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Skyddsvärd sjö med sjötåtelHängstarren har två underarter

Gnetales – en rest från förr

Skogsfru
Skogsfru Epipogium aphyllum  
är en välkänd men sällsynt och 
skygg orkidé. Den är sällan 
årsviss på sina lokaler och  
döljer sig i skogens skuggor.      

Den klorofyllösa skogsfrun 
är en mykoheterotrof art som 

får sin näring genom att para
sitera på förbindelsen mellan 
svampar och andra växter.

Sven Hansson berättar: 
”Lokalen upptäcktes 2015 av 
Tommy Löfgren och i år  
blommade hela 61 plantor.

Vi skulle just gå när solen 
letade sig in i skogsdunklet 
och träffade en av skogsfru
grupperna. Ett gyllene ögon
blick för en naturälskare.”
foto: Sven Hansson. – Storön, 
Älvkarleby, 10 augusti 2017.



32  Begonia är ett av världens 
artrikaste släkten. Den 
epifytiska Begonia ampla 

finns över stora delar av Central afrika. 
På São Tomé är den en vanlig art. 

57 Vitskråp Petasites albus 
finns naturligt i Sverige bara 
i Skåne. Den spektakulära 

arten är en av våra allra tidigaste vår-
blommor.

4 Welwitschian Welwitschia mirabilis 
är kanske inte världens vackraste 
växt, men säkert en av de mest 

spännande. Läs om den och andra 
levande fossil inom Gnetales på sidan 4.

41 Hängstarr har visat 
sig kunna delas in 
i två underarter, en 

östlig och en västlig. Båda 
finns i Danmark och som 
spridda från odling även i 
södra Sverige. 

Dra med fingrarna neråt 
längs honaxskaftet! Är det 
slätt är det västlig hängstarr, 
känns det strävt av små vassa 
borst är det den östliga under-
arten, som Erik Ljungstrand 
här ger det vetenskapliga 
namnet Carex pendula ssp. 
agastachys.

22 Längs Möckelns stränder i 
sydvästra Småland finns den 
kanske största förekomsten 

av sjötåtel Deschampsia setacea i hela 
världen. Här, på den betade stranden vid 
Kyrkviken söder om Stenbrohults kyrka 
växer arten rikligt. 
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foto: Sven G. Nilsson

våra regionala föreningar
Föreningen Östergöt-
lands Flora bildades 2011 
för att på nytt genomföra 
ett landskapsfloraprojekt. 

Landskapet Östergötland har inte haft någon 
regelrätt botanisk förening på många år. Bota
nisterna i landskapet har istället representerats 
av Östergötlands Naturalhistoriska Förenings 
botaniksektion. Däremot finns det långa och digra 
botaniska traditioner i landskapet med Kindbergs 
flora, vars första upplaga kom ut 1861 (följd av 
tre ytterligare upplagor), som sedan fortsattes av 
Erik Genberg 1977 och Folke Lind 1992. Dess
utom lyckades vi i samband med sökandet efter 
botaniska källor till den kommande floran, hitta ett 
manuskript till en färdig landskapsflora, redigerad 
av Johan Haqvin Wallman som planerades att ges 
ut kring 1816. Så blev dock inte fallet, men det 
visar ändå att det funnits stark botanisk aktivitet i 
Öster götland i betydligt mer än tvåhundra år.

I det nuvarande projektet som ska pågå 
åtminstone fem år till är det nästan trehundra 
deltagare anmälda men just nu är det endast ett 
hundratal av dessa som står för en mycket stor 
del av fynduppgifterna. Inventeringen bygger på 
att deltagarna rapporterar själva i artportalen och 
därför ordnar vi regelbundet kurser i hur man 
rapporterar. Dessutom sker en kontinuerlig vali
dering av fynden. 

Föreningen Östergötlands Flora

Kontaktinformation
Ordförande  Kjell Antonsson, Linköping 
(kjell.antonsson@home.se)
Kassör  Björn Ström, Linköping 
(bjorn_strom@telia.com)
Sekreterare  Tommy Tyrberg, Kimstad 
(tommy.tyrberg@gmail.com)
Medlemskap  
Medlemsavgiften är 50 kr/år.  
Plusgiro 60 19 897. 

Föreningen har ordnat en maskrosexkursion varje år 
sedan starten. Här är vi i Gökshult, Boxholms kommun.
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Nutida projekt har ju ofta hög ambitionsnivå 
och Östergötland är inget undantag. Vi har ambi
tioner att få namn på så många kollekter som 
möjligt bland apomiktiska grupper, men även att 
få en bild av utbredningen på taxa under artnivå, 
åtminstone på kommunal nivå. På kartutdraget 
ovan framgår att 5 × 5 kmrutorna börjar fyllas på 
rejält men prognosen är dock att vi troligen inte 
uppnår fullständig inventering i alla rutor. Just nu 
är vi uppe i 2 315 kärlväxtarter, varav 190 mask
rosor och 148 hökfibblor. De senare hade vi inte 
klarat utan hjälp av specialisterna Hans Rydberg, 
Torbjörn Tyler och Tommy Nilsson.

I år kommer ett särskilt skärgårdsläger att 
genomföras under senare delen av juli. Vi är 
mycket tacksamma för deltagare från andra delar 
av landet i projektet. På vår hemsida  
(ostgotaflora.se) finns vårt program och övriga 
fakta om föreningen.
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omslagsbild  Gullpudra 
Chrysosplenium alterni-
folium är den klart van-
ligaste av våra tre arter 
av gullpudra. Alla tre har 
utsetts till Årets växt. 
Läs om dem på sid. 63.  
foto: Thomas Gunnars-
son, Öland, Högby, 11 maj 
2013. Förekomsten i ett 
alsumpkärr öster om Högby 
kyrka är Ölands för närva-
rande enda kända lokal för 
gullpudra.
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Tankar om våren
Nu är ännu en lång 
mörk vinter snart över 
och vi går mot varmare 
och ljusare tider. Och 
framför allt mot tider 
när allt spirar och gror. 
Våren är en bråd tid. 
Det gäller att hinna 
med alla tidiga vårblommor och ströva runt 
i okända marker för att kanske göra nya 
fynd. Jag har länge bott på Linderödsåsens 
västsluttning i centrala Skåne med ganska 
fattiga moräner, men det hindrar ju inte att 
man letar efter rara växter strövande i allt 
vidare kretsar och helt plötsligt stöter på 
tre blåsipps plantor. Lite längre fram står en 
desmeknopp, en art som inte är rapporterad 
från dessa trakter över huvud taget! Varför 
växte de på denna lilla fläck? Jo, det visade 
sig att man hade grävt ett dike och kommit 
ner till kalkrikare avlagringar vilka spritts ut 
kring diket och skapat förutsättningar för 
dessa rara örter att trivas. 

Jag återvänder till blåsipporna med jämna 
mellanrum men helt plötsligt är de borta, 
troligtvis uppätna av rådjur. Jag hittade 
också ett stort bestånd Jungfru Marie nyck
lar och sent omsider kom jag på att jag skulle 
naturligtvis räknat dem. Jag återvänder 
till platsen men hittar bara någon enstaka 
planta. Även här har rådjuren skattat popu
lationen högst väsentligt. Så det är inte bara 
människor som tar fridlysta växter.

 Finns det något ljuvligare än att vandra 
runt i en skog där backen är täckt av ömsom 
vitsippor och ömsom gulsippor? Det är lätt 
att urskilja klonerna: vissa vitsippsblom
mor är stora och andra små och klonerna är 

oftast runda. Gulsipporna brukar växa lite 
mer oorganiserat. Normalt brukar sedan 
skogsbingeln ta över med ett heltäckande 
bladverk, men på senare år är marken oftast 
helt bar, utan några gröna växter: vi har fått 
in en hungrig grönsaksätare, den spanska 
skogssnigeln eller mördarsnigeln som tuggar 
i sig minsta skogsbingelplanta.


Lunds kommun har över trettio natur
reservat vilket betyder att det inte finns 
många ställen utanför vägrenarna om man 
vill plocka och bestämma växter i undervis
ningen. Vi måste ansöka hos länsstyrelsen 
men det kan ta flera veckor. Numera har vi 
dock fått ett utmärkt hjälpmedel: mobil
telefoner med inbyggd kamera. Studenterna 
kan komma hem med hundratals växtfoton 
som sedan kan bestämmas. Det gäller bara 
att de fotograferat de rätta detaljerna…

På floristikkurserna använde vi ”Moss
berg”, men den är ju lite tung att bära med 
sig, särskilt om man går i fjällen. Min dator 
bär jag däremot med mig överallt och 
numera kan man bestämma växter digitalt, 
så kommer man bara upp på fjället och får 
kontakt med en sändare så finns exempelvis 
digiflora.se (eller m.digiflora.se för mobi
len). Där finns bilder på de flesta växter 
så man ser att man kommit rätt. Nu kan 
jag nog alla fjällväxter, däremot är det lite 
skralare med Skånes alla ängsväxter, särskilt 
gräsen. Men på nätet finns också arthand
boken för NILS med ett långt kapitel om 
graminider. Det gäller bara att bära med sig 
datorn ut i ängarna och koppla upp sig. Det 
är fantastiskt! 
eva waldemarson, ordförande i SBF

  reflexion
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sig på. Anledningen är nog att de utgör en 
liten rest av levnadssätt och utseenden som 
annars inte finns kvar på jorden längre. 
Mångfalden inom gruppen var betydligt 
större under dinosaurietiden krita och då, 
för ungefär 120 miljoner år sedan, fanns de 
också i fler miljöer än nu, miljöer som idag 
domineras av blomväxter. Det som är så 
spännande med Gnetales är att de utgör ett 
litet fönster genom vilket vi kan få en glimt 
av sedan länge svunna ekosystem.

Blomväxternas kusiner eller  
missförstådda barrträd?
Även om arterna i Gnetales är få och 
tämligen okända, i alla fall på våra bredd
grader, så är de välkända bland forskare 
därför att de trotts vara blomväxternas 
närmaste släktingar. Blomväxternas ganska 
plötsliga inträde i vegetationen tidigt under 
kritatiden (för kanske cirka 135 miljoner år 
sedan), har länge förvånat och förbryllat. 
Var kom de ifrån? Vilka är deras närmaste 
släktingar? 

Gnetales diskuteras ofta i sammanhanget 
eftersom de verkar dela flera unika egen
skaper med blomväxterna. Ett exempel är 
omslutande strukturer runt fröämnena, som 
finns både hos blomväxter i form av pistil

L
ivet som forskare är speciellt. Varda
gen består av ett oräkneligt antal slit
samma och ibland riskfyllda timmar, 
i fält, i labbet och framför datorn. 

