 
lite söt, speciellt efter frosten, och sötman kommer från sock-
erarten sorbitol. Bären är rika på C-vitamin och ett naturligt 
konserveringsmedel, bensoesyra. I Sverige är det mest gelé som 
tillverkas av rönnbären men i östliga grannländer är det vanligt 
att rönnbären är en del av en glassdessert.  

Ofta använd i folktron
Det finns flera ordspråk och talesätt som hör ihop med rönnen. 
Ett av dem lyder: När rönnens blad är stora som tjäderfötter 
börjar tjädern spela. Det mest kända är troligen: Surt, sa räven om 
rönnbären. Det här är ett gammalt grekiskt ordspråk som i sagans 
original handlade om druvor. På svenska har det dock blivit över-
fört till rönnbär och ordspåket har samma innebörd oavsett om 
det är druvor eller rönnbär. Sagan förtäljer om när en räv fick syn 
på vindruvor som hängde högt upp och bredvid satt det en kråka. 
”Är bären goda?”, frågade han kråkan. ”Ja de är läckra”, sa kråkan. 
Räven försökte hoppa upp och få tag i vindruvorna, men miss-
lyckades. ”De är säkert sura”, sade räven och gick sin väg.

Namnet rönn kommer av de röda bären (kanske också av 
höstfärgen). Det engelska namnet rowan har samma ursprung 
liksom norskans rogn och isländskans reynir. I Nordamerika 
kallas det dock för mountain ash på grund av bladens likhet med 
ask som dock tillhör en helt annan växtfamilj. Det vetenskapliga 
artepitetet för rönn, aucuparia betyder ungefär fågelfångare. Det 
var förstås Linné som gav rönnen dess latinska namn och han ger 
beskrivningen ”bären sättes i doner ( fågelsnaror), varmed fåglarna 
fångas.”. Det bedrevs  alltså fågeljakt på trastar och andra rönnbe-
sökare på den tiden på ett liknande sätt som småfåglar fortfarande 
jagas på i Medelhavsområdet. 

Surt, sa räven...
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  Ledare

Nu rullar det stora vemodet in över vårt avlånga land. Vad gör 
du under vintern? Låter du botaniken ligga på hatthyllan för 
att tinas upp någon gång i april? Men det finns många aktivi-
teter som kan fylla utrymmet ”mellan ljung och hästhov”. Här 
följer några tips.

Studera vinterståndare är alltid lärorikt. Kanske kan din 
lokala botaniska förening anordna en exkursion? Det är även 
givande att titta på träd och buskar och försöka lära sig hur 
deras knoppar ser ut. Flera böcker har getts ut i ämnet. Ett par 
exempel är Träd och buskar vintertid, Fältbiologerna 2001 (svår 
att få tag på) samt Lär dig känna igen trädens knoppar, Anders 
Rapp 2005.  

Försök att bringa ordning i dina foton från sommaren. 
Namnge bilderna och tagga dem i något lämpligt bildbehand-
lingsprogram. Det blir så mycket lättare när du enkelt kan söka 
upp alla dina bilder på exempelvis vitsippa. 

Ta tillfället i akt att bekanta dig med mossor och lavar, som 
med fördel kan studeras under hösten. Din lokala förening kan 
kanske kontakta någon kunnig person och anordna en exkur-
sion riktad främst till nybörjare. Passa på att låna ut luppar till 
dem som inte har egna. Är intresset stort kan en studiecirkel 
med fördel startas, med inriktning på att lära sig de vanligaste 
arterna hemmavid. Lokala studieförbund kan hjälpa er att 
komma igång.

Gå igenom dina gamla naturdagböcker och registrera fyn-
den i Artportalen. Dina observationer kan vara mer intressanta 
än du själv tror. Ett guldkorn kan gömma sig i en sliten anteck-
ningsbok från din tid som fältbiolog på 1980-talet. 

Röksvampar av olika slag är som bäst under höst och vinter. 
Så länge det är snöfritt går det utmärkt att leta efter dem. Jord-
stjärnor behöver du inte mikroskopera för artbestämning utan 
det räcker med en vanlig lupp. Att gå på jakt efter nya lokaler 
för dessa fascinerande svampar är lika pulshöjande som att 
smyga på visenter. 

Du kanske har gamla pressade växter liggande i någon 
vrå? Kontakta ett närliggande 
botaniskt museum och hör om 
intresse finns att ta emot dem. 
Detta förutsätter att materialet 
håller en viss kvalité och att 
noggranna etiketter med fynd-
uppgifter finns.

     
Ulla-Britt Andersson, 

styrelseledamot i Svenska  
Botaniska Föreningen
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Gå inte i ide!
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  Från fältet
Nu blir 
Bästeträsk 
nationalpark
Natura 2000-området Bästeträsk på norra 
Gotland med världsunika miljöer, natur-
typer och arter ska enligt lag skyddas. Det 
är resultatet av att regeringen 31 augusti 
2015 anmälde området till EU-kommis-
sionen att ingå i det europeiska nätverket 
Natura 2000.  Sveriges nationalparksplan 
föreslår att Bästeträsk skyddas som natio-
nalpark.

Den överklagade domen från 2014, 
som ger Nordkalk tillstånd att öppna ett 
nytt kalkbrott i Bunge Ducker, ska prövas 
av Mark- och miljööverdomstolen. 

– Domen måste upphävas, då den är 
orealistisk och felaktig, vilket Naturvårds-
verket nu visat, säger Göran Mattiasson, 
som har arbetat med frågan i tio års tid. 

Uppsprucken berggrund
Naturvårdsverkets hydrologiska och geo-
logiska undersökningar sommaren 2015 
visar att kalkberggrunden i täktområdet 
på norra Gotland är kraftigt uppsprucken. 
Sprickorna är vattenförande. Vatten flödar 
både på ytan och som grundvatten. Nord-
kalk har med stöd av Sveriges Geologiska 
Undersökning, SGU, påstått att kalkberg-
grunden är tät, inte läcker vatten och inte 
skadar naturvärden. Naturvårdsverket 
dokumenterade fältmätningar visar att 
det inte är möjligt att bedriva täktverk-
samhet utan att dränera och allvarligt 
skada Natura 2000-området.

5
växter som varit 

SBF:s fem senaste 
val till Årets växt

1. Smörbollar – 2016
Smörbollar har en 
nordlig förekomst i 
Sverige, men finns 
sällsynt ända ned till 
Skåne. Den behöver 
viss hävd för att 
trivas. 

2. Ögonpyrola – 2015
Även denna art finns 
i hela landet, på 
främst näringsrik, 
fuktig skogsmark. 
Under året kom ett 
par hundra rapporter 
in till föreningen. 

3. Slåtterblomma – 2014
Har minskat i snabb 
takt de senaste 
hundra åren i takt 
med att hävden har 
minskat. Finns i hela 
landet, men är mer 
vanlig i norra Sverige. 

4. Blåklint – 2013
En av våra mest väl-
kända växter, vilket 
är ett av kriterierna 
för Årets växt. Finns 
i hela landet, men är 
vanligast i södra och 
mellersta Sverige.

5. Kattfot – 2012
Även kattfoten är 
välkänd för de flesta. 
Som flera andra som 
varit Årets växt är 
den negativt påver-
kad av igenväxningen 
av landskapet.
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Berggrunden har i verkligheten visat 
sig vara den motsatta som Nordkalk och 
SGU påstått i domstolen och som varit 
utgångspunkt för Mark- och miljööver-
domstolens domar 2009 och 2012.     

– Undersökningsresultaten överens-
stämmer med Svenska Botaniska Fören-
ingens synpunkter och fakta som tidigare 
framförts under domstolsförhandlingar. 
Det är exceptionellt anmärkningsvärt att 
Mark- och miljööverdomstolen varken 
2009 eller 2012 kunnat bedöma fakta kor-
rekt och att Naturvårdsverket på eget ini-
tiativ tvingats genomföra undersökningar 
som är sökandens skyldighet att redovisa, 
säger Göran Mattiasson.

Mark- och miljööverdomstolen ska nu 
avgöra hur Nordkalks ansökan ska prövas.

               Niklas Aronsson

FOTO:JÖRGEN PETTERSSON

Liten sandlilja är en av de växter som finns i det 
område på Gotland som nu kan bli nationalpark.

Det finns flera arter av små nattlevande 
fjärilar, vecklare, som ser ut som fågel-
spillning. Ett perfekt kamouflage. Men 
visste du att det också finns frön som 
är så lika vissa sorters djurspillning att 
dyngbaggar tar fel, och därmed oavsiktligt 
hjälper till att sprida trädet Ceratocaryum 
argenteums frön? En typ av bajsmimikry 
alltså, där fröet under lång tid alltmer har 
kommit att likna just den sorts spillnings-
bollar som är dyngbaggens favoritmaterial 
både som födokälla och för att tillverka 
sitt bo av. I en studie som nyligen publi-

Se ut som bajs

cerats kunde forskarna se att andra djur 
undvek att äta fröna, medan dyngbag-
garna intet ont anande rullade iväg med 
fröna. När skalbaggarna inser sitt misstag 
har fröet redan hunnit gro.                 
               Niklas Aronsson

Fröet till vänster och djurspillning till höger.

FOTO: JOSEPH DOUGLAS MANDLA WHITE
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Boktips för kalla vinterdagar
I boken Kryptogamguiden presente-
ras mossor, lavar och svampar i ett 
lättillgängligt format. Texterna är 
avsedda att kunna läsas av nybörja-
re och boken är rikt illustrerad med 
såväl akvareller som foton. 