Inte sällan med misslyckade experiment och 
fallerade hypoteser som resultat. Den består 
också av otaliga nervösa fram trädanden där 
forskaren lägger fram sina teser muntligt 
eller skriftligt, inte sällan med stark kritik 
som följd. Så vad driver oss? För mig handlar 
det om en nyfikenhet som aldrig tar slut. 
Varför då? Hur då? När då? Men också ett 
ständigt ifrågasättande. Är det verkligen så 
här? Skulle det kunna vara på något annat 
sätt? Kan den etablerade sanningen i själva 
verket vara fel? Belöningen är de där unika 
tillfällena när man plötsligt förstår hur det 
hänger ihop, eller inser att man är något nytt 
och spännande på spåren.

Ett svunnet ekosystem
Min forskning har främst kretsat kring 
gamla växtgrupper med lång evolutionär 
historia och intressanta fossil att studera. 
Den grupp jag främst arbetat med är 
växtordningen Gnetales (figur 1), ett slags 
gymnospermer med sin storhetstid bakom 
sig. Idag finns få arter inom gruppen och de 
anses ofta udda, konstiga och svåra att förstå 

Det finns tillfällen i livet som Catarina Rydin aldrig glömmer. Som den där 

dagen, bland dammiga samlingar i Berlins naturhistoriska museum, när den 

första otvetydiga släktingen till Welwitschia mirabilis plötsligt låg där mitt 

framför ögonen. Eller den där kvällen på en grekisk taverna, när hon och hennes 

kollegor plötsligt insåg varför det inte verkade vara någon ordning på Ephedra 

foemineas pollinationsperiod. Den kopplar ju pollinationen till månens faser…

Gnetales – ett litet fönster  
mot en svunnen värld
CATARINA RYDIN
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figur 1. Representanter för ordningen Gnetales. a) Welwitschia Welwitschia mirabilis finns bara i Namib-
öknen i sydvästra Afrika. Den infällda bilden visar welwitschians hankottar. b) Efedrasläktet Ephedra lever i 
torra områden på norra halvklotet och i Sydamerika. Infällda bilder visar mogna honkottar av E. likiangensis 
och E. frustillata. c) Släktet Gnetum växer som lianer eller träd i regnskogar i tropiska områden.
foto: Frida Stångberg, Catarina Rydin, Ida Trift & Chen Hou.
Representatives of Gnetales. a) Welwitschia mirabilis is only found in the Namib Desert. b) Ephedra inhabit arid 
regions in the northern hemisphere and S. America. c) Gnetum are lianas or trees found in tropical rainforests.

a

b c
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fysiskt skydd för de unga fröämnena? Base
rat på analyser av DNAdata (t.ex. Rydin & 
Korall 2009, Xi m.fl. 2013) växer helt andra 
teorier fram, nämligen att Gnetales snarare 
är ett slags missförstådda barrträd.

På spaning efter de äldsta spåren
Länge visste man väldigt lite om Gnetales 
evolutionära historia, men på senare år har 
antalet beskrivna fossil fullkomligt explode
rat. Fossila representanter av gruppen har nu 
hittats på i stort sett alla nuvarande konti
nenter, men nästan bara i områden som då 
låg nära ekvatorn, och bara från ett med geo
logiska mått mätt mycket kort tids intervall 
(Rydin & Hoorn 2016). Under något tiotal 
miljoner år under mellersta krita, för cirka 
115–125 miljoner år sedan, fanns en omfat
tande variation och mångfald inom Gnetales 
som vida översteg den vi ser idag. Baserat 
på meso och megafossil (fossiliserade frön 
och större växtdelar) verkar det som om 
Gnetales dyker upp plötsligt, och ungefär 
samtidigt som de äldsta blomväxterna man 
känner till. Fast det finns även äldre spår av 
Gnetales, främst i form av spridda pollen 
(mikrofossil).

De flesta Gnetalesarter har mycket spe
ciella ribbade pollen (figur 3) som man lätt 
känner igen och sådana pollen finns doku
menterade från betydligt äldre bergarter 
än tidig krita. Dock vet man ingenting om 
hur de växter såg ut som producerade dessa 
pollenkorn och Gnetales äldsta historia är 
okänd. Kanske har vi ännu inte hittat några 
rester av de växter som producerade ribbade 
pollenkorn före tidig krita. Eller så känner vi 
inte igen dem som medlemmar av Gnetales, 
kanske för att de har bara vissa egenskaper 
gemensamma med nutida medlemmar av 
gruppen. 

Det finns ett fossil som tyder på att så kan 
vara fallet, nämligen Palaeognetaleana (Wang 
2004), en glest förgrenad kotte funnen i 270 
miljoner år gamla sediment i Kina. Fossilet 
är svårtolkat och har en egendomlig bland

ler och hos Gnetales i form av så kallade 
fröhöljen (figur 2). Ett annat exempel är 
”äkta” kärl, vattenledade vävnad som är mer 
effektiv än den hos andra fröväxter. 

Likheterna mellan Gnetales och blom
växterna är många och länge tog man för 
givet att det berodde på nära släktskap. Men 
är det verkligen så? Om man tittar noga och 
detaljerat så visar det sig ofta att likheterna 
inte är så särskilt stora (se exemplet i figur 2). 
Frågan har egentligen aldrig besvarats med 
säkerhet, men troligen beror likheterna mel
lan Gnetales och blomväxter på slumpen, 
eller på att likartade drivkrafter påverkat 
evolutionen i samma riktning parallellt hos 
båda grupperna. Vilken växt skulle inte ha 
fördel av effektivare vattenupptag? Eller ett 

Pollen gror

Fröhölje

Pistill

Integument

Pollen gror

Nucellus

figur 2. Jämförelse mellan honliga reproduktions-
organ hos Gnetales (vänster) och blomväxter 
(höger). Gnetales har fröhöljen runt sina fröämnen. 
Dessa är öppna upptill och som hos alla gymno-
spermer ligger fröämnet öppet och oskyddat mot 
omgivningen. Gnetales fröhöljen har ibland jämförts 
med blomväxternas pistill men pistillen är en stängd 
struktur som bildar en fysisk barriär runt fröämnena.  
foto och teckning: Catarina Rydin. Fotot reprodu-
ceras med tillstånd från The Botanical Journal of the 
Linnean Society (Rydin m.fl. 2010).
Comparison between the female reproductive organs 
in Gnetales (left) and in flowering plants (right).
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ning av egenskaper. Hur man än försöker 
placera det släktskapsmässigt så blir resulta
tet motsägelsefullt. Till exempel har kotten 
spiralställda delar medan Gnetales alltid har 
en strikt motsatt eller kransställd förgre
ning. Men de ribbade pollenkornen som 
fanns i kotten går inte att ta miste på och 
fossilet utgör med all sannolikhet en viktig 
pusselbit i Gnetales äldsta historia, även om 
vi ännu inte förstår exakt hur.

Mångfaldsexplosion under krita
Gnetales som vi känner dem idag finns alltså 
dokumenterade som så kallade megafossil 
först under tidig krita. När det gäller dessa 

fossil är det ingen tvekan om att de ingår i 
Gnetales, även om det ibland kan vara svårt 
att säga mer än så. Relationen till nutida 
arter i Gnetales förblir ibland oklar. Ett 
exempel är Friedsellowia (Löwe m.fl. 2012), 
en sävliknande växt med flikiga basala blad 
och reproduktiva ax på de långa stjälkarna, 
funnen i cirka 115 miljoner år gamla sedi
ment i nuvarande Brasilien. 

Friedsellowia levde på ett sätt som ingen 
av dagens gnetaler gör, i vattenbrynet av en 
sjö, på ungefär samma sätt som vass och säv 
gör nu. Exakt hur den är släkt med övriga 
arter i Gnetales är okänt; den måste tillhört 
en del av Gnetales släktträd som inte längre 
finns kvar.

Ett utseende som bara en  
forskare kan älska
Nutida medlemmar av Gnetales delas in i 
tre släkten: Ephedra, Gnetum och Welwitschia. 
Ephedra och Welwitschia är inga växter man 
odlar för deras skönhets skull. Welwit
schian har faktiskt kallats världens fulaste 
växt med sin konstiga, låga cafébords eller 
tratt formiga stam och de två kontinuerligt 
växande bladen som med tiden blir både 
trasiga och gråbruna i de yttre delarna (figur 
1a). Den enda arten i släktet växer enbart 
på en av de torraste och mest ogästvänliga 
platserna på jorden, Namiböknen i sydvästra 
Afrika. 

Släktet Ephedra, som för övrigt utgör det 
botaniska ursprunget till det centralstimule
rande ämnet efedrin, utgörs av spretiga bus
kar med mycket små blad som växer i torra 
områden på norra halvklotet och i Sydame
rika (figur 1b). Fotosyntesen sker i de gröna 
grenarna. Det finns 50–60 arter som överlag 
är lika varandra. Artbestämning är därför 
mycket svårt, och omöjligt utan tillgång till 
kottarna och information om ursprungsland 
och växtsätt. 

Vissa arter blir mycket stora buskar som 
ibland klänger i annan vegetation. Andra är 
låga med ett krypande, glest mattbildande 

figur 3. Pollenkorn hos Gnetales. Welwitschia 
(vänster) och Ephedra (mitten och höger) har rib-
bade pollenkorn men kan skiljas genom att Welwit-
schia har en tydlig svaghetszon, en apertur, i form 
av en längsgående fördjupning. Ephedra-pollen 
kan gro genom att vilken som helst av de många 
skårorna spricker upp. 

Inom Ephedra finns två pollentyper, där den 
ena är ursprunglig och evolutionärt äldst (mitten). 
Insektspollinerade arter representerar de äldsta 
förgreningarna inom Ephedra och de har alltid den 
äldre pollentypen. De vindpollinerade arterna i den 
evolutionärt yngre huvudgruppen har ofta (men inte 
alltid) den evolutionärt yngre pollentypen (höger).  
foto: Catarina Rydin. Foton reproduceras med tillstånd 
från Grana (Rydin & Friis 2005) och Annals of Botany 
(Rydin m.fl. 2006a).
Pollen grains in Gnetales. Both Welwitschia (left) and 
Ephedra (middle and right) have polyplicate pollen 
grains but Welwitschia also has a distinct sulcus. 
Insect-pollinated species in Ephedra always have the 
evolutionary older pollen type (middle).
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fotosyntesen under resten av växtens långa 
liv. Det åstadkoms genom att en ny till
växtzon bildas vid bladbasen vilket gör att 
bladen kan fortsätta växa oupphörligt. Det 
finns också många andra egendomligheter 
hos welwitschian. Bladen har till exempel ett 
Yformat nervaturmönster som inte liknar 
någon annan växts (figur 4c), och den saknar 
de typiska ökenanpassningar man hittar hos 
torktåliga blomväxter. Hur den trots det kla
rar sig på en av världen torraste och hetaste 
platser kräver en egen artikel.