Kryptogamguiden ger en bred 
introduktion till mossor, svampar 
och lavar. Du kan bland annat läsa 
om var de finns, hur de är släkt med 
varandra och om vad som skiljer 
olika mossor, svampar och lavar åt. 
Ambitionen har varit att fokusera 
på de kryptogamgrupper som man 

själv kan hitta och känna igen i 
naturen, men också att belysa kryp-
togamernas betydelse i ekosystemet 
och människornas relation till dem. 

Fokus ligger på att förmedla 
kunskap som är användbar och 
intressant för den som är nyfiken 
på naturen och vill lära sig mer om 
kryptogamer i stort.

Mats Karström har engagerat sig för mil-
jön i 30 års tid. Han har tagit fram meto-
der för bedömning av skyddsvärda skogar 
och var initiativtagare till skogsgruppen 
”Steget Före”. Mats jobbar som lärare på 
Bokenskolan i Jokkmokk.
Ur juryns motivering: 
”Mats Karström i Vuollerim är en verkligt 
sann miljöhjälte med över 30 års ideellt na-
turvårdsarbete bakom sig. Mats var pionjär 
med att utveckla en inventeringsmetodik 
för naturvärdesbedömning av skyddsvärda 
skogar. Genom sin metodik, som numera 
används av myndigheter, naturvårdsorga-
nisationer och skogsföretag i hela landet, 
har Mats fått fram viktiga argument för 
att skydda skogar med höga naturvärden. 
År 1987 startade Mats skogsgruppen Steget 
Före.”

Mats Karström tar emot priset av Kung Carl XVI 
Gustav under WWF:s höstmöte på Ulriksdals slott 
i Stockholm.

Mats fick WWF-pris som
Årets Miljöhjälte

Nästa år hålls årsmötet med tillhö-
rande konferens den 5–6 mars, som 
vanligt i Uppsala, närmare bestämt 
på Scandic Uppsala Nord. 

Tema för konferensen är Bota-
niska gränssnitt – växters interaktion 
med andra organismer.

Information om hur du anmä-
ler dig, och hur programmet ser 
ut kommer att publiceras på SBF:s 
webbsida www.svenskbotanik.se. 
Där kommer priser på olika boende-
alternativ att framgå och med vilken kod 
dessa kan bokas.  

Du kan redan nu föreslå kandidater 
till Guldluppen 2016. Mejla ditt förslag 
till ordforande@svenskbotanik.se.

SBF:s årsmöte 5–6 mars 2016

De senaste 2,5 åren har alla medlemmar 
i Svenska Botaniska Föreningen fått 
både Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda 
Växter till det vanliga medlemspriset. 
Från och med nästa år blir det ändring 
på den saken. Då måste varje medlem 
göra ett val. Antingen välja en av de två 
tidskrifterna eller båda, men då till ett 
högre pris (340 kronor). För 275 kronor 
får du fyra nummer av Vilda Växter och 
för 300 kronor får du fem nummer av 
Svensk Botanisk Tidskrift. Är du under 
30 år kostar det bara 100 kronor för att 
båda tidskrifterna. Varför inte ge bort 
det som julklapp till barnbarn eller 
någon annan närstående? Se mer här: 
svenskbotanik.se/valj-tidskrift.
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Uppsala domkyrka.

Titel: Kryptogamguiden

Författare: Linnea Helmersson

Förlag: Fältbiologernas förlag

Pris: 260 kronor + frakt 
(www.fältbiologerna.se/forlag)

FOTO: SAGA SANDIN

Bok om Linnés lärjungeDags att välja tidskrift
Kerstin Ekman 
har skrivit en 
bok om den 
relativt okände 
Linnélärjungen 
Clas Bjerkan-
der. Det är en 
biografi över 
hans liv. Ekman 
blev nyfiken på 
bondsonen från 
Skara för en del 
år sedan och har 
samlat material om honom under flera års 
tid. Resultatet är en spännande bok om 
både växter och insekter. En perfekt jul-
klapp för den som söker en läsupplevelse.
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Margareta Edqvist är ansvarig för Floraväktarna. I augusti var hon på Gotland 
för att inventera en rad rödlistade arter tillsammans med ett gäng lystna 
botaniker. Här är hennes berättelse. 

Å
rets floraväktarläger kom till i 
en hast. Vi hade inte planerat 
något sådant, men flera flora-
väktare som deltagit i tidigare 
läger hörde av sig och ville 

så gärna träffas igen och samtidigt göra 
nytta. I samma veva fick jag besked om att 
Gotlands län hade fått en ny samordnare 
för Floraväktarna på Gotland, Dennis 
Nyström. 

I all hast gjorde jag ett program. Vi 

I ett hav av kalkdån…

blev till slut sex fastlänningar, två ölän-
ningar samt några gotlänningar som reste 
runt på ön mellan 17 och 23 augusti. Som-
liga var på plats hela veckan, andra deltog 
under några dagar. 

Vi hann tillsammans besöka över 200 
lokaler för rödlistade kärlväxter. 
Många växter var överblommade och 
svåra att övervaka nu i mitten av augusti. 
Det gjorde att urvalet var lite begränsat, 
men fullt tillräckligt för att vi skulle ha 

en hel del att göra. Några av de arter vi la 
fokus på var gotlandstrav, mjältbräken, 
hjorttunga, uddbräken, näbbtrampört, 
martorn, saltmålla, kransborre, kranssal-
via, dikesskräppa, pipstäkra, vit kattost, 
skärblad och öselskallra.

Intensivt botaniserande
Som alltid under dessa läger blev det in-
tensiva dagar. Vi gav oss ut varje morgon i 
grupper om 2–3 personer, förväntansfulla 

Bengt Westman, Dennis Nyström och Mora Aronsson sitter bland kalkdån 
och försöker räkna in hur många exemplar det finns per kvadratmeter. Efter 
att ha mätt området fick vi fram att det fanns runt en miljon plantor här.

TEXT OCH FOTO: MARGARETA EDQVIST
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Antalet exemplar av martorn var bara cirka 25, 
men på varje blomställning satt det fjärilar eller 
andra insekter, som gräshoppsstekel, mindre 
guldvinge eller något solitärbi.

inför vad vi skulle kunna tänkas finna 
och få uppleva. Vi beslutade att samlas 
i stugan klockan sex varje eftermid-
dag för att laga middag tillsammans, gå 
igenom dagens resultat och för att planera 
morgondagen. Men inte var det någon 
grupp som infann sig vid den tiden inte, 
klockan blev oftast åtta eller mer innan vi 
återsamlades. 

Det härliga med att floraväkta tillsam-
mans med andra är att man alltid lär sig 
nya saker. Att göra det i områden som man 
inte är bekant med är också lärorikt. Jag 
har botaniserat på och besökt Gotland 
ganska många gånger, men flertalet av de 
platser vi nu besökte hade jag aldrig varit 

på innan, vilket fick mig att se Gotland ur 
ett annat perspektiv.  

Som floraväktare vet man att man inte 
på långa vägar återfinner allt. Ibland blir 
man besviken, men glädjen över att höra 
sin fältkompis ropa med glädje i rösten: 
”Margareta kom hit…”, eller få se det där 
som man absolut inte förväntat sig, väger 
med råge upp dessa besvikelser.

Extra häftiga upplevelser
Två upplevelser kommer jag att bära med 
mig under stundande vinter.  En av da-
garna var Dennis och jag uppe vid Smiss 
norr om Bästeträsk. Vi hade redan besökt 
en fin plats med kalkdån och räknat in 

omkring 4 500 exemplar. När vi närmar 
oss nästa lokal säger Dennis: ”Vad är det 
som skimrar i grårosa där borta?” Det 
dröjer ett tag innan våra hjärnor tar in att 
det är kalkdån – i mycket stora mängder! 
Nästa fråga blir: ”Hur ska vi räkna detta?”. 
En annan dag var Gun Ingmansson och 
jag ute på östra sidan av Sysneudd, med 
uppgiften att söka efter martorn. Min-
net därifrån är alla flygfän, snarare än 
martornen. Sandgräsfjärilar i mängd flög 
omkring oss samt enstaka exemplar av 
de rödlistade insekterna hårig dolkstekel 
(Nära hotad på Rödlistan) och gräshopps-
stekel (Sårbar).

Stort tack till er som var med på Got-
land, en av sommarens härligaste veckor – 
strålande sol och ljummet ute, ett vackert 
landskap och fältbotanik i en hel vecka i 
trevligt sällskap. Jag ser redan fram emot 
nästa års floraväktarläger! 

Blir du nyfiken på att delta i Floraväk-
tarnas arbete, hör av dig till mig: 
margareta.edqvist@svenskbotanik.se.
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Namn:  Thomas Karlsson.
Familj: Sambon Magdalena Agestam. 
Ålder:  69 år.
Bor:  Stockholm. 
Aktuell: Som förkämpe för   
 den nordiska floran på Natur- 
 historiska riksmuseet.



  Personligt

”Jag kallar mig volontär numera.”

D
et är skytteltrafik vid Botanik-
huset på Naturhistoriska riks-
museet (NRM). Samlingarna av 
fossila växter ska flyttas till ett 
annat hus. Det innebär att de 

trångbodda botaniska samlingarna, med 
över tre miljoner herbarieark, får möjlig-
het att breda ut sig över en större yta. 
Några trappor upp, efter att ha gått genom 
en labyrint bildad av höga skåp, hittar jag 
Thomas Karlsson vid sitt skrivbord med 
en karta över Färöarna på väggen. 