Länge kände man inte heller till några 
utdöda släktingar; även historiskt var wel
witschian lite av en udda fågel. Men numera 
står det klart att welwitschian tillhör en 
växtgrupp som var betydligt större under 
krita, och det var den unika nervaturen som 
först ledde forskningen på området framåt. 
På 1980talet upptäcktes till exempel ett 
fossil i Nordamerika som hade tendenser 
till Yformad nervatur (Crane & Upchurch 
1987). 

Men Cratonia cotyledon (Rydin m.fl. 2003), 
en liten fossiliserad groddplanta från tidig 
krita med exakt samma konstiga Ynervatur 
(figur 4e, f) som welwitschia, blev det första 
riktigt säkra beviset för att welwitschian 
inte alltid varit den enda arten i sin grupp. 
Senare har många fler släktingar upptäckts, 
många av dem från samma lokal i östra 
Brasilien. De flesta verkar ha haft ett helt 
normalt tillväxtmönster med topptillväxt 
och sidogrenar, men vi kan ändå förstå att 
de tillhör welwitschians utvecklingslinje 
eftersom deras kottar delar unika egenska
per med welwitschian. 

Dock har ett ännu obeskrivet fossil fak
tiskt samma bisarra utseende som vår nutida 
welwitschia, med cafébordsformad stam 
som verkar ha stannat i topptillväxten, och 
med bara några få blad av samma avlånga 
form som welwitschians. Fossilet visar 
att det unika tillväxtmönstret funnits hos 
fler arter, arter som levde för över hundra 
miljoner år sedan. Under krita var kanske 

växtsätt. Ytterligare andra arter bildar 
mycket små solitära plantor i utsatta områ
den, till exempel på Asiens bergstoppar. 

Många Ephedraarter får köttiga kottar 
som blir vackert röda, gula eller vita vid 
frömognaden (figur 1b). Trots det får nog 
släktet Gnetum stå för skönheten inom 
ordningen (figur 1c). De cirka 40 arterna 
lever oftast som lianer i tropiska regnskogar 
världen över. Att hitta dem i fält är svårt, 
dels för att det ibland kan kräva klättring 
upp i regnskogens trädtoppar, men också för 
att de i vegetativt tillstånd ser ut som vilka 
blomväxter som helst med sina stora vackra 
blad. På grund av den motsatta förgreningen 
misstas de ofta för blomväxter av familjen 
Rubiaceae. Men de karaktäristiska axlika 
kottarna är mycket speciella (figur 1c), 
och under pollinationsfasen förstår man 
genast att detta inte är någon blomväxt. 
Vid frömognaden blir det svårare igen, i alla 
fall för ett otränat öga, för då blir det yttre 
fröhöljet köttigt rött eller gult, vilket får 
kottarna att likna vindruvsklasar eller plom
mon på ax.

Welwitschia – unik nu, 
mainstream under krita
Släktet Welwitschia består idag bara av en 
enda art, welwitschia Welwitschia mirabilis, 
en märklig och långlivad växt som alltså bara 
finns i Namiböknen. Den är förmodligen en 
av få växter i världen som har egen vägvis
ning (figur 4a). Den upptäcktes relativt 
sent i den botaniska historien och även om 
forskaren som beskrev welwitschian år 1863 
(J. D. Hooker, föreståndare för Kew Gardens 
i London) genast insåg att den ingår i Gneta
les och delar nyckelkaraktärer med släktena 
Ephedra och Gnetum, så är welwitschian 
mycket speciell och på många sätt botaniskt 
unik. 

Det underliga utseendet beror på att 
toppskottet vissnar tidigt i växtens liv. På 
grund av detta bildas endast några få bladpar 
varav det sista alltså måste användas för 
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figur 4. a) Welwitschia Welwitschia mirabilis är en av få växter med egen väghänvisning. b) Welwitschia 
som groddplanta med hjärtbladen kvar, c) rekonstruktion av dess unika bladnervatur, och d) en honplanta 
med två permanenta blad och kottar. På de två nedersta bilderna (e, f) ser vi Cratonia cotyledon (Gne-
tales), en fossil groddplanta från tidig krita (ungefär 115 miljoner år gammal). Cratonia uppvisar samma 
unika bladnervatur som dagens welwitschia. 
foto: Per-Ola Karis, Ida Trift och Catarina Rydin. Foton på Cratonia cotyledon reproduceras med tillstånd från the 
Royal Society (Rydin m.fl. 2003). Welwitschians nervatur tecknad efter information i Rodin (1953).
a) Welwitschia mirabilis is one of few plant species with their own road sign. b) Seedling of W. mirabilis with its 
two cotyledons, c) a reconstruction of its unique venation, and d) a female plant with the two permanent leaves 
and cones. e, f) A 115 million-year-old seedling of Cratonia cotyledon showing the same venation as Welwitschia. 

a

b c d

e f
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reproduktiva egenskaper med Gnetum, men 
de båda skiljer sig också åt på flera punkter. 
Mer fossilfynd från Gnetums utvecklingslinje 
skulle vara mycket intressant, och är något 
som paleobotanister håller utkik efter, både 
i fält och bland redan insamlade fossil. 

Gruppers evolutionära historia kan dock 
även spåras via analyser av molekylära data 
och släktskapsträd. Historiska artbild
nings och utdöendeprocesser lämnar spår 
efter sig, spår som kan tolkas med hjälp av 
moderna analysmetoder. Våra analyser visar 
bland annat att den första förgreningen i 
de nutida gnetumarternas släktträd skedde 
under sen krita, för cirka 80 miljoner år 
sedan (Hou m.fl. 2015), alltså innan det stora 
meteoritnedslaget vid kritaperiodens slut. 

Baserat på släktskapsmönstren ser det 
ut som om artbildningar skedde som en 
följd av den stora Gondwanakontinentens 
uppsplittring. Tidigare har man trott att 
Gnetum var betydligt yngre, och dess närvaro 
på tre stora kontinenter separerade av stora 
oceaner förklarades då med långdistans
spridning, även om det var oklart exakt 
hur dessa spridningar kunde ske. De nya 
resultaten antyder istället att Gnetum redan 
fanns på alla dessa kontinenter innan arterna 
separerade från varandra vid mitten av krita.

Ephedra – överlevare med  
fantastisk historia
Längst har vi dock kommit med forsk
ningen på släktet Ephedra (figur 6). Baserat 
på information från både pollen och större 
fossil står det klart att efedraliknande växter 
fanns i stor variation och omfattning under 
krita. Vissa fossil kan med säkerhet knytas 
till nutida Ephedra eftersom de delar unika 
egenskaper. Det gäller främst förkolade 
frön (figur 6f) som hittats både i nuvarande 
Europa och Nordamerika (Ephedra portugal-
lica och E. drewriensis) (Rydin m.fl. 2006a). 

Dessa frön är mycket små och måste 
undersökas i svepelektronmikroskop men 
de är så välbevarade att de ofta kan studeras 

welwitschians utseende varken särskilt unikt 
eller konstigt.

Det finns också fossil som är svårare att 
förstå men som förmodligen är närmare 
släkt med welwitschia än med någon annan 
nutida växt. Welwitschian är uppenbarligen 
den enda överlevande representanten för en 
stor grupp växter som levde i det som idag 
är Afrika och Sydamerika innan Atlanten 
sprack upp. Om vi tittar på en världskarta 
från fossilens tid så ser vi att den sydameri
kanska fossillokalen där bland annat Crato-
nia hittades ligger nästan sida vid sida med 
det som är welwitschians nuvarande växt
plats i Afrika, centralt belägen i Gondwana, 
kritaperiodens stora sydliga kontinent.

Gnetum – det historiskt okända 
tropiska elementet
Släktet Gnetum omfattar ett fyrtiotal arter, 
varav de flesta finns i Sydostasiens låglands
regnskogar (figur 5). Ett antal gnetumarter 
finns också i tropiska Sydamerika och 
Afrika. Art avgränsningar och taxonomi är 
förvånansvärt dåligt utredda, säkerligen 
delvis på grund av att de lever i otillgängliga 
områden och ofta klänger högt upp i annan 
vegetation. Det är ett stort arbete att rätta 
till detta och vi har bara börjat. 

Baserat på omfattande fältarbete och 
analys av molekylära data för kinesiska 
arter (Hou m.fl. 2016) har vi bland annat 
kommit fram till att av de elva lianbildande 
gnetum arter som är beskrivna från området 
är det bara relevant att erkänna sex. Övriga 
namn är synonymer till dessa. Liknande 
studier måste göras i fler delar av Gnetums 
utbredningsområde innan man kan säga om 
resultaten ska tolkas som att antalet arter i 
släktet är betydligt färre än rådande taxono
miska arbeten gör gällande.

Det finns mycket få fossila spår av Gne-
tum, om alls några, vilket försvårar studier 
av släktets evolutionära historia. En tänkbar 
kandidat är Siphonospermum (Rydin & Friis 
2010) från tidig krita. Fossilet delar flera 
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på cellnivå. De visar att detaljer i nutida 
efedrors kottar och pollen också finns hos 
cirka 120 miljoner år gamla fossil. Liksom 
Welwitschias Yformade nervatur har alltså 
dessa strukturer bevarats i princip oföränd
rade sedan tidig krita. Men många efedra
liknande fossil är inte bevarade på samma 

detaljerade sätt och är därmed svåra att pla
cera taxonomiskt, trots att vissa av dem har 
en slående övergripande likhet med nutida 
arter. Andra skiljer sig från nutida efedror på 
olika sätt. Åtminstone vissa av dessa fossil, 
till exempel de som beskrivits under namnet 
Liaoxia (Rydin m.fl. 2006b), är troligen nära 

figur 5. Släktet Gnetum. a) Unga honkottar av Gnetum catasphaericum; b) bladen hos G. luofuense;  
c) mognande frön hos G. montanum; d) unga hankottar hos G. parvifolium. 
foto: Chen Hou.
a) Young female cones of Gnetum catasphaericum; b) leaves of G. luofuense; c) maturing seeds in G. monta-
num; d) young male cones of G. parvifolium.
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figur 6. Släktet Ephedra. Överst. Ephedra foeminea, hankotte med sterila honliga strukturer (a), och hon-
kotte (b). Mitten. Ephedra distachya, hankotte utan sterila honliga strukturer (c), och honkotte (d). Nederst. 
Nutida efedrafrö i genomskärning där fröhöljet syns som den yttersta strukturen (e), och fossilt efedrafrö 
(E. portugallica) från tidig krita med ribbmönstrade pollenkorn i pollenslangskanalen (mikropylen) (f). 
foto: Kristina Bolinder och Catarina Rydin. Reproducerade med tillstånd från Botanical Journal of the Linnean 
Society och Proceedings of the National Academy of Sciences, USA (Rydin m.fl. 2004, Bolinder m.fl. 2016).
Top. Ephedra foemina, male cone with sterile female structures (a), and female cone (b). Middle. Ephedra 
distachya, male cone without female structures (c), and female cone (d). Bottom. Recent Ephedra seed in 
cross-section (e), and fossilized E. portugallica seed with pollen grains visible in the micropyle (f).
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släkt med Ephedra, men om de avgörande 
egenskaperna inte har bevarats så kan man 
inte vara helt säker. De skulle också kunna 
vara ett slags kusiner till Ephedra, arter som 
tillhör nu utdöda släkt linjer inom Gnetales.