Han gick i pension för tre år sedan och 
fyller 70 år i december, men jobbar vidare 
lika oförtrutet som tidigare.

– Jag tänker arbeta så länge jag kan. 
Problemet är att det inte tycks komma 
någon efter mig, säger han lite bekymrat. 

Fokus på andra världsdelar
Botaniken på NRM är idag mer inriktad på 
andra områden än Norden, som är Thomas 
Karlssons specialitet. Under många år 
arbetade han med Flora Nordica, ett sam-
nordiskt projekt som ska ge ut en veten-
skaplig flora på engelska över de nordiska 
länderna.

– Jag kallar mig volontär numera. 
Jag hjälper till med att hålla ordning på 
samlingarna och tar hand om nyinkommet 
material, säger han.

Det är oftast gåvor från flitiga svenska 
fältbotanister. En del material kommer in 
eftersom Thomas har bett om belägg av 
vissa växter.

– Vi upptäckte till exempel att vat-
tenmynta och strandmynta inte skiljer sig 
på det sätt som beskrivs i flororna, och vi 
saknade material från många områden.

Det började med ögontröst
Startskottet för den botaniska karriären 
blev upptäckten av en ny växtplats för stor 
ögontröst. Men hans mamma hade krattat 
manegen. 

– Hon var intresserad av växter och 
pressade en hel del, säger han.

Thomas växte upp i Arlöv, norr om 
Malmö, som enda barnet. Där hade föräld-
rarna en liten butik. Somrarna tillbringade 
han hos morföräldrarna i Tjörnarp i cen-
trala Skåne, i ett naturskönt landskap med 
skogar, betesmarker och en liten sjö. 

Efter studenten började han studera 
biologi i Lund. Henning Weimarck, som 
var professor i Lund, höll på med en flora 
över Skåne. Thomas anmälde intresse för 
att inventera. Det område som föll på hans 
lott ligger på nordsluttningen av Linde-
rödsåsen, nära Tollarp mellan Hörby och 
Kristianstad.

– Jag hade gått grundkursen i botanik 
och såg inventeringen som ett bra tillfälle 
att få övning och lära mig nya växter.

Under inventeringen hade han turen 
att trilla över en ny växtplats för stor 
ögontröst. 

– Jag fann även en lokal ras av vanlig 
ögontröst Euphrasia stricta, som var okänd 
för vetenskapen, säger han.

Blev mest om stor ögontröst
De nya upptäckterna gjorde att Thomas 
intresse för ögontröst vaknade och dessa 
blev också ämnet för hans doktorsavhand-
ling. 
– På den tiden behövde man inte koppla 
ämnet till en problemformulering. Man 
gick upp till professorn och sa vad man 

Thomas Karlsson är pappa till de moderna landskaps-
flororna och Botanikdagarna. Dessutom var han redak-
tör för Svensk Botanisk Tidskrift i två decennier. Mest 
känd är han nog i dag som den som håller ordning på 
namnen på de svenska växterna.

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Tre favoriter
Kärlväxt:
”Stor ögontröst. ”

Plats:
”Hall-Hangvar på Gotland. Stora artrika 
hällmarker som är orörda.”

Mossa:
”Rävsvansmossa. Ett miniatyrträd som 
helst växer i forsar i skogsbäckar.”

Stor ögontröst.
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Personligt
ville skriva om. Sedan förväntade sig pro-
fessorn en färdig avhandling om några år, 
berättar Thomas Karlsson.

Avhandlingen var tänkt som ett 
Magnum opus om ögontröster men kom 
att handla om stor ögontröst och dess 
närmaste släktingar när den låg färdig 
1982. Ämnet hade visat sig alldeles för 
stort och Thomas fokuserade då på stor 
ögontröst eftersom han upptäckt att den 
hade underarter.

– Jag noterade att den i Skåne växte i 
kalkkärr, medan den i Uppland fanns på 
torr mager betesmark, säger han.

Han kunde klarlägga att den nord-
ligare typen var finnögontröst. Även 
en tredje underart kunde konstateras, 
ängsögontröst, som försvann från landet 
på 1930-talet – men som finns bevarad i 
herbarierna från 23 platser. I dag har dessa 
tre underarter läkeögontröst som övergri-
pande namn.  

– Jag har dåligt samvete för att jag inte 
skrivit om de andra 18 svenska ögontrös-
terna, men hoppas kunna återvända. 

Skrev på svenska
Någon forskarbana blev det inte. Thomas 
tror att det delvis berodde på att han skrev 
avhandlingen på svenska.

– Då blev man hembygdsforskare. Men 
jag har alltid varit språkligt road och vur-
mat för svenskan.

Det intresset gjorde att han tog ini-
tiativet till en namnkommitté som satte 
svenska namn på alla landets arter.

– Långt ifrån alla gillade det. Många 
tyckte att alla växter inte behövde ha 
svenska namn. Men när Den nordiska 
floran kom 1992 och spred alla de svenska 
namnen blev det fart.

Men det fanns andra skäl till att det inte 
blev någon forskning. Redan 1976, alltså 
långt innan avhandlingen var klar, hade 
Thomas blivit redaktör för de tre tidskrif-
terna Svensk Botanisk Tidskrift, Botaniska 
Notiser och Opera Botanica. Han förblev 
redaktör för SBT fram till 1995, då han blev 
anställd på Riksmuseet. Uppbrottet från 
SBT innebar att han flyttade till Stock-
holm, men han förblir skåning i själen.

– Ränderna går aldrig ur, säger han och 
erkänner att han har kvar sin mammas hus 
i Skåne dit han kan återvända.

Och det gör han – i sommar har han 
tillbringat 22 dagar i fält och inventerat 
mossor i ett område nära sina gamla mar-
ker på Linderödsåsen.

Samlade eldsjälar i Kalmar
Det går inte att sammanfatta Thomas 
Karlssons gärning utan att nämna land-
skapsflororna.  

Upprinnelsen var att Thomas blev 
uppvaktad av Erik Genberg som skrivit en 
flora över Östergötland. Ingen ville trycka 
verket.

– Han hade ändå bantat och komprime-
rat så mycket det bara gick. Jag fick en idé 
om att ge ut den som ett supplement till 
SBT och fick pengar till det. 

Östergötlands flora kom ut 1977, och det 
startade en rörelse över hela landet. På 
Öland, i Ångermanland, Medelpad, Väst-
manland och Dalsland fanns redan eldsjä-
lar som satt på en massa information.

– Vi samlade dem, och många andra 
entusiaster, till ett symposium i Kalmar 
där alla fick berätta om sina projekt. Vi var 
i våra bästa år och uppfyllda av idéer och 
verksamhetslust, och det blev en verklig 
kickoff. Det här var också de första Bota-
nikdagarna någonsin!

– Det är fantastiskt att nu har nästan 
alla de här projekten gått i mål – kunska-
pen om de svenska växterna har vuxit 
enormt, säger han.

Smålands flora tog 30 år
Varje projekt fick utforma sin metod fritt 
enligt devisen ”låt tusen blommor blom-

ma”. De första landskapsflororna var mer 
eller mindre enmansprojekt, till exempel 
Per-Arne Anderssons Flora över Dal (Dals-
land) och Åke Lundqvists uppdatering av 
Rikard Sterners ölandsflora från 1938. De 
projekt som startade i slutet av 1970-talet 
blev däremot lagarbeten. Ett av dem var 
Smålands flora: boken kom ut 2007, efter 
30 års arbete!

– Vi var tre som kom att leda arbetet. 
Vi tyckte att socknar, som Genberg arbetat 
med i Östergötlands flora, var för stora 
ytor och beslöt att följa Per-Arne Anders-
sons idé om att dela in området i fem 
gånger fem kilometer stora rutor. Dessa 
fanns tryckta på den tidens fältkartor.

Att inventera i sådana rutor blev sedan 
normen.

Fick njure transplanterad
De senaste femton åren har Thomas Karls-
son haft problem med hälsan. Den skolios 
han haft sedan tonåren har gjort sig allt 
mer påmind, och dessutom drabbades han 
av njursvikt. Det blev allt dystrare innan 
han fick en ny njure för två år sedan.

– Det gav mig ett nytt liv. Visst har det 
varit väldigt tungt tidvis, men jag har ett 
underbart liv och har fått vara med om så 
mycket – och nu har jag ju lovat att titta 
närmare på ögontrösterna igen, säger han 
och ler brett. 

Även som volontär håller Thomas ett öga på de nordiska kärlväxterna i Naturhistoriska riksmuseet -- ohyra 
är ett ständigt hot (främst olika ängrar).
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  Barregnskog TEXT OCH FOTO: BARBRO RISBERG

Jätteträdens skogar i väster

V
id Stillahavskusten råder ett 
mycket fuktigt klimat som gör 
att träden växer fort och som 
bidrar till att skogarna aldrig 
brinner. Träden kan normalt 

leva i bortåt 400 år och bli uppemot 60-70 
meter höga, även om de i flera fall blir 
både äldre och högre. När skogen föryng-
ras sker det genom att träden faller och 
bildar en lucka, där annan växtlighet kan 
etablera sig. På det sättet blir regnskogen 
olikåldrig med trädkronor på olika nivåer. 
Träden har en mycket rik påväxt av lavar 

och mossor, och på marken dominerar 
ormbunkar av många olika arter. Enstaka 
kärlväxter förekommer men då mest intill 
stigar och andra öppningar där det är 
ljusare. Det är inte lätt att ta sig fram i den 
här miljön, där grova fallna träd kan ligga 
som ett plockepinnspel. Det sägs att de 
första nybyggarna fick ta hjälp av indianer 
för att hitta framkomliga stråk genom 
skogarna. 

Enorma barrträd
De träd som blir jättestora är barrträd 

av olika arter. Längs den här delen av 
kusten dominerar sitkagran, jättehemlock, 
douglas gran och jättetuja. 

Alla dessa arter kan bli mycket gamla 
och stora i den här miljön. I de luckor som 
bildas där träd fallit kan andra och mer 
lågvuxna trädslag som rödal eller vinlönn 
växa. 

Det äldsta trädet av de här fyra arterna 
är en jättetuja, där man uppskattat åldern 
till 1 400 år. Den arten hör också det grövs-
ta trädet till som har en diameter på 631 
centimeter i brösthöjd. Det högsta är en 

Längst i nordväst i den sammanhängande delen av USA ligger delstaten Wash-
ington, som gränsar till Kanada. Nära gränsen ligger Olympiahalvön, där de 
båda regnskogar jag besökt ligger: Lake Quinault och Hoh Rain Forest.

Regnskogen vid Lake Quinault.
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Regnskogen kännetecknas av grova, höga träd, både växande och kullfallna. Det är inte lätt att ta sig fram 
genom skogen där de grova stammarna kan blockera vägen. 

Douglasgran med höjden 100 meter, tätt 
följt av en Sitkagran med höjden 95 meter. 
Att uppfatta höjden på träden är svårt, för 
att inte säga omöjligt, inne i skogen där de 
står tätt. Det som ger upplevelsen av jät-
teträd här är i stället stammarnas grovlek. 

Kambräken dominerar
Vid sidan av jätteträden kännetecknas 
regnskogarna också av en rik kryptogam-
flora, det vill säga ormbunkar (kärlkryp-
togamer), mossor och lavar. Ormbunkarna 
växer på marken och flera av dem kände 
jag igen från mina egna hemtrakter i Mel-
lansverige, som örnbräken, majbräken, 
nordbräken, ekbräken och hultbräken. 

Två ormbunksarter dominerade. Det 
var kambräken, som ju också i Sverige 
föredrar ett fuktigt klimat och därför är 

vanligast i väster. Plantorna av kambräken 
var så stora (upp mot en meter höga) att 
det tog ett tag innan jag förstod att det 
rörde sig om denna art. 

Den andra ormbunksarten som var 
framträdande genom att ha likaledes stora 
plantor var taggbräkenarten Polystichum 
munitum, som kan bli upp mot 1,5 meter 
hög. En ormbunksart som var ny för mig 
var Adiantum pedatum, som på engelska 
heter Maidenhair fern. Namnet har den 
fått av att unga flickor förr i tiden använde 
den för att blondera håret. 

Många mossor och lavarter
Det som vid sidan av storleken på träden 
kännetecknar de här skogarna är den 
enorma påväxten av mossor och lavar på 
trädens grenar. Det är de som svarar för 

den större delen av den biologiska mång-
falden. 

I norra Stillahavsregionen finns cirka 
700 arter av mossor och mer än tusen 
lavarter. En hög andel av såväl mossor som 
lavar har sin hemvist i regnskogen. Några 
av dem kände jag igen från Sverige, som 
till exempel den art som är den förnämsta 
urskogssymbolen hos oss, laven långskägg. 
Det fanns också flera andra skägglavar 
samt garnlav. Släktingar till vår dvärglum-
mer växte som epifyter på trädgrenar och 
stammar. 

Ett fåtal blommande växter
Blommor var det ganska ont om, men intill 
fukthål, stigar och öppningar gick det att 
hitta en del blommande växter. 

Där det var fuktigt blommade skunk-

Barregnskog

Två ormbunksarter dominerade på marken. Den 
ena var kambräken och den andra var taggbräken-
arten Polystichum munitum (bilden). Karakteris-
tiskt för den är de inrullade bladspetsarna, som 
rätar ut sig när bladet är färdigutvecklat. 

I fuktstråk blommade den vackra men illaluktande 
skunkkallan, som också är införd i Sverige. 

Trebladsväxten Trillium ovatum gör skäl för namnet 
med tre stjälkblad och tre kronblad i blomman.
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kalla, som åtminstone jag tycker är en 
vacker växt. Namnet har den fått av sin 
doft, som känns speciellt under tiden plan-
tan blommar. Arten finns faktiskt i södra 
Sverige, där åtminstone en förekomst har 
en speciell bakgrund, och jag antar att ock-
så de andra härstammar från den. Forsk-
ningsresanden och sedermera professorn 
vid Riksmuseet Eric Hultén hemförde, 
efter en resa till Aleuterna, Alaska och 
trakten runt Seattle i Washington i början 
på 1930-talet, en del levande exemplar av 
vackra och intressanta växter för att plan-
tera dem i Botaniska trädgården i Lund. 
Han hade fått tillstånd att ta in växterna i 
Sverige, men det höll på att gå om intet då 
tullaren krävde en avgift för levande blom-
mor, som var anpassad efter den tidens 
import av orkidéer och andra lyxblommor 

som importerats från sydeuropeiska od-
lare. Det skulle ha blivit en jättesumma för 
Hulténs låda, som vägde ett hundratal kilo.  
När han hotade med att hälla ut innehållet 
i lådan och gå till tidningarna, gav tullaren 
med sig och sen dess har skunkkallan 
många vårar blommat i Lunds Botaniska 
trädgård. Det är för övrigt Hultén som gett 
växten dess vetenskapliga namn Lysichiton 
americanum. 

En annan blomma som fanns sparsamt i 
regnskogen och rikligare i öppnare miljöer 
var fänrikshjärta, som ofta odlas hos oss, 
och som jag själv har i min trädgård. Den 
kommer alltså ursprungligen härifrån. 
Den hör till samma familj som vårt åker-
ogräs jordrök. En art som jag enbart fann 
i regnskogen var liljeväxten Trillium 
jubatum. Släktet Trillium heter på svenska 
trebladsväxter, och arten gör sannerligen 
skäl för namnet med sina tre gröna blad 
och tre vita kronblad. 

Björnar, hjortar och fläckugglor
Däggdjur som svartbjörn och olika 
hjortar lever här. När det gäller fåglar har 
fläckugglan blivit en symbolart för regn-
skogarna. Det är en fredad art i USA och 
förekomsten har använts som argument 

mot planerade avverkningar. Tyvärr är 
det ju precis som hos oss att många av de 
här skogarna avverkats i jakten på virke 
och att endast marginella delar av de ur-
sprungliga miljöerna finns kvar. 

Vid mitt besök, som ägde rum mitt på 
dagen i början på maj, var det inte många 
fågelarter jag såg eller hörde i den här mil-
jön. Det blev observationer av bland annat 
hårspett, som påminner om vår större 
hackspett, och stillahavsgärdsmyg. 

Ett speciellt inslag är den gula ba-
nansnigeln. Den är hotad av den hos oss 
vanliga svarta skogssnigeln, som införts 
från Europa och närmast blivit invasiv. 

Som i en katedral
En beskrivning av arter i bilder och ord 
kan aldrig göra regnskogen rättvisa. 
Helheten är så mycket mer än enskilda 
delarna. När jag vistades i det dunkla lju-
set under jätteträden kändes det som i en 
enorm medeltida katedral, där solstrålarna 
silades genom trädkronorna i stället för 
genom kyrkfönster. Likheten låg också i 
att vistelsen i skogen kändes andaktsfull 
och ledde tankarna bakåt i tiden. Det är 
mycket som har hunnit passera under de 
här jätteträdens livstid. 

En mera ovanlig ormbunke i barregnskogen var 
Adiantum pedatum. 

  

Trädslag Sitkagran Jättehemlock Douglasgran Jättetuja

Maxålder (år) 1350 1240 750 1400

Maxdiameter (cm) 525 275 440 631

Maxhöjd (m) 95 75 100 71

Så stora blir träden i barregnskogen
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Också för botanister är julen en spännande högtid. 
En exkursion runt julbordet bjuder på en parad med 
intressanta frukter och nötter, ris och blommor. Fast 
mest speciella är ändå kryddorna och då i synnerhet 
den exklusivaste av dem alla: saffran.

D
e dyra halvgramskuvert vi kö-
per i livsmedelsbutiken må vara 
oansenliga, men de rymmer 
en lång och häpnadsväckande 
historia. Saffranskrokusen, 

Crocus satívus, påminner om de blålila 
vårkrokusar av arten Crocus vernus som 
känns igen från parker och trädgårdar här 
hemma. Men förutom att de blommar på 
våren saknas helt de åtråvärda egenskaper 
i form av stark doft, smak och färg som 
tusentals år av kulturselektion utrustat 
saffranskrokusen med.

Endast den yttersta delen av pistillen 
i form av tre långa, varmt brandgula till 
röda märkesflikar utnyttjas. Dessa torkas 
under hög värme och är de eftertraktade 
trådar som kallas för saffran. Av hela 
saffranskrokusen är det således bara en 
bråkdel som används, och för att få fram 
ett kilo färdigt saffran går det åt bortåt 
tvåhundratusen blommor.