Diversiteten kraschar –  
flaskhals i populationen
Mot mitten av krita minskar mångfalden 
inom Ephedra lika plötsligt och dramatiskt 
som den ökade några tiotals miljoner år 
tidigare. Detta visar sig tydligt både genom 
att mängden pollen i sedimenten minskar 
dramatiskt världen över (Crane & Lidgard 
1989), men också via en fullständig avsak
nad av megafossil från slutet av epoken 
tidig krita och fram till våra dagar (Rydin & 
Hoorn 2016). Konkurrens från blomväxter 
är en möjlig förklaring; nedgången samman
faller tidsmässigt med en stark ökning av 
mångfalden inom blomväxterna, men frågan 
om varför mångfalden inom Ephedra verkar 
krascha vid mitten av krita är inte säkert 
besvarad. 

I min forskargrupp har vi intresserat oss 
mer för en annan aspekt av saken, nämligen 
hur Ephedra kunde återhämta sig så pass 
att de ändå överlevde till våra dagar. Våra 
preliminära data visar att mångfalden inom 
Ephedra verkar nå botten efter gränsen mel
lan krita och paleogen, i efterdyningarna av 
meteoritnedslaget för 66 miljoner år sedan. 
Pollendata vi analyserar just nu antyder att 
Ephedra ökar igen med början först för cirka 
45 miljoner år sedan och ökningen sker från 
mycket låga nivåer. 

Analyserna är inte klara men det står 
redan helt klart att Ephedra genomgått en 
flaskhalsperiod då mångfalden var mycket 
begränsad. Flaskhalsteorin stöds inte bara 
av fossil utan också av molekylära data och 
det faktum att den genetiska variationen 
inom nutida Ephedra är mycket liten. Så den 
stora frågan för oss är alltså hur de kunde 
överleva. Varför dog inte Ephedra ut som så 
många andra organismgrupper gjorde efter 

den stora katastrofen vid kritaperiodens 
slut? Ephedra var redan starkt tillbaka
trängda innan meteoritnedslaget och utifrån 
våra preliminära data ser det ut som om de 
länge stod på utrotningens brant.

Pollinationsbiologin –  
spännande och avgörande
Pollination är en förutsättning för växters 
förökning och är alltså oerhört viktigt, även 
för samhället. Processen finns både hos 
gymnospermer och angiospermer, och har 
troligen existerat under dryga 350 miljo
ner år. Ibland tänker vi kanske omedvetet 
på blomväxterna som ”avancerade och 
insektspollinerade”, och på gymnospermer 
som ”primitiva och vindpollinerade”. Men 
verkligheten passar inte in i sådana enkla 
generaliseringar. Pollinationen hos Ephedra 
har överraskande visat sig vara betydligt 
mer komplex och intressant än vi anade från 
början. Med tanke på att de är gymnosper
mer, inte blomväxter, att gruppen är liten, 
och att nutida arter ser snarlika ut, kunde 
man förväntat sig att alla arter pollineras på 
samma sätt, och kanske på ett ganska enkelt 
och ospecialiserat sätt med hjälp av vinden. 
Men så är det alltså inte.

Vi började intressera oss för Ephedras pol
lination därför att det finns en utseendemäs
sig skillnad mellan arterna inom släktet som 
vi ansåg viktig och som förde tankarna till 
pollinationsbiologi. Kunde skillnaden i han
kottarnas struktur (figur 6a, c) tyda på att 
olika pollinationsmekanismer förekommer 
inom Ephedra? Idén var egentligen osannolik 
(eftersom gruppen är så liten och alla arter 
överlag är så lika), men vi kunde inte släppa 
tanken på hankottarnas olika utseende och 
de funktionella konsekvenser detta borde få. 
Så trots att det var ett kostsamt riskprojekt 
beslöt vi oss för att undersöka saken och vi 
spenderade flera fältsäsonger i norra Grek
land där två arter med olika sorters hankot
tar växer sida vid sida: Ephedra distachya och 
Ephedra foeminea (figur 6a–d).
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En avgörande faktor för alla djurpolli
nerade växter är ju att ha något att locka 
och belöna pollinatörer med. För Gnetales 
kompliceras detta ytterligare av att växterna 
är dioika, det vill säga har skilda han och 
honplantor (figur 6). Pollinatörerna måste 
alltså lockas till både hanplantor och hon
plantor. Det är här artskillnaderna vad gäller 
hankottens struktur kommer in i bilden. 
För att förklara det behöver vi gå till botten 
med vad gymnospermi egentligen betyder 
och vilka konsekvenser det får för växtens 
reproduktion.

Naken och sårbar
Gymnosperm betyder nakenfröig och speg
lar det faktum att gymnospermer saknar en 
fysisk barriär runt fröämnet (figur 2). Hos 
blomväxter är ju fröämnet inneslutet i en 
stängd pistill (figur 2) och pollenkornen gror 
utanför. Hos gymnospermer ligger fröämnet 
öppet. Även om Gnetales har omslutande 
strukturer (fröhöljen; figur 6e) är dessa inte 
helt stängda som en pistill är. Hos gymno
spermer tar sig pollenkornen alltså hela 
vägen in i fröämnets inre och gror där. 

Pollen kornen kommer vanligen in med 
hjälp av en vätska som utsöndras från 
fröämnet och bildar en så kallad pollina
tionsdroppe (figur 6a, b, d). Pollen fastnar 
på droppen och sjunker sedan in i fröämnet. 
Detta är en urgammal mekanism som finns 
hos både nutida och utdöda gymnospermer. 
Otroligt nog har den pågående pollinations
processen dokumenterats hos ett 300 miljo
ner år gammat fossil; ett fossiliserat fröämne 
med en bevarad pollinationsdroppe som 
fångat upp pollen (Rothwell 1977). Fossilet 
utgör en fantastisk forntida ögonblicksbild 
av gymnospermi som visar att huvuddragen i 
processen var desamma då som nu.

Systemet är elegant i sin enkelhet men har 
också en betydande svaghet. Öppenheten 
(se den öppna mikropyltuben i figur 2 vän
ster) som gör att pollenkornen kan komma 
ända in i fröämnet gör att även potentiella 

Och vilka spännande saker vi upptäckte! 
Visst var det så att det finns flera olika 
pollinationsmekanismer inom Ephedra 
(Bolinder m.fl. 2016). Ephedra distachya 
är vindpollinerad, liksom de flesta arter i 
släktet, men Ephedra foeminea pollineras av 
insekter. Vi återkommer till det. De vindpol
linerade arternas pollen kan flyga längre än 
den insektspollinerade artens pollen, och 
det visade sig bero på luftigare pollenväg
gar (Bolinder m.fl. 2015). Vindpollinerade 
arter skapar också en mycket specialiserad 
aerodynamisk miljö kring sina honkottar 
(Niklas & Buchmann 1987). Vindström
mar som bildas runt honkotten fångar upp 
pollenkornen och leder dem till den pollen
mottagande ytan. Processen ökar chansen 
för lyckad vindpollination avsevärt och är 
så effektiv att arters eget pollen kan väljas 
ut medan främmande pollen sorteras bort. 
Sammantaget visar de här resultaten med all 
tydlighet att vindpollination kan vara både 
komplext och specialiserat. Att se vindpolli
nation per definition som något passivt eller 
primitivt är helt fel.

Lika fel är det att tänka på insektspollina
tion som något som bara finns hos blom
växter. Våra experiment visade tydligt att 
Ephedra foeminea är insektspollinerad. Dess 
pollenkorn har en kompakt vägg som gör 
dem tunga, och deras tendens att klumpa 
ihop sig gör dem ännu sämre på att flyga 
långt. Och när vi hindrade insekter tillträde 
till Ephedra foemineas honkottar upphörde 
reproduktionen nästan helt (Bolinder m.fl. 
2016). I laboratoriet testade vi också om 
Ephedra foemineas honkottar ger upphov till 
pollenfångande vindströmmar runt sig, som 
är fallet med de vindpollinerade arterna, 
men dessa aerodynamiska effekter saknas 
helt hos den insektspollinerade Ephedra 
foeminea (Bolinder m.fl. 2015). Istället har 
den en mängd specialiseringar som behövs 
för effektiv insektspollination, till exempel 
klibbiga pollenkorn, och attraktionsmedel 
att erbjuda hos både han och honplantor. 
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hot som svampsporer och bakterier har fritt 
tillträde till fröämnet. Därför har gymno
spermer försvarsmekanismer i pollinations
dropparna. Hos de barrträd där man tidigare 
undersökt saken sker försvaret med hjälp av 
specifika försvarsproteiner i dropparna (se 
t.ex. O’Leary m.fl. 2007), men när vi skulle 
dokumentera vilka försvars proteiner som 
finns i Ephedras pollinationsdroppar visade 
det sig att de nästan helt saknar sådana (Hou 
& Rydin 2014). 

Vi blev mycket förvånade. Hur kan 
Ephedra skydda sina fröämnen från svamp 
och bakterieangrepp utan försvarsprotei
ner? Saken måste undersökas vidare, men 
till skillnad från andra gymnospermer har 
Gnetales pollinationsdroppar en mycket 
hög sockerhalt och troligen är det så att 
främmande patogener inte klarar det höga 
osmotiska tryck som därmed bildas. 

Något så enkelt som hög sockerhalt ger 
alltså i sig en skyddande effekt, på samma 
sätt som det har en konserverande effekt på 
sylt och saft. Dessutom innebär den höga 
sockerhalten att Gnetales pollinations
droppar kan ha ytterligare en funktion: som 
belöning till pollinatörer.

Pollinationsdroppar –  
gymnospermernas nektar
Och visst lockar Gnetales söta pollinations
dropparna insekter! Liksom Gnetum och 
Welwitschia pollineras Ephedra foeminea av 
en mängd olika insekter (figur 7a–c), främst 
olika sorters flugor och fjärilar, kanske också 
myror (Bolinder m.fl. 2016). Och liksom 
Gnetum och Welwitschia har Ephedra foeminea 
inte bara pollenproducerande ”ståndare” i 
hankottarna, utan också små outvecklade 
fröämnen. De är sterila och kan aldrig 
resultera i funktionella frön, men de produ
cerar söta pollinationsdroppar som lockar 
pollinatörer (figur 6a). Andra Ephedraarter 
saknar sterila fröämnen i hankottarna (figur 
6c) och har alltså ingen möjlighet att locka 
pollinatörer till hanplantor med hjälp av pol

linationsdroppar. Dock behövs ju inte det 
eftersom dessa arter så vitt man vet alltid är 
vindpollinerade.