Saffran är kungen i kryddriket. Förut-
om att vara vår äldsta och även dyrbaraste 
krydda intar den dessutom en botanisk 
särställning genom att inte höra hemma i 
tropikerna – som kanel och kardemumma, 
kryddnejlika och ingefära, muskot och 
peppar. Istället finns ursprunget i östra 
Medelhavsområdet. Den exakta prove-
niensen är emellertid en gåta för någon 
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ursprunglig vild saffranskrokus har aldrig 
kunnat återfinnas. De botanister som sökt 
efter den är dock överens om att en violett 
och höstblommande krokusart – Crocus 
cartwrightianus – vilken idag växer i södra 
Grekland och på Kreta, med all säkerhet är 
urfadern.

Vässats genom kultivering
För flera tusen år sedan inleddes domes-
ticeringen. Odlarna selekterade blommor 
med kraftig smak, doft och långa märkes-
flikar och med tiden hade de fått fram en 
saffranskrokus med stabila egenskaper. 
Förutsättningen var att man funnit blom-
mor vilka inte satte frön och genom att 
satsa på dessa, det vill säga blommor utan 
sexuell förökning, kunde saffranskroku-
sens speciella kvalitéer bibehållas. Priset 
blev förstås att odlarna själva fick ta hand 
om förökningen, vilket sker genom att 
lökarna måste grävas upp och delas för att 
sedan återplanteras, en process som är ar-
betskrävande och måste ske regelbundet.

Vad var det då som gjorde mödan värd, 
som motiverade det hårda slitet ute på 
krokusfälten och som ytterst låg bakom 
den dyrbara handelsvaran? I den antika 
Medelhavsvärlden handlade saffransex-
cesserna om saffranets hälsoegenskaper 
och betydelse som färgämne; flera fåfänga 

kejsare färgade håret gult av saffran och 
det användes rikligt inom skriv- och må-
larkonst. Främst brukades dock saffran till 
parfym och, inte minst, som afrodisiakum, 
för att väcka och förstärka kärlekslusten.

Historien är full av berättelser om 
saffranets lusthöjande förmåga. Om Kleo-
patra sägs exempelvis att hon inför sina 
älskogsäventyr alltid färgade lakanen med 
saffran. Fast om det var hon inte ensam; 
saffransfärgade lakan under bröllopsnat-
ten hade redan införts av fenicierna, tusen 
år tidigare.

I kärlekspoesin var saffran en självklar 
ingrediens och i Bibelns Höga Visa, där 
bruden liknas vid en prunkande trädgård 
heter det bland annat: ”I din lustgård växer 
granatträd med härliga frukter, henna och 
nardus, nardus och saffran, kalmus och 
kanel, alla slags doftande träd”.

Kunglig 
krydda  

Rensarna sitter längs ett bord fullt med blommor.
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Odlas i Spanien
Med romarrikes fall förlorade européerna 
kontakten med saffran, eller krokus vilket 
var namnet under antiken. Med islams ex-
pansion återbördade morerna saffranskul-
turen till spanska al-andalus, Andalusien, 
och al-manxa, La Mancha. 

Och nu är jag där. Ute på fälten i La 
Mancha odlas fortfarande saffran och 
plockningsarbetet sker på morgnarna, 
innan novembersolen blivit för varm. På 
kvällen samlas byborna i trakten till så 
kallad monda i en samlingslokal full av 
långa bord och höga korgar med nyplocka-
de saffransblommor. 

Spanska ordet monda kan översättas 
med skalning eller rensning, fast är egent-
ligen ett begrepp med bredare betydelse. 
I det här sammanhanget handlar det om 
pilljobbet med att ta bort de stängellik-

nande märkesflikarna ur krokusblomman, 
men också om en social sammankomst 
med uråldriga traditioner, i sig en viktig 
del av den manchegiska identiteten.

Skratt och rop hörs inifrån lokalen, 
men när jag stiger in tystnar det. I långa 
rader sitter byns äldre och rensar saffrans-
krokus på samma sätt som de gjort sedan 
urminnes tider. Och fort, mycket fort går 
det. Varje rensare, mondador, har sin egen 
korg. I en bred mittsträng längs bordet 
hälls det ständigt ut nya färska blommor, 
medan de som rensats skjuvas ner på 
golvet. 

Luktar hö och honung
Hela salen doftar starkt av färsk saffrans-
krokus; en lukt påminnande om en bland-
ning av hö och honung. Snart nog återvän-
der den goda stämningen, och sedan jag 

presenterat mig viner ropen genom salen. 
En förtegen gubbe säger plötsligt att jag 
borde föranmält mitt besökt så att han 
kunde lägga sitt hår ordentligt med tanke 
på fotograferingen – han är nästan helt 
skallig – och salen briserar av skratt. 

När jag frågar om jag får fotografera en 
gammal och mycket koncentrerad kvinna 
svarar hon att det är i sin ordning så länge 
det inte handlar om nakenfotografering, 
för det skulle göra salens övriga kvin-
nor svartsjuka – och återigen exploderar 
skratten.

Koncentrerat fortgår arbetet. Och det 
slår mig, sedan jag tackat och gått, att det 
nog var så redan från början, för många 
tusen år sedan, när skarpögda individer 
kom saffranskrokusens hemlighet på 
spåren och först insåg dess fantastiska 
kvalitéer. 

Lång tids förädling har gett oss saffranskrokusen.Flinkt plockar de bort de stängelliknande märkesflikarna från krokusblomman.



Min första vår
TEXT OCH FOTO: KARIN MAGNANDER

  Hänryckning

Småborre.

D
et var alltid fåglarna som var i fokus.

I sommarstiltjen kunde även fjärilar, sländor och andra fän stjäla en del av 
min uppmärksamhet, men det var fåglarna som drev mig ut. Ut i skogen och 
till skärgården. Ut på strandängar och till intressanta dungar. Men så när vi 
tidigt i våras gick en skogspromenad, jag och en vän, så fick jag plötsligt några 

tidiga blåsippeblad utpekade för mig. Blåsippan kunde jag förstås sedan tidigare, men hur 
bladen såg ut hade jag nog aldrig funderat över. Hepatica nobilis, fick jag veta. Och det där 
slog ju an något. Till formen likt levern. Hepar. Det där kan jag ju!  

Och så började det.
Blåsipporna slog ut och allt vitt som kom därefter i skogsbackarna var ju inte vitsippor. 

Harsyra blommar också i vitt. Och skogsstjärna. Hade jag någonsin vetat det?
Och sedan Hepatica nobilis har jag återkommit. Ofta. Gått omkring i skogen och över 

den angränsande ängen. Och den långsamma sega våren, den var perfekt för mig! 
När naturen förändras så sakta kan man riktigt känna och uppleva och hänga med i 

omvandlingen. Uppvaknandet. Ett par, tre nya blommande arter fanns ibland att lära. 
And ra dagar fick jag bara repetition. Jag hade fått upp ögonen för något alldeles fantas-
tiskt. Som alltid finns där. Var man än är.

I omgivningen har jag hittat nya ställen. Träffat upplysta som kunnat visa och peka 
och lära ut. Jag har fotograferat och artat, både rätt och fel. Jag har förälskat mig i små-
borren och förundrats och bländats av skönheten hos brudbröd, darrgräs, nattviol och 
skogsvicker. Platser som tidigare känts intetsägande och öde lockar plötsligt. Och det är 
en ynnest att med nya ögon få se vägrenar, gräsytor och ruderatmarker som jag säkert 
passerat hundratals gånger tidigare. Att det är mer än bara fåglarna som nu driver mig ut 
till skogar, strandängar och dungar.

Jag längtar efter att möta min andra vår, och fåglarna, de finns ju där de också.  

18 vilda växter | 4.2015



Blåsippa.

 vilda växter | 4.2015 19



20 vilda växter | 4.2015

   Negevöknen

Att överleva i 

öknen
TEXT OCH BILD: NIKLAS ARONSSON

Det har gjorts försök med extrakt från Asteriscus graveolens 

för att hejda bland annat bröstcancercellers tillväxt.

Fagonia mollis är en pockenholtsväxtart.
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H
yrbilen forsar fram genom ett platt ökenlandskap 
målat i gula och röda toner av sandstensbergen i 
fjärran. Vi är på väg söderut genom Israels största 
öken – Negev. Målet är landets sydspets, den klassiska 
turistorten Eilat, som ligger alldeles invid Röda havets 

norra strand. Vi har lämnat de låga sandstenskullarna i norra Ne-
gev bakom oss, liksom de enorma kratrarna runt det lilla samhäl-
let Mitzpe Ramon. Därefter har vi kört i serpentiner ned till en 
slätt täckt med stenar i alla storlekar och former. Det skulle kunna 
vara en scen ur storfilmen The Martian som handlar om planeten 
Mars. Men skillnaden mot den trots allt döda planeten är att här 
blomstrar livet – bara man tittar efter noggrant. För även om livet 
i öknen är stentufft, finns det gott om det – både i form av växter 
och andra organismer.

Sandråtta som gillar snår
Vi färdas längs en snörrät väg som kantas av snåriga buskage som 
lyser i gråblått. Runt buskagen blommar det i gult och rött. Det är 

i slutet av mars och sommaren närmar sig med stormsteg. På da-
garna stiger temperaturen till över 30 grader, medan morgnarna 
är kylslagna med några få grader över nollstrecket. 

Vi stannar till och går ur bilen. Tre arabiska gaseller materia-
liserar sig från stenskravlet, och försvinner hoppande bort över 
stenarna, medan sången från tofslärkor, stenökenlärkor och en 
och annan fältpiplärka fyller luften. Vid sidan av gaseller är den 
nubiska stenbocken i princip de enda större däggdjur man ser, 
bortsett från en och annan dromedar förstås. Men det finns andra, 
som en råtta med det inte särskilt smickrande namnet Fat sand rat 
Psammomys obesus. Sandråttan gillar snår, precis sådana snår som 
växer längs vägen och som på engelska heter Saltbush Atriplex 
halimus. 

Efter en stunds letande upptäcker jag ett nyfiket litet gnagar-
ansikte som sticker fram mellan några av buskagets grenar. Efter 
några sekunder är den borta för gott. Sandråttan är känd för att 
lätt  drabbas av diabetes, och man har visat att intag av busken 
Atriplex halimus har en blodsockersänkande effekt på råttorna. 

Acacia raddiana, A. tortilis och A. negevensis är de vanligaste akaciearterna i 
Negevöknen.

Eilat

Negev

Israel

JordanienEgypten

Sinai
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Vi hoppar in i bilen och fortsätter söderut. 
Här och var växer det akaciaträd, för det 
mesta enstaka, men på vissa ställen bildar 
de små dungar. Akaciasläktet är stort med 
uppskattningsvis cirka 1 300 arter och 
finns i de flesta världsdelar. Noterbart är 
att det i Australien finns 950 endemiska 
akaciaarter. Akaciornas blad är vanligen 
barrlika och tillbakabildade. Hos många 
har bladskaften klorofyllbärande celler 
så att fotosyntesen kan ske där. I Negev 
är de tre vanligaste träden Acacia tortilis, 
A. raddiana och A. negevensis, där den 
förstnämnda fick sitt namn av en av Linnés 
lärjungar, Peter Forsskål, som reste till Je-

men 1761 och avled i malaria i juli 1763. En 
halvparasitisk mistelart har på senare tid 
pekats ut som ett hot mot Negevs akacior. 
Det är arten Plicosepalus acaciae, som har 
spridit sig från Afrika. Den slingrar sig 
runt många av akacieträden, och dödar 
dem så småningom. Hur allvarligt hotet är 
tvistar man fortfarande om. 

Byter namn till Sinai i väster
Negev är till ytan lika stort som Skåne, 
men höjdskillnaderna är betydligt större. 
Namnet Negev kommer från hebreiskan 
och betyder torr. I Bibeln används ordet 
även som synonym till väderstrecket söder. 

Och torr är öknen verkligen. I södra Negev 
är årsnederbörden endast 10–20 millime-
ter. Med stigande breddgrad, liksom höjd, 
ökar nederbörden för att ligga på cirka 250 
millimeter i den nordligaste delen. Söder 
och väster om Negev byter öknen namn till 
Sinai när gränsen mot Egypten passeras. 

Förutom att tillgången på vatten är 
oerhört begränsad, har de livsformer som 
lever här andra utmaningar att möta, som 
höga temperaturer, kraftig strålning och 
höga salthalter. Dessa utmaningar gör att 
anpassningarna för att kunna existera är 
många. Som att ta tillvara det vatten som 
finns i dagg och dimma till exempel. På 

Hyoscyamus desertorum ingår i bolmörtssläktet och 
heter på engelska Desert henbane, vilket antyder 
att den är giftig. Torkade blad av växten har rökts av 
invånare både i Sinai och i Negev. En av auktorerna till 
H. desertorum är Vivi Täckholm.

Isatis lusitanica är en korsblommig växt som faktiskt först 
beskrevs av vår egen Carl von Linné.

Negevöknen
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vissa ställen i centrala Negev får växterna 
mer vatten genom dagg än genom regn. 
Särskilt viktigt är daggtillskottet under 
torrperioden på sommaren då det regnar 
allra minst.

Gamla bosättningar
Negev har varit befolkat under flera 
hundratusen år. De äldsta lämningarna 
daterar sig så långt tillbaka som 300 000 
år. De nomadiserande stammar som levde 
här då var jägare och samlare och här 
finns fortfarande beduiner. Senare tiders 
bosättningar har tidvis starkt påverkat 
vegetationen i Negev på ett negativt sätt 

genom överbete. Även utan människans 
boskap är många växter satta under 
hårt betestryck, av det enkla skälet att 
det finns så lite att äta. Det har gjort att 
många växter utvecklar särskilda sub-
stanser under vissa tider på året som gör 
dem mindre smakliga. Detta sker ofta när 
växten blommar och frukter bildas, alltså 
då det är särskilt viktigt att växten får 
vara ifred. Andra växter, som Hyoscyamus 
desertorum, är mer eller mindre oätliga för 
djur under hela året, och man tror att det 
är en anpassning ägnad att skydda växten. 
Under 1900-talets andra hälft har stora 
områden skyddats mot överbete, men då 

har istället effekterna av bland annat alla 
krig i området satt sina spår. 

En stor del av Negev är idag tränings-
läger för Israels armé och den militära 
närvaron i form av stridsvagnar och över-
flygande stridsflygplan är mycket stark.

Fågelpollinering
Många av öknens växter pollineras av 
insekter och fåglar. Enligt boken Desert 
vegetation of Israel & Sinai pollineras The 
red-flowered mistletoe Loranthus acaciae, 
av den endemiska palestinasolfågeln. 
Enligt samma bok pollineras troligen även 
trädet Capparis decidua av fåglar. Just 

Capparis decidua är ett ovanligt träd i Negev. En 
ärtsångare dricker nektar innan flyttningen norrut 
fortsätter. Notera den gula pannan på sångaren som 
visar att flyttfåglarna fungerar som goda pollinatörer.

Cistanche tubulosa är en parasitisk växt som ingår i 
snyltrotsfamiljen.

Gynandriris monophylla växer framför allt i 
norra delarna av Negev och blommar i mars–
april.

Echium judaeum tillhör släktet snok-
örter och är släkt med vår blåeld.
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Negevöknen

detta kunde vi själva konstatera när vi 
observerade både ärtsångare och svart-
hakade sångare som födosökte genom att 
dricka nektar från de röda blommorna på 
ett träd som växte i den botaniska träd-
gården Holland park i Eilat. Gula i pannan 
av pollen som fastnat flög sångarna vidare 
till nästa blomma. Trädets blomningstid 
sammanfaller med att många nordsträck-
ande sångare passerar i slutet av mars. När 
frukterna är mogna äts dessa av djur som 
på det sättet sprider trädets frön. 

Här och var i öknen sticker knallgula 
borstar upp ur den torra sanden. Det är 
snyltroten Cistanche tubulosa som blom-
mar. Det är en parasitisk växt som snyltar 
på andra genom att koppla in sig på deras 

rotsystem och knycka både vatten och nä-
ring. Växten har väckt stora förhoppningar 
i Kina då tester visat att den innehåller 
ämnen som kan hjälpa mot håravfall. 
Arten odlas därför i flera öknar i Kina. 
Många ökenväxter har utvecklat unika 
substanser för att överleva i den tuffa 
miljön, substanser som ofta kan användas 
av människan i andra sammanhang.  

Frodigare växtlighet i wadin
Inte långt från Eilat stannar vi till vid en 
wadi, en flodbädd som är uttorkad under 
större delen av året. Här är växtligheten 
frodigare. Jag trampar nästan på en gul 
kålväxt som först beskrevs av Carl von 
Linné och bär namnet Isatis lusitanica. 

Växten är släkt med vår vejde. En annan 
av de växter som Forsskål beskrev var 
Asteriscus graveolens, en art som har 
uppmärksammats för att den innehåller 
ämnen som är effektiva mot bland annat 
svampangrepp. En tredje art som blommar 
i wadin är Fagonia mollis, som också den 
har tilldragit sig vetenskapens intresse. 
Här har man kunnat identifiera tre nya 
så kallade saponiner, ämnen som gör att 
det löddrar sig, något som används i till 
exempel tvättmedel. Negevöknen är som 
ett enormt botaniskt apotek där snart 
sagt varenda växt rymmer spännande och 
användbara ämnen, som en följd av att de 
under årtusenden har anpassats i en av 
jordklotets allra mest extrema miljöer. 

En Fat sand rat kikar upp ur buskaget.

Rosensyra Rumex cyprius är en av de 
arter som är ätbara i öknen. 

Atriplex halimus är en av öknens vanligaste växter och både gömsle 
och mat för djur som Fat sand rat.

Mistelarten Plicosepalus acaciae med röda blommor är 
ett hot mot öknens akacier. 



Rosen
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Växter som klarar att leva i torra områden kallas xerofila (xerofyter).

Anpassningar för att klara vattenbrist
Växter har klyvöppningar. Dessa används för att släppa in koldioxid som behövs för fotosyntesen. Genom öppningen förlorar växten dyrbart vatten. Där-
för har växter som lever i torra miljöer utvecklats till att bara delvis öppna klyvöppningarna. Därmed förlorar växten inte så mycket vatten, men å andra 
sidan får den mindre koldioxid. För att klara av fotosyntesen binds koldioxiden därför till ett annat enzym än i andra växter. Resultatet blir en produkt med 
fyra kolatomer, därav namnet C4-växt. En ännu mer extrem anpassning står CAM-växterna för (CAM står för Crassulacean Acid Metabolism). Dessa har 
klyvöppningarna stängda helt under dagen, och öppnar dem först under natten för att samla in koldioxid. Sedan lagras denna i växten tills dagen gryr då 
fotosyntesen kan starta. Det finns många andra typer av anpassningar:

  Generellt har ökenväxter mindre blad, och ofta har stammen övertagit en del av bladens funktion. Fördelen med små blad är att den fotosyntetise-
rande vävnaden då finns närmare de vävnader som innehåller vatten.