Ephedra foeminea pollineras alltså av en 
mångfald av pollinatörer som tillhör flera 
olika insektsordningar. Pollinationen sker 
både på dagen och på natten och vi fick 
nästan känslan av att vi upptäckte nya 
pollinatörer vid varje observationspass. 
Däremot är besöksfrekvensen låg. Vi fick 
beväpna oss med en stor portion tålamod 
under heta dagar och långa nätter, för det är 
sällan det kommer en pollinatör. Men när 
den väl kommer var det väldigt tydligt vad 
som lockat den. Samtliga pollinatörer beter 
sig på samma sätt, oavsett art: de stannar 
på kottens topp och dricker snabbt och 
effektivt upp pollinationsdroppen (figur 
7a–c). Sedan iväg igen. Inte en enda pollina
tör visade intresse för hankottarnas pollen
korn, men det är ändå oundvikligt att pollen 
fastnar på insektens kropp (figur 7e) när den 
dricker hankottens pollinationsdroppar. 
Pollenkornen följer med insekten till nästa 
pollinationsdroppe, som kanske sitter på en 
honplanta med funktionella fröämnen. Av 
en ren slump upptäckte vi också en annan, 
oerhört märklig sak: Ephedra foemineas pol
linationsperiod startar vid fullmåne (Rydin 
& Bolinder 2015).

Vårt livs aha-upplevelse
Våra pollinationsstudier i Grekland kräver 
av naturliga skäl viss tajming. Växter är ju 
bara i pollinationsfas under en viss period 
och det gäller att vara på plats vid rätt tid
punkt om man ska ha något att studera. För 
den vindpollinerade Ephedra distachya lärde 
vi oss snabbt att pricka in rätt tidpunkt för 
pollination; den blir fertil vid nästan exakt 
samma datum i maj varje år och det var 
aldrig något problem att planera in resorna 
till Grekland. För Ephedra foeminea däremot, 
tycktes vi alltid komma vid fel tidpunkt 
hur vi än gjorde och vi kunde inte begripa 
hur det kunde bli så. Sommaren 2014 såg vi 
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figur 7. Ephedra foemineas pollinationsbiologi. a–c) Några av Ephedra foemineas pollinatörer, oftast 
olika flugor eller fjärilar. d) Ephedra foemineas pollination är kopplad till månens faser. Fotot gör tyvärr inte 
rättvisa åt den fantastiskt vackra synen av kottarnas pollinationsdroppar som glittrar i fullmånens ljus. 
e) Ett Ephedra-pollenkorn har fastnat på benet på en pollinatör. f) Ephedra distachya på en av våra 
experimentlokaler. Till skillnad från den insektspollinerade E. foeminea, växer den vindpollinerade 
E. distachya nära människor och artificiellt ljus.
foto: Kristina Bolinder. Reproducerade med tillstånd från Botanical Journal of the Linnean Society (Bolinder m.fl. 
2016).
a–c) Pollinators of Ephedra foeminea are most often flies or butterflies. d) The pollination of E. foeminea is cou-
pled to the moon’s phases. e) An Ephedra pollen grain on a pollinator’s leg. f) Ephedra distachya at one of our 
experimental sites. In contrast to the insect-pollinated E. foeminea it is often found close to artificial light sources.

a

d e

f

b c
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direkt att vi var alldeles fel ute, igen, trots 
all möda vi ständigt lade ner på att pricka in 
tidpunkten. Uppenbarligen var vi för tidigt 
ute den här gången, och vi väntade och vän
tade och blev alltmer frustrerade. Kottarna 
fanns där och många såg lagom stora ut, men 
några pollinationsdroppar såg vi inte till och 
inga pollinatörer heller. Vad i hela världen 
väntar kottarna på, frågade vi oss. Varför 
drar inte pollinationen igång?

Våra fältexperiment under tidigare år 
hade redan visat att Ephedra foeminea är 
insektspollinerad och vi passade på att 
använda väntetiden till att läsa på om sådant 
vi botanister inte är experter på, till exempel 
insekter. Vi lärde oss bland annat att insek
ter kan ta månen till hjälp för att navigera 
effektivt (Dacke m.fl. 2003, KronfeldSchor 
m.fl. 2013). Coolt, tänkte vi men insåg inte 
att det kunde ha med vårt problem att göra. 

Efter en tids väntan var vi ganska slok
örade. Det var snart dags att ta flyget hem 
igen och vi hade inte fått möjlighet att 
observera en enda pollinatör. Vad göra? 
Skulle vi stanna? Resa tillbaka senare? När 
då? Vi var villrådiga, förbryllade och mycket 
besvikna, och vi bestämde oss för att försöka 
muntra upp oss med en trevlig grekisk mid
dag istället för att åka till fältlokalerna som 
vanligt. Men vi kunde inte prata om annat än 
hur konstigt det var att växterna inte gick i 
pollinationsfas. Och plötsligt kom ahaupp
levelsen! ”Vänta lite nu …; tänk om …” Jag vet 
inte vad det var som ledde till vårt eureka
ögonblick, men troligen en kombination av 
saker: Foton från ett tidigare år med fullmå
nen i bakgrunden (figur 7d). Kontrasten i år 
i form av ett totalt natt mörker på lokalerna 
(i år var det ju nymåne när vi började våra 
studier). Och så var det det där med insekter 
som navigerar med hjälp av månen … 

Vi tog reda på när fullmånen skulle infalla 
i juli det året, och såg att det var en vecka 
kvar. Den veckan använde vi till att gå ige
nom alla tillgängliga data. Främst våra egna 
men även de få rapporter som finns i den 

vetenskapliga litteraturen. Totalt sett är det 
väldigt lite data, viktigt att påpeka, men allt 
pekar i samma riktning. 

Och när fullmånen visade sig verkade det 
verkligen som om det var det växterna hade 
väntat på. Pollinations dropparna flödade 
den natten och nästföljande dagar och nät
ter, konstigt nog även från kottar som vi 
bedömt som för små för att gå i pollinations
fas. Och pollina törerna var där och drack. 
Vi observerade och dokumenterade, alldeles 
förstummade av det vi såg. Men det var 
fortfarande mycket vi inte förstod och som 
vi funderade på under resten av sommaren 
och tidiga hösten.

VARFÖR MÅNEN?
Vi läste många vetenskapliga artiklar om 
månens stora betydelse för livet på jorden. 
Tyvärr vittnar flera forskare om att forsk
ningen på området har hämmats på grund av 
fördomar och omotiverad skepsis, vilket är 
olyckligt för kunskapen om biologiska sys
tem. Trots det finns det en hel del spännande 
forskningsresultat som visar att månen 
påverkar djurs födosök, kommunikation, 
reproduktion och navigation (Kronfeld
Schor m.fl. 2013). 

Och det handlar inte bara om däggdjur, 
inte ens bara om djur. Till exempel beskriver 
en artikel i Nature att fortplantningen hos 
vissa koraller i Stora barriärrevet sker vid 
fullmåne (Harrison m.fl. 1984). Samma sak 
finns beskrivet för brunalger i Östersjön 
(Andersson m.fl. 1994). 

När det gäller navigering använder 
nattaktiva djur månen på olika sätt, och 
att helt enkelt navigera utifrån vinkeln 
till månen är ett sätt (Papi & Pardi 1963, 
Sotthibandhu & Baker 1979). Det fungerar 
eftersom månen är så långt bort, men när 
den stackars nattfjärilen istället försöker 
navigera med hjälp av din sänglampa blir det 
mindre bra. Ljusförorening – att artificiellt 
ljus ”skräpar ner” i naturen och ställer till det 
för nattlevande organismer – är ett fenomen 
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gula. På natten har färger inte samma effekt. 
Så vad lockar de nattaktiva pollinatörerna? 
Vi tror att pollinationsdropparna kommer 
in i bilden även här. En fertil Ephedra foemi-
nea-buske är översållad av små kottar (figur 
7d) och de många pollinationsdropparna 
glittrar som diamanter i fullmånens sken. Vi 
tror att insekterna attraheras av detta, som 
var en helt fantastisk syn i nattmörkret, även 
för det mänskliga ögat.

POLLINATION VID VARJE FULLMÅNE?
Sker pollinationen bara på fullmånenatten? 
Vid varje fullmåne? Svaret är nej på båda 
frågorna. Enligt våra data startar pollina
tionsperioden abrupt vid fullmåne, och 
fortsätter sedan i ett tiotal dygn. I Grekland 
där vi fältarbetat ”blommar” (”kottar”?) 
Ephedra foeminea vid juli månads fullmåne, 
med en svag ”omkottning” i augusti med 
mycket färre kottar inblandade. Det finns 
oerhört lite information utöver den vi tagit 
fram men en studie av Ephedra foeminea gjord 
i Israel på 1980talet nämner att den är fertil 
”i perioder” under sommarhalvåret, men 
”inte kontinuerligt”. Det finns inga datum 
eller andra detaljer i studien, som egentligen 
handlade om en annan art, så det är svårt att 
tolka informationen, men den antyder att 
Ephedra foeminea kanske utnyttjar fler full
måneperioder när den växer längre söderut.

HUR VET VÄXTERNA NÄR DET ÄR FULLMÅNE?
Kort svar: vi vet inte hur växterna kan avgöra 
månens faser. Det handlar ju om produktion 
av pollinationsdroppar, och överlag är i prin
cip ingenting känt om vad som sätter igång 
den. Det är i alla fall helt klart att växter kan 
känna av och svara på mycket små skillnader 
i ljusintensitet, inklusive variationen i inten
sitet under månens faser (Bünning & Moser 
1969). Gravitation är en annan intressant 
komponent i sammanhanget. Om månens 
dragningskraft kan åstadkomma ebb och 
flod kanske den kan påverka växtrötter 
också.

som diskuteras allt mer (KronfeldSchor 
m.fl. 2013). 