  Många växter utvecklar större blad under vintern när det är mer nederbörd, för att sedan byta till mindre blad under den torra tiden för att enklare 
kunna hushålla med vattnet. Vissa växter är rentav bladlösa under sommaren.

  Bladen kan vara vikta så att klyvöppningarna vänds inåt.

  Bättre utvecklade vätsketransporterande (vaskulära) system.

  Tjockare yttre lager på bladen, ofta vaxartade.

Anpassningar för att klara salt

  Körtlar som utsöndrar salt.

  Selektivt absorberande av vatten. Vissa växter kan välja att bara släppa in vatten med saltkoncentration under en viss nivå.

Anpassningar till ett ökenliv

Zilla spinosa är en korsblommig växt 
som först namngavs av Linné.

Genom klyvöpp-
ningen tar växten 
in koldioxid, medan 
vatten förloras.

ILLUSTRATION: 
FRIDA NETTELBLADT
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TEXT & ILLUSTRATION: FRIDA NETTELBLADT 

Den är närmast släkt med cypresserna. 
Slån, däremot, tillhör rosfamiljen Rosa-
ceae och släktet Prunus som innefattar en 
stor andel av våra mest omtyckta frukter, 
såsom persika, aprikos, körsbär, mandel 
och många fler. Den är närmast släkt med 
plommon, och efter frost så påminner 
slånbärens smak faktiskt mycket om sma-
ken av plommon. 

Slån
De flesta känner till att slånbär är ätliga, 
men också att de smakar mycket kärvt och 
knappast hör till de mest aptitretande bä-
ren. Detta förändras när bären fryses ned, 
då förstörs nämligen de bittra garvämnen 
som orsakar kärvheten. Därför ska man 
enligt traditionen vänta på att den första 
frosten nupit bären innan man plockar 
dem, men det går lika bra att plocka dem 
när de har mognat och frysa in dem innan 
de ska användas. 

Slånbär har en ganska låg halt av C-
vitamin men är mycket sockerrika. Därför 
används de ofta till att göra saft av och till 
att göra vin eller krydda starksprit med. 

U
nder senhöst och vinter kan 
det kännas rätt så tomt ute 
i naturens skafferi, men när 
den första kylan kommit finns 
det faktiskt fortfarande växter 

därute som är värda lite extra uppmärk-
samhet. I detta nummer ska vi ägna oss åt 
två riktiga vinterbär, båda blå och aningen 
avskräckande. Båda har länge använts 
både som mat och medicin, och för ovan-
lighetens skull är de faktiskt fortfarande 
relativt populära och flitigt använda. 

Gemensamt för dem är att de kan vara 
plågsamma att plocka eftersom de skyddas 
av vassa barr respektive taggar, och dessut-
om har de en komplex och aromatisk smak 
som kan vara lite svår att lära sig att tycka 
om. Båda dessa bär växer på buskar som är 
vanliga i öppna och torra hagmarker och 
har funnits i människans närhet under en 
stor del av hennes historia.

Trots att de på vissa sätt är lite lika 
så befinner de sig på helt olika platser i 
kärlväxternas släktträd. En är ett barrträd 
och tillhör alltså en av växternas tidigare 
utvecklingslinjer, de nakenfröiga växterna. 

Taggiga
trotjänare

  Växtbruk 

Traditionella exempel på drycker är den 
baskiska anisbaserade likören Pacharán 
(även kallad patxaran), italiensk Bargno-
lino, tysk Schlehenlikör, slånbärsgin, Sloe 
gin, som är en brittisk variant (se recept 
på nästa sida), populär i vissa delar av Eng-
land där det hålls tävlingar i tillverkning 
av drycken, och även den vanliga svenska 
slånbärslikören. 

Taggar som knappnålar
Enligt Linné blommar slånet samtidigt 
med tallen och liljekonvaljen. Han nämner 
också att veden hos slånbärsbusken är seg 
och hård och lämpar sig till att tillverka 
räfspinnar av. I övrigt är slånbuskens ved 
inte använd i någon större utsträckning, 
och i modern tid används den nästan inte 
alls. Taggarna är däremot, som de flesta 
som har plockat slånbär vet, mycket långa 
och starka och dessa har just därför an-
vänts på en rad kreativa sätt, bland annat 
som knappnålar för att fästa ihop kläder 
och till att försluta korvskinn.

Garvämnena som växten innehål-
ler, och som orsakar den kärva smaken, 

Slånbär.  FOTO: NIKLAS ARONSSON
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 Växtbruk

finns egentligen där som ytterligare ett 
avskräckande skydd mot växtätande djur, 
utöver de långa vassa taggarna. Samma 
ämnen som gjort att slån har använts på 
olika sätt inom medicinen. 

Garvämnen verkar sammandragande 
och bitterheten främjar matsmältningen, 
motverkar gaser och kan lindra förstopp-
ning. Detta är något som är gemensamt 
hos de flesta beska eller kärva växter. 
Garvämnena har som högst koncentration 
i barken och denna har därför ibland an-

vänts till garvning av skinn. Den har även 
använts mot förkylningar och reumatism. 

Vid förkylning kan fruktsaften använ-
das som gurgelmedel för att lindra inflam-
mationer i mun och hals. 

Man ska undvika att tugga sönder 
kärnorna i slånbär, de smakar bitterman-
del vilket är ett tydligt tecken på att de, 
som de flesta andra Prunus-arter, innehål-
ler glykosider som i kroppen omvandlas 
till mycket giftig blåsyra. Små mängder 
blåsyra kan dock faktiskt verka positivt, då 

Slånbärsgin är en tuff och 
rivig kombination av enbär 
och slånbär, som gör susen för 
en vinterförkyld hals. 

Traditionellt plockas slån-
bären efter den första frosten 
men det går lika bra att plocka 
dem så fort de är ordentligt 
mogna och frysa in dem 
hemma innan de ska använ-
das. Om du plockar slånbären 
efter frosten ska de dessutom 

enligt traditionen stickas hål 
på med en tagg från den egna 
busken, men om du inte gör 
detta kan du sticka hål på 
dem med en gaffel (som helst, 
återigen enligt traditionen, 
ska vara gjord av silver!). 

Fyll en stor glasburk med 
tättslutande lock med bär och 
häll i socker, ungefär 1 decili-
ter per 5 deciliter bär och häll 
sedan över gin så att bären 

täcks helt. Sätt på locket 
och skaka runt innehållet 
ordentligt. Sedan ska det hela 
vändas runt en gång per dag 
under de två första veckorna 
och sedan en gång i veckan. 

När två veckor har gått 
kan man om man vill tillsätta 
några droppar mandelessens. 
Slånbärsginen är färdig efter 
tre månader och är då vackert 
blodröd.

de ökar cirkulationen och verkar allmänt 
uppiggande. 

En
Enen har under årtusendenas gång varit 
en viktig följeslagare till människan. Man 
tror att delar av den mänskliga kulturen 
utvecklades i närheten av enskogar, vilket 
gjorde att enen var oerhört vanlig som 
material i alla möjliga sammanhang

Denna buske har den största utbred-
ningen på jorden av alla barrträd och 

För att göra enbärsdricka torkas bären i 
en ugn på 50 grader, detta görs långsamt 
och varsamt för att inte sötman ska 
försvinna. Enbären mals sedan till mjöl, 
helst på ett sådant sätt att kärnorna inte 
krossas och gör drycken frän av kåda. 
Mjölet läggs i vatten i ett till två dygn, 
kokas sedan upp, skummas av och får 
svalna. Man tillsätter lite jäst och socker 
för att skynda på jäsningen. Efter någon 
dag hälls drycken på flaska och är snart 
klar att avsmakas.

Enen är både mycket mångformig och välspridd.  I de svenska fjällen finns underarten alpina (längst till vänster). Enar kan bli mycket gamla – flera hundra år.

Recept

Gör din egen slånbärsgin

Enbärsdricka
Plymouth 
sloe gin är 
tillverkad av 
slånbär.

Enbärsdricka är en 
svensk klassiker.
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är också den som klarar av de högsta 
höjderna. Därför har enen också ett stort 
symbolvärde i många kulturer. Den står för 
skydd och motståndskraft, då den är seg i 
träet och stickig i barren.  

Välanvänd växt
Släktet Juniperus innefattar cirka 50 arter 
världen över och de har samtliga liknande 
egenskaper. Medicinskt har enris och 
enbär använts i en lång rad kulturer just 
som en följd av dess vida utbredning. I 
Egypten omnämns en som medicinalväxt 
redan i texter som är 3 500 år gamla. Vår 
vanliga enbuske är i sig mycket variabel 
och en rad olika varianter med helt skilda 
växtsätt finns. Vissa typer av enar kan bli 
så höga som 15 meter, medan andra kryper 
nära marken och blir inte mer än ett par 
decimeter. Enar kan bli relativt gamla, 
inte sällan 100-200 år, men betydligt äldre 
exemplar har påträffats. 

Tar tre år för bären att mogna
Enen är tvåbyggare, och det är på honplan-
torna som bären utvecklas. Det tar tre år 
för ett enbär att mogna och det finns alltid 
både mogna och omogna bär tillsammans. 