VARFÖR FULLMÅNE?
Vi funderade mycket på varför månen måste 
vara full. Varför kan inte insekterna lika 
gärna navigera med hjälp av en halvmåne? 
När vi till sist kom på det vi tror är svaret var 
det nästan pinsamt enkelt. En halvmåne är 
säkerligen precis lika bra att navigera mot 
som en fullmåne. Problemet är att halv
månen bara är uppe halva natten. Vid första 
kvarterets halvmåne går månen upp mitt på 
dagen och ner mitt i natten, och tvärt om vid 
sista kvarterets halvmåne. Endast fullmånen 
går upp på kvällen och ner på morgonen och 
det är alltså bara vid fullmåne som Ephedra 
foeminea har tillgång till väl navigerande 
pollinatörer under hela dygnet. Månskens
navigerande insekter kan vara aktiva även 
utan månljus, men verkar då förlorar förmå
gan till effektiv navigering och tar sig fram 
mer slumpmässigt (Dacke m.fl. 2003). För 
Ephedra foeminea handlar det alltså troli
gen om att maximera antalet timmar som 
effektiv pollination kan ske. Eftersom vi sett 
att systemet är lågproduktivt i så mån att 
det är långt mellan pollinatörsbesöken tror 
vi att denna tidsmaximering varit en viktig 
drivkraft under evolutionen.

VAD LOCKAR INSEKTERNA  
TILL EFEDRANS KOTTAR?
Blomväxter lockar ofta sina pollinatörer 
med doft, eller med vackert färgade högblad 
eller blomdelar. Gymnospermer har inga 
blomdelar, och vi kunde inte känna någon 
doft. Betydligt mer sofistikerade doft
analyser kan och bör göras, men vår hypotes 
är att det trots allt handlar om synintryck. 
De dagaktiva pollinatörerna lockas troligen 
av kottarnas färg. Medan den vindpolline
rade Ephedra distachyas honkottar är gröna 
vid pollinationsfas är den insektspollinerade 
Ephedra foemineas honkottar vackert laxrosa 
till röda (figur 6b, d). Hankottarna är klar
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SÅRBART SYSTEM
Att vara beroende av månskenspollination 
har nog sina sidor. Vad händer om det ofta 
är mulet? Och vad händer om stora träd 
skymmer månen? Svaret är nog att båda 
faktorerna gör ett system med månskens
pollination obrukbart. Å andra sidan lever 
ju Ephedra foeminea i Medelhavsområdet 
där sommaren som bekant är stabilt solig 
och terrängen förhållandevis öppen. Ett 
tänkbart problem är dock ljusföroreningen. 
Vi har inte studerat saken tillräckligt, men 
i det område vi varit är det helt klart så att 
den vindpollinerade Ephedra distachya finns 
i byar och på platser nära människor och 
gatubelysning (figur 7f), medan Ephedra 
foeminea inte gör det. Kanske är det så att 
gatubelysning och annat artificiellt ljus stör 
nattlevande insekter på ett sätt som gör pol
linationsprocessen alltför ineffektiv.

EN ENSAM REPRESENTANT FÖR ETT 
ANNARS UTDÖTT POLLINATIONSSYSTEM?
Även i ett längre perspektiv kan systemet 
nog anses vara sårbart. Klimatföränd
ringar som leder till ett mer mulet och 
regnigt sommarklimat skulle troligen vara 
förödande för Ephedra foeminea. Kanske är 
sårbarheten i systemet också förklaringen 
till att det verkar som om Ephedra foeminea 
är en ensam överlevare, en representant 
för ett pollinationssätt som annars dött ut. 
Om vissa utseendemässiga egenskaper har 
bevarats över årmiljonerna så kanske polli
nationssystem kan göra det. 

Kanske är månskenspollination, liksom 
welwitschians utseende, något vi uppfattar 
som unikt och konstigt idag men som var 
mer vanligt förekommande före blomväx
ternas explosion? Det är nog så man ska se 
på dagens Gnetalesarter: små skärvor av 
forntida struktur och funktion bevarade till 
våra dagar.

Den vindpollinerade arten vi undersökt, 
Ephedra distachya, har ingen koppling mellan 
reproduktion och månens faser. I Grekland 

blir den som sagt fertil vid ungefär samma 
datum i maj varje år, oavsett när fullmånen 
inträffar (Rydin & Bolinder 2015). Det är 
inte alls förvånande, tvärt om. Drivkraften 
att ha ett system kopplat till månen går ju 
förlorad om växten inte längre behöver få 
pollinatörs tjänster utförda av nattlevande 
insekter. Därför är det osannolikt att någon 
annan efedraart skulle ha månskenspollina
tion. 

Även hos Gnetum är månskenspollination 
osannolik. Visserligen pollineras de få arter 
som undersökts av nattlevande flugor och 
fjärilar, precis som Ephedra foeminea, men 
månskenspollination skulle inte fungera 
i en tropisk regnskog med tät vegetation 
och återkommande nederbörd från en 
mulen himmel. Men vi är väldigt nyfikna 

Evolution och pollination inom Gnetales
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figur 8. Hypotes om evolution av pollination inom 
Gnetales. Insektspollination är ursprungligt hos 
Gnetales. Ett evolutionärt skifte till vindpollination 
har skett inom Ephedra, troligen någon gång under 
de första tiotals årmiljonerna efter meteoritnedsla-
get för ungefär 66 miljoner år sedan.
foto: Catarina Rydin och Kristina Bolinder. Foton 
reproduceras med tillstånd från the Royal Society 
(Rydin & Bolinder 2015), och Botanical Journal of the 
Linnean Society (Bolinder m.fl. 2016).
Insect-pollination is the ancestral state within the 
Gnetales. An evolutionary shift to wind-pollination took 
place in Ephedra, probably some million years after 
the meteorite impact ca 66 million years ago.
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•  Tack till mina medarbetare i Gnetales
projektet (i bokstavsordning): Ruben Blokzijl 
(master student 2016–2017), Kristina Bolinder 
(doktorand 2012–2017), Chen Hou (dokto
rand 2012–2016, nu associerad forskare), Aelys 
Humphreys (post doktor 2012–2013, nu asso
cierad forskare), Annelie Jörgensen (kandidat
student 2014, nu vid Naturhistoriska riksmu
seet), Lena Norbäck Ivarsson (masterstudent 
2012–2013, nu doktorand vid Södertörns 
högskola), Olle Thureborn (masterstudent 
2013–2014, nu doktorand vid Stockholms uni
versitet). Forskningen har utförts med stöd 
från Stockholms universitet, Kungl. Veten
skapsakademien och Vetenskapsrådet.

på Welwitschia, det är vi verkligen. Den är 
insektspollinerad, och ja, vem vet? Dess 
livsmiljö, Namiböknen (figur 1a), är i alla fall 
perfekt för månskenspollination. Inte ett 
träd så långt ögat når och det går år mellan 
regndropparna.

Överlevde på bekostnad  
av mångfalden
Sammanfattningsvis tror vi att pollina
tionsbiologin har spelat en avgörande roll i 
efedrornas evolutionära historia. Forskning 
har visat att insekter minskade kraftigt i 
efterdyningarna av meteoritnedslaget för 
66 miljoner år sedan och växter som kunde 
klara sig med vindpollination bör ha haft 
lättare att överleva. Än så länge vet vi inte 
säkert hur kritaperiodens Ephedraarter 
pollinerades men baserat på analyser av 
egenskapers evolution ser det ut som om 
insektspollination är ursprungligt i hela 
Gnetales (figur 8). Och vi kan konstatera att 
endast en, möjligen två, insektspollinerade 
Ephedraarter finns kvar i våra dagar, arter 
som dessutom representerar de evolutionärt 
äldsta linjerna inom Ephedra. Ett skifte till 
vindpollination kanske räddade Ephedra 
från att försvinna under en tid när insekter 
var starkt drabbade av utdöende, men det 
verkar ha skett på bekostnad av mångfalden 
inom gruppen (figur 9). Ephedra har aldrig 
återhämtat den mångfald som fanns under 
tidig krita, men kan trots det ge oss helt 
otroliga, oväntade och oerhört fascinerande 
kunskaper om forntida ekosystem.  

Ephedras mångfald sedan krita-tiden

Omfattande morfologisk
(och genetisk?) variation

Krita Kenozoikum

Liten morfologisk
och genetisk variation

Skifte till vindpollination

Flaskhals-
period

K/P-gränsen
meteoritnedslag

66 MA 30MA Nutid125MA

figur 9. Mångfaldsförändring inom släktet 
Ephedra. Vår hypotes är i korthet att efedrorna 
som grupp kunde överleva under en tidsperiod av 
massutdöende av bland annat insekter till stora 
delar tack vare övergång till vindpollination, men 
att det skedde på bekostnad av mångfalden inom 
gruppen. Ephedra har aldrig återhämtat den stora 
diversitet som fanns under krita.
Diversity changes in Ephedra. Our hypothesis is that 
Ephedra survived the mass extinction period when 
insects were few by an evolutionary shift to wind pol-
lination. The high diversity in the genus has, however, 
never recovered.
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The Gnetales share a number 
of similarities with angio
sperms and were, based on 
their morphology, viewed as 
the angiosperms’ closest living 
relatives. Molecular data refute 
this hypothesis and indicate 
instead that the Gnetales 
are misunderstood conifers. 
Regardless, the Gnetales are 
immensely interesting survivors 
of an ancient past. They radiated 
during the Early Cretaceous and 
extant species constitute only a 

small fraction of a much greater 
historical diversity. Structure and 
function of extant species are 
often considered odd, enigmatic 
and difficult to understand. 

Among the oddities of the 
Gnetales are the morphologi
cally unique Welwitschia, with 
close relatives only known as 
fossils of the Early Cretaceous, 
and the discovery of moonlight 
pollination in Ephedra foem-
inea. The Gnetales continue 
to attract scientists’ attention, 
decade after decade, perhaps 
because they form a tiny window 
through which we are allowed 
a glimpse of long gone ecosys
tems. 
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S
jötåtel Deschampsia setacea är ett 
flerårigt gräs som växer på tidvis 
översvämmade sjöstränder och fukt
hedar. Arten bildar små tätvuxna 

tuvor som konkurreras ut om ekologiska 
störningar i form av isskjutning, högvatten 
och bete inte håller tillbaka högre vegeta
tion. Tuvorna med de trådsmala blågröna 
bladen, 5–10 cm höga, framträder särskilt på 
hösten tydligt mot övrig vissnande vegeta
tion (figur 1). På sensommaren–hösten 
blommar en del av sjötåtelns tuvor med en 
eller flera vippor på 20–50 cm höga strån. 

Arten växer på relativt näringsfattiga 
platser och försvinner om växtplatsen eutro
fieras (Roelofs 1996). I Nederländerna är 
sjötåteln en hotad art, men den kan gro från 
fröbanken om den näringsrika yttorven tas 
bort (Roelofs 1996). Även i Sverige klassas 
sjötåteln som hotad efter minskning under 
senare decennier; arten anges som sårbar 
VU i de senaste rödlistorna (Gärdenfors 
2010, ArtDatabanken 2015).