Enträ är bra att snida i och doftar 
dessutom mycket behagligt. Möbler görs 
ibland av så kallad ”röd ceder” vilket är 
en särskilt storvuxen art av en. Träet är 
mycket segt och vattenresistent på grund 
av sin höga halt av hartser och olja. Barken 
(som också kallas för bast) har använts till 
rep, mattor och tändmaterial. Enträ har 
också använts till korgar. 

Enris har länge använts vid rökning av 
fisk och kött då det ger en behaglig aroma-
tisk smak. Dessutom har det traditionellt 
ansetts skydda från sjukdomar. Detta har 
faktiskt visat sig vara sant då enris vid för-
bränning bildar bakteriedödande ångor. 

Eterisk olja kan utvinnas ur både barr, 
trä och bär. Doften från oljan verkar 

Eneboken är 
skriven av Gunnar 
Arnborg.

Slånkvist med bär.

skärpande för tankar, minne och koncen-
tration. Oljan är dessutom antiseptisk, 
kramplösande, avsvällande och ökar 
blodcirkulationen i huden, varför den har 
använts utvärtes för att hjälpa ömma och 
trötta muskler och leder.  Invärtes har den 
använts mot inälvsparasiter, och utvärtes 
mot löss och fästingar, hos både människor 
och husdjur. 

Liksom slånbär kan enbär använ-
das mot urinvägsinfektioner, men de är 
mycket kraftigt urindrivande och så pass 
retande på njurarna att de bör undvikas 
om man har besvär med dessa. Enbär har 
en liknande verkan på livmodern och har 
förr ofta använts som abortmedel, samt 
även i mindre doser för att lindra men-
struationssmärtor. Därmed bör enbärsolja 
undvikas även av gravida kvinnor. 

Troddes hjälpa mot kikhosta
Det är väldigt vanligt att enar angrips 
av engallmyggan, som orsakar säregna 
gallbildningar på årsskotten. Dessa har 
ofta kallats för kikbär då de troddes hjälpa 
mot kikhosta efter att ha kokats i mjölk. 
Det riktiga blå ”bäret” är egentligen en 
kotte med sammanväxta köttiga fjäll. Vissa 
fåglar tycker om att äta enbär på vintern, 
särskilt trastar och skogshöns och dessa 
fåglar är viktiga för att sprida enens frön. 

Det vanligaste sättet för oss att an-
vända enbär idag är som krydda, oftast till 
viltkött, och som smaksättare i likör och 
sprit. De mest kända spritsorterna där 
enbär används som krydda är gin och dess 
föregångare genever. 

I Sverige har enbär även använts för 
att krydda öl och svagdricka, till exem-
pel den gotländska enbärsdrickan, och 
även i Finland i sahti-öl. Enbärsdryck har 
använts istället för mjölk till gröten när 
korna sinade. 

För den som vill veta mer om enen som 
människans ständiga följeslagare finns det 
faktiskt en bok som är helt ägnad åt denna 
buske: Eneboken av Gunnar Arnborg. 
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P
å Öland har jag stött på en svamp 
som bär det fantasieggande 
namnet djävulssopp. Man kan av 
namnet att döma tro att den är 
väldigt giftig, men stämmer det 

eller finns det något annat skäl till varför 
arten har detta udda namn?               
               Britt-Marie Aronsson, Göteborg

Michael Krikorev svarar: Namnet 
avskräcker, men djävulssoppen är inte 
fullt lika djävulsk som namnet antyder. 
Visserligen är den giftig men inte i någon 
livsfarlig bemärkelse. Den kan ge kraftiga 
mag- och tarmretande symptom med 
diarré, magsmärtor, illamående och kräk-
ningar men orsakar inga bestående skador. 
Sannolikheten att som svampplockare 
stöta på den i verkligheten är försvin-
nande liten, om man inte råkar befinna 
sig på någon av de få kända växtplatserna 
i landet. Den är hittills enbart känd från 
dryga dussinet kalkrika lövängen på Öland 
och Gotland, och det finns inga bekräftade 
fynd från fastlandet. 

Djävulssoppen beskrevs 1831 av tysken 
Harald Othmar Lenz, som ägnade sig åt 
studier av svampar, djur och växter vid 
sidan av sitt arbete som lärare i antika 
språk och naturhistoria. En källa uppger 
att Lenz testade djävulssoppens giftighet 
på sig själv, men det verkar oklart om han 
åt den och i så fall hur mycket.  Hur som 
helst kände han till dess giftighet när han 
gav den namnet ”satanas”. 

Arterna i svampsläktet Boletus (ädel-

soppar) har nyligen delats upp i flera 
släkten. Djävulssopp är numera placerad i 
det nybildade släktet Rubroboletus tillsam-
mans med bland annat falsk djävulssopp 
(R. legaliae) och rosensopp (R. rhodoxan-
thus) som bägge finns i Sverige men är än 

Hur farlig är 
svampen 
djävulssopp?

mer sällsynta än djävulssoppen. Alla dessa 
tre arter är rödlistade och gör du fynd av 
dem i naturen kan du rapportera in fynd-
platsens läge via Artportalen (artportalen.
se), så bidrar du till en ökad kännedom om 
våra svampar och var de finns. 

Boletus satanas eller djävulssopp på svenska 
är i Sverige bara känd från Öland och Gotland.

  Fråga experten

Torbjörn Tyler från 
Lund är en Sveriges 
skickligaste botaniker. 
Han är museiinten-
dent på Lunds univer-
sitet med ansvar för 
de botaniska samling-
arna. Erkänt duktig 
på det mesta som rör 
kärlväxter och mossor. Inte minst fibblor, vars 
snåriga systematik han har grottat ned sig i.

Ulla-Britt Andersson 
bor på Öland där hon 
tillsammans med maken 
Thomas Gunnarsson har 
koll på allt som växer. 
Hon är med i Svenska 
Botaniska Föreningens 
styrelse och är pensio-
nerad läkare. Ulla-Britt 
svarar på allt från artbestämning till hur giftiga 
växter påverkar människokroppen.

Michael Krikorev 
arbetar på ArtData-
banken som mykolog, 
vilket alltså innebär 
att han är expert på 
svampar i alla dess 
former. Michael 
driver också sajten 
svampguiden.com 
där allmänheten kan få svar på artfrågor kring 
svampar och tips i största allmänhet.

SKICKA DINA FRÅGOR TILL: NIKLAS.ARONSSON@SVENSKBOTANIK.SE
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Varför nytt namn?
Sedan en tid har Jungfru Marie nycklar 
inte längre artstatus, utan räknas som en 
av underarterna av fläcknycklar. Varför har 
det blivit så? 

               Pernilla Johannesson, Skurup 

Ulla-Britt Andersson svarar: Alla 
växter, hybrider undantagna, ska tillhöra 
en art. Finns en variation inom arten kan 
den delas in i lägre nivåer som benämns 
underart respektive varietet. Fläcknycklar 
Dactylorhiza maculata är en orkidé med 
blad som är fläckiga på ovansidan och 
blågröna undertill. Blommorna sitter i en 
axlik klase och har stödblad som är vasst 
tandade. Inom arten fläcknycklar finns en 
variation, varför den delas in i två underar-
ter (subspecies, förkortas subsp.) nämligen 

Jungfru Marie nycklar D. maculata subsp. 
maculata och skogsnycklar D. maculata 
subsp. fuchsii. Jungfru Marie nycklar 
klarar att växa på magrare marker och är 
troligen den vanligaste orkidén i Sverige. 
Den enskilda blommans underläpp är 
grunt treflikig. Skogsnycklar finner man 
främst på kalkhaltiga marker och under-
läppen är djupt treflikig. Men alla plantor 
av fläcknycklar kan inte bestämmas till 
underart eftersom övergångsformer finns. 
Du kan då nöja dig med att artbestämma 
den orkidé som du hittat till fläcknycklar. 
Detta innefattar båda underarterna och 
alla mellanformer som kan förekomma. 

Är inte rött en 
varningsfärg?
En sak jag har funderat över är varför 
många växters frukter, som är ätliga för 
fåglar och andra djur, är röda, som rönn-
bär, oxelbär och nypon, samtidigt som man 
i andra sammanhang pratar om rött som 

en signal till djur att det här finns någon 
form av fara, till exempel giftighet. 
          Sven Johansson, Svenljunga
 
Torbjörn Tyler svarar: Rött är en färg 
som syns bra, och ett första krav som 
måste uppfyllas om bär ska bli uppätna är 
att de blir upptäckta. Sedan har fåglar lätt 
för att lära sig, så har de bara fått syn på 
bären lär de sig snabbt om de är bra som 
föda och letar då efter fler bär av samma 
sort. Som varningsfärg används rött främst 
av insekter och däggdjur. De fågelarter 
som brukar kalasa på bär är sällan intres-
serade av animalisk föda, så de kanske inte 
har något behov av att uppfatta rött som 
en varningsfärg. Till saken hör också att 
bär som är onyttiga för oss människor inte 
alls behöver vara farliga för fåglar, som har 
en helt annan matsmältning och ämnes-
omsättning. Hos till exempel idegran och 
druvfläder finns de giftiga ämnena främst 
i fröna/kärnorna medan de saftiga delarna 
är fullt tjänliga som föda. 
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Fläcknycklar, och underarten skogsnycklar, med 
stor och tydlig mittflik på läpparna. 
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Röda hagtornsbär är lockande för fåglar trots att 
de är klarröda eller kanske just därför...



Enligt Linné var oxelbär smakliga ”... men hafwa 
den olägenheten, at de förorsaka mycket wäder.”