Utbredning i världen och Sverige
Sjötåtelns världsutbredning är begränsad 
till västra Europa, men med stora luckor 
i förekomsten (Hultén & Fries 1986). De 
flesta lokaler finns kustnära från nordvästra 
Spanien till sydvästra Norge. På de brittiska 
öarna, där utbredningen är noga kartlagd, 
finns sjötåteln främst i nordvästra Skottland, 
medan den i övrigt är sällsynt (Lockton 
2016). I Norge har arten minskat med 20–50 

procent och är där rödlistad som sårbar 
VU (Henriksen & Hilmo 2015). I Danmark 
förekommer sjötåteln numera främst i västra 
Jylland och på Læsø, men den har försvunnit 
från flera områden längre österut (Hartvig 
2015).

Förekomsten av sjötåteln i Sverige har 
nyligen sammanställts, med de rikligaste 
kända förekomsterna vid näringsfattiga 
sjöar i sydvästra Götaland (Widgren 2011). 
Populationsstorleken bedömdes vara minst 
20 000 individer. Den skånska förekomsten 
av sjötåtel inventerades 2010–2013 och 
beräknades till omkring 15 000 individer 
(Svensson & Wigermo 2013).

Sjön Möckeln
Möckeln (namnet betyder den stora sjön) 
i södra Småland är en av de få stora och 
näringsfattiga sjöarna inom sjötåtelns 
utbredningsområde vars vattenstånd varie
rar över året på ett mer naturligt sätt. Ampli
tuden mellan låg och högvatten är ungefär 
1,5 meter, och den mellanliggande över
svämningszonen är mycket viktig för flera 
rödlistade arter som hårklomossa Dichelyma 
capillaceum (Hylander 1998) och skalbaggen 
svartfläckad rödrock Ampedus sanguinolentus 
(Nilsson & Baranowski 1997). 

Höga vattenstånd under vinterhalvåret, 
och ofta också under våren, förhindrar 
granföryngring och upprätthåller därmed 
en lövträdsdominerad strandzon längs 
sjön. Vattenståndet är vanligen högst under 

Längs Möckelns stränder i sydvästra Småland finns den kanske största förekom-

sten av gräset sjötåtel i hela världen. Att bevara Möckelns unika status som en 

av de få stora oreglerade sjöarna i södra Sverige borde vara en riksangelägenhet, 

menar Sven G. Nilsson i den här artikeln.

Sjötåtelns ekologi vid den oreglerade Möckeln
Text och foto: SVEN G. NILSSON
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december–maj och ungefär en meter lägre 
under juli–oktober (Kling 2009). Naturliga 
störningar som isskjutning och vågsvall 
på sjöns flacka stränder är viktiga för att 
lågvuxna och konkurrenssvaga arter som 
sjötåteln ska kunna överleva på stränderna.

Under senare år har vattnets pHvärde 
varierat mellan 6,0 och 7,2, medan det under 
perioden 1976–1996 ibland var lägre (Nils
son & Rundlöf 1996). De senare fyrtio åren 
har vattnet blivit markant brunare av humus 
med färgtalsvärden som ökat från under 40 
till över 200, och siktdjupet under senare år 
har bara varit 1–2 meter. Vattnet är måttligt 
näringsrikt med totalfosforhalter runt 20 
µg/l under senare år och med en alkalinitet 
som varierar runt 0,1 mekv/l (Hilding 2012).

Möckeln ligger 136 meter över havet 
och därför över högsta kustlinjen. Sjön är 
mycket grund med ett medeldjup av bara 
2,9 meter i den 46 kvadratkilometer stora 
sjön. Vattennivån i sjön uppges i vissa källor 
ha sänkts med 185 cm år 1857, men det kan i 
stället vara 120 cm, vilket var det ursprung
liga målet för sjösänkningsföretaget (Kling 
2009). Syftet med sjösänkningen var att 
skapa mer odlingsmark. Det mesta av den 
nyvunna fastmarken var dock sandig och 
stenig och kunde bara användas som betes
mark. Senare övergick sjösänkningsmarken 
till själv föryngrad blandskog på nästan alla 
områden. Betet av tamdjur på stränderna 
har under slutet av 1900talet också upphört 
på de flesta gårdarna runt sjön.

Sjötåtelns förekomst vid Möckeln
De första uppgifterna om förekomst av 
sjötåtel vid Möckeln är fyra exemplar som 
insamlades 1897 av L. M. Neuman (belägg 
både i Riksmuseet och Lunds Biologiska 
museum). I samband med Hård av Seger
stads undersökningar (Hård av Segerstad 
1924) insamlades arten 1921 i Möckeln vid 
Tångarne och Möckelns station (Nilsson & 
Nilsson 2004), men på den senare platsen 
har sjötåteln inte återfunnits. 

I början av 1970talet inventerade min 
bror Ingvar och jag floran i Stenbrohults 
socken (Nilsson & Nilsson 2004), varvid 
sjötåteln noterades på 23 platser på Möck
elns stränder, varav fyra förekomster fanns 
på små öar i Insjön. Den inventeringen var 
dock långt ifrån fullständig, utan bara med 
eftersök i kvadratkilometerstora rutor. När 
arten hittats i en sådan ruta gjordes inga 
ytterligare eftersök och någon totalinvente
ring gjordes inte heller. Arkipelagen mellan 
Tångarne och Bölsö med 41 små öar invente
rades mycket noga åren 1976, 1978 och 1980 
(Nilsson & Nilsson 1978, 1980, 1985), men 
sjötåteln hittades inte på dessa öar. De kom 
över vattenytan 1857 vid sjösänkningen och 
har nästan alla helt sten och blocktäckta 
stränder.

figur 1. Sjötåteln Deschampsia setacea bildar täta 
tuvor med blågröna, styva, trådsmala blad. – Söder 
om Stenbrohults kyrka, 24 september 2016.
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Under höstarna 2013, 2015 och 2016 har 
Möckelns vattenstånd varit extremt lågt, 
vilket gjort att man kunnat gå utanför den 
högre vegetationen och inventera växter på 
stränderna. Under dessa år har jag därför 
inventerat sjötåtelns förekomst på sjöns 
fastmarkstränder samt de öar som kunnat 
nås genom att gå över grunda sund. Hela 
strandlinjen förutom på öarna har inven
terats i Stenbrohults socken, liksom på ön 
Marsholm och gården Vedåsa väster om 
Marsholmsbron i Agunnaryds socken samt 
gården Kärrnäs med Sikahagen i Pjätteryd. 
Min bedömning är att alla större förekom
ster vid Möckeln därmed räknats. Invente
ringen har inriktats på antalet blommande 
tuvor, men ibland har etablerade men ej 

blommande tuvor också uppmärksammats. 
De senare är svårare att räkna, men kan vara 
lika vanliga som de blommande tuvorna.

Det totala antalet blommande tuvor av 
sjötåtel på sjön Möckelns stränder under 
senare år har varit minst 5000, varav de 
största kända förekomsterna redovisas 
i tabell 1. Därutöver finns några mindre 
förekomster på gårdarna Lilla Stenbrohult, 
Dihult och Bölsnäs samt de förekomster 
med okänt antal tuvor på öarna i Insjön som 
inte inventerats sedan 1970talet. På en av 
dessa öar fanns över 100 blommande tuvor 
lågvattensåret 1976 (fynden finns inlagda på 
Artportalen). Dessutom kan uppskattnings
vis några hundra tuvor tillkomma på ännu ej 
inventerade stränder i Agunnaryds och Pjät
teryds socknar samt på ej inventerade öar.

Om förekomster räknas som olika om 
det skiljer minst 25 meter mellan de yttersta 
individerna på närliggande platser är sjö
tåteln hittills känd på minst 118 platser längs 
Möckelns stränder under 2000talet (figur 
2). Det är dock svårt att räkna lokaler, efter
som det finns vissa stränder med mer eller 
mindre sammanhängande förekomst. En 
sådan i Kyrkvikens norra del på gården Taxås 
hittades redan 1971, från udden 800 meter 
sydost herrgården till stranden 270 meter 
sydsydost herrgården. Längs denna strand 
räknades 695, 813 respektive 571 blom
mande tuvor 2013, 2015 och 2016, medan 
antalet 1971 bedöms ha varit minst lika stort. 
Samtliga dessa förekomster ligger utanför 
naturreservatet Taxås, vari två förekomster 
från 1972 förgäves eftersökts flera gånger 
under senare år.

Andra rikliga förekomster finns längs 
Kyrkvikens östra strand på gårdarna Sällhult, 
Stockanäs och Stenbrohults prästgård med 
cirka 1900 blommande tuvor 2016 (tabell 1). 
Således finns ungefär halva Möckelns före
komst av sjötåtel i Kyrkviken i Stenbrohult 
söderut till och med Sällhult. Anmärknings
värt är att sjötåteln helt saknas på Kyrk
vikens västra strand längs cirka 3 km strand. 

Marsholm

Höö

Lång

Möckels-
näs Stenbrohult

Råshult

Tångarne

Älmhult

Diö

Bölsö

Insjön

Ky
rk

vik
en

Möckeln

figur 2. Lokaler för sjötåtel kring Möckeln. – Data 
från Artportalen januari 2017.
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Som nämnts ovan har oftast bara blom
mande tuvor räknats systematiskt, men 
uppskattningsvis fanns 2016 flera tusen 
etablerade, men ej blommande, tuvor av sjö
tåtel längs Möckelns stränder. Ett anmärk
ningsvärt stort antal noterades längs ungefär 
hundra meter strand på en plats vid Sällhult 
där cirka 500 ej blommande tuvor växte 
bland 644 blommande tuvor (se även nedan 
under effekter av strandbete).

De förekomster som inventerats flera 
år visar att antalet blommande tuvor är 
relativt stabilt mellan åren, men hur många 
tuvor som blommar under högvattensår har 
inte inventerats. Det är anmärkningsvärt 
att sommaren 2007 var det högvatten hela 
vegetationsperioden, viket medförde att 
tusentals smågranar och även många lövträd 
inklusive stora klibbalar dog längs strän
derna. Hur detta extrema sommarhögvatten 
påverkade sjötåteln undersöktes tyvärr inte 
närmare, men utifrån förekomsten i norra 
Kyrkviken som redovisas ovan tycks inte sjö
tåteln påverkats särskilt mycket. Om sådana 
högvatten återkommer mer än ett enstaka år 
kan negativa konsekvenser på sjötåteln för
väntas. Undersökningar hur arten reagerar 
på extrema högvatten är önskvärda.

Sjötåtelns ekologi i Sverige
Sjötåtelns miljökrav i Sverige har beskrivits 
några gånger. Thomas Karlsson (1992) note
rade att sjötåteln främst växer på långgrunda 
stränder av näringsfattiga sjöar i den zon 
som översvämmas vid högvatten. Under
laget är i regel humusblandad sand och 
vegetationen sparsam. Han noterade också 
att arten är kulturgynnad genom tramp, 
bete och torvtäkt, medan sjösänkning och 
upphört bete bedömdes som negativa. 
Ungefär samma uppgifter finns i faktabladet 
(ArtDatabanken 2006), med tillägget att det 
är oklart hur arten reagerar på sjöreglering. 

I Smålands flora (Edqvist & Karlsson 
2007) noteras förekomst på finsediment 
eller dyblandad morän med stenar och block 
i översvämningszonen.  Den konkurrens
svaga arten bedömdes ha ökat på stränder 
av sänkta sjöar innan de blottade stränderna 
växte igen. I motsats till tidigare uppgifter 
påstår man att sjötåteln är vanligast vid 
reglerade sjöar, där grövre växter inte hin
ner etablera sig i täta bestånd. Den senare 
åsikten baseras troligen på att Krister 
Wahlström då hade inventerat vid sjön Bol
men och funnit rikliga förekomster på den 
långtidsreglerade sjöns stränder. 

Senare har Åke Widgren (2011) angett att 
sjötåteln främst växer i översvämningszonen 
på flacka, näringsfattiga sjöstränder. Under
laget utgörs vanligen av mer eller mindre 
dyblandad sand, men kan även bestå av grus, 
morän eller torvjord. Stränderna kan också 
vara blockrika med endast små inslag av ytor 
där arten klarar av att växa. Widgren (2011) 
nämner även att sjötåteln är en ljusberoende 
och konkurrenssvag art som nästan alltid 
växer i gles vegetation, eller i blottor med 
öppen sand, grus eller torv, och sannolikt 
är helt beroende av markstörningar som 
djurtramp, isskjutning, periodvisa översväm
ningar och (på Skanörs ljung) ytlig torvtäkt. I 
hedmiljöer är den även beroende av betes
hävd. Vidare anför Widgren att sjötåteln 
gynnades kortsiktigt, liksom flera andra kon

tabell 1. Antal blommande tuvor av sjötåtel på 
olika gårdar och stora öar vid sjön Möckeln (antal 
förekomster med sjötåtel inom parentes) under 
lågvattensåren 2013, 2015 och 2016.
Number of flowering tussocks of Deschampsia seta-
cea found 2013, 2015 and 2016 at farms and large 
islands at Lake Möckeln (number of sites with the 
species in parentheses).

2013 2015 2016

Sällhult (11) – – 1144
Stockanäs (7) 213 265 244
Prästgården (12) 242 470 508
Taxås (7) 712 813 657
Möckelsnäs (9) 195 – –
Kärrnäs (11) – – 638
Tångarne (7) 80 – –
Höö (4) 167 – –
Lång (18) 339 – –
Marsholm (14) 185 – –
Bölsö (8) 182 – –
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kurrenssvaga strandväxter, av de omfattande 
sjösänkningar som skedde under 1800talet 
och det tidiga 1900talet då stora ytor med 
sand och grusbotten blottlades vid många 
sjöar. Successiv igenväxning av stränderna 
och de tidigare sjöbottnarna, delvis på grund 
av upphörd beteshävd, har gjort att arten nu 
försvunnit från många sådana lokaler.

Åke Widgren inventerade en del stränder 
vid den stora sjön Åsnen 1993 och noterade 
då 20 lokaler med sjötåtel. Vid återbesök på 
sex av dessa fyndplatser med sjötåtel som
maren 2006 kunde arten inte alls återfinnas 
(Widgren 2011). Stränderna på de besökta 
lokalerna hade ändrat utseende och var 
delvis eroderade. Sannolikt kan artens 
försvinnande förklaras med förändringar i 
hydrologin. Widgren menar att sjötåteln har 
missgynnats av den nuvarande vattendomen 
som började gälla 1983, och som innebär 
högre sommarvattenstånd i sjön än tidigare. 
Sjötåteln klarar tillfälliga högvattenperioder 
bra, särskilt vintertid, medan långvarig eller 
konstant vattenståndshöjning kan orsaka 
erosion som förstör artens växtplatser.

Sjötåtelns habitat vid Möckeln
De uppgifter som anges ovan stämmer 
i stort sett med mina observationer vid 

Möckeln, med vissa undantag. Att Möckeln 
hyser den största kända förekomsten av sjö
tåtel i Sverige (jfr Widgren 2011) talar emot 
att arten gynnas särskilt mycket av vatten
reglering, eftersom vattenståndet varierar 
på ett naturligt sätt här. Det är uppenbart 
att en reglering med högt vattenstånd under 
vinter och vår, men lågt under sommar och 
höst borde gynna sjötåteln; detta är ju den 
naturliga cykeln åtminstone om nivåerna 
inte ändras snabbt. Däremot medför kort
tidsreglering av vattenståndet eroderade 
stränder och en olämplig miljö för de flesta 
strandväxter. Widgrens observationer vid 
sjön Åsnen stöder en sådan slutsats. Uppen
barligen regleras vattenstånden i Bolmen 
och Åsnen på helt olika sätt, med drastiska 
konsekvenser för sjötåteln. Mina obser
vationer vid Möckeln, där vattenståndet 
varierar mellan hög och lågvatten med upp 
till 1,5 meter (data i Hylander 1998), visar 
att sjötåteln kan överleva även på obetade 
stränder om vattenståndet varierar med en 
stor amplitud på ett naturligt sätt.

Endast en mindre andel av Möckelns 
stränder är lämpliga för sjötåteln. Den 
saknas på stränder som är helt täckta av sten 
och block (figur 3), har tät sluten vegetation 
av vass Phragmites australis, bunkestarr Carex 

figur 3. Norra delen av 
Kyrkviken vid Stenbrohult 
sedd från nordöstra kan-
ten vid Sjöboholm. Sjö-
tåteln växer här på dyblan-
dad morän vid stranden, 
men inte på de stränder 
som täcks av sten. – 24 
september 2016.
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elata, blåtåtel Molinia caerulea med flera hög
vuxna växter, liksom på exponerade öppna 
sandstränder samt stränder på tomtmark. 
Förekomsterna av sjötåtel i Möckeln är 
begränsade till flacka stränder med dyblan
dad morän eller sand, där vegetationen inte 
är helt sluten. 

I sjön är den dominerande vindriktningen 
från sydväst och det är intressant att notera 
rikligare förekomst på västvända stränder än 
på östvända. På både Marsholm och Bölsö 
finns de största bestånden på de västra strän
derna samt på de östra stränderna längst i 
söder (tabell 2). Vid Möckeln finns alltså de 
största förekomsterna av sjötåtel på de mer 
vind och ispåverkade stränderna som vetter 
åt väster eller söder. Även den totala före
komsten i sjön domineras av stränder med 
sådan exponering, till exempel i Kyrkviken 
enligt ovan. Min slutsats är att störning av 
vågor och/eller isskjutning gynnar sjötåtelns 
förekomst, men att vattenståndet varierar 
över året på ett naturligt sätt är förmodligen 
helt avgörande.

Följeväxter
I tidigare habitatbeskrivningar har flera 
sällsynta följeväxter till sjötåteln räknats 
upp (Karlsson 1992, ArtDatabanken 2006), 
men dessa har inte noterats vid Möck
eln tillsammans med sjötåteln. Däremot 
överensstämmer följeväxterna med de 
flesta arter Widgren (2011) noterade. Vid 
Möckeln förekommer sjötåteln inom en 
smal zon mellan låg och högvatten. Det är 
i den yttre delen av den zon som domineras 
av pors Myrica gale, bunkestarr Carex elata, 
flaskstarr C. rostrata, hundstarr C. nigra, ärt
starr C. oederi, blåtåtel Molinia caerulea och 
brunven Agrostis canina, och där frekvensen 
av dessa arter minskar i riktning mot vatt
net. Förekomsten av löktåg Juncus bulbosus 
är ofta riklig på platser med sjötåtel, men 
löktåg och ärtstarr växer ofta även rikligt 
på stränderna nedanför förekomsterna av 
sjötåtel. Utanför zonen med sjötåtel växer 

tillsammans med löktåg och ärtstarr ofta 
knappsäv Eleocharis palustris, strandpryl 
Plantago uniflora, strandranunkel Ranunculus 
reptans och notblomster Lobelia dortmanna 
(figur 4). I zonen med sjötåtel dominerar 
pors, gräs och halvgräs, medan örterna sällan 
är dominerande. Arter som dock ofta ses 
tillsammans med sjötåtel vid Möckeln är 
vattenmåra Galium palustre, spikblad Hydro-
cotyle vulgaris, kärrsilja Peucedanum palustre, 
svalting Alisma plantago-aquatica, ältranunkel 
Ranunculus flammula, kråkklöver Comarum 
palustre, strandlysing Lysimachia vulgaris, 
strandklo Lycopus europaeus, åkermynta Men-
tha arvensis, frossört Scutellaria galericulata 
och dyveronika Veronica scutellata.

Bete och andra störningar
På stränder med riklig förekomst av sjötåtel 
är vegetationen sällan helt sluten, utan det 
finns ofta fläckar med exponerad dyblandad 
morän eller sand. Däremot saknas arten vid 
Möckeln på rena sandstränder. Det har flera 
gånger påståtts att sjötåteln gynnas av bete 
(se ovan) utan att detta styrkts med data. 
Vid Möckeln är det bara några få stränder 
med sjötåtel som ännu betas, i samtliga fall 
av dikor med kalvar. Åtta förekomster med 
bete har följts under senare år. På dessa 
stränder var blåtåtel, vass och bunkestarr 
ofta hårt nedbetade, medan andra låg

tabell 2. Jämförelse mellan antalet blommande 
tuvor av sjötåtel på västra och östra sidan av tre 
stora öar i Möckeln år 2013. På östsidan av både 
Marsholm och Bölsö finns de största förekom-
sterna längst i söder med 67 resp. 64 blommande 
tuvor. Totala antalet förekomster inom parentes.
Number of flowering tussocks of Deschampsia seta-
cea on west- and east-exposed shores of three large 
islands in Lake Möckeln (number of sites in paren-
theses). Disturbances by ice and waves are most 
prevalent at west-exposed shores.

Antal
Väst Öst

Lång 227 (9) 112 (9)
Marsholm 106 (6) 79 (8)
Bölsö 105 (6) 77 (2)
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vuxna starrarter var lite avbetade (figur 5). 
Det förefaller som att särskilt ett måttligt 
betestryck varit gynnsammast under senare 
år med lågt vattenstånd, medan däremot ett 
hårdare bete inte lika tydligt verkat gynna 
arten (tabell 3). Vad som är gynnsamt för 
sjötåtelns förekomst på lång sikt är dock 
osäkert. 

Det var intressant att notera att på 
plats Prästgården 3 tycks en minskning av 
sjötåteln skett 2013–2016, men när plat
sen undersöktes i slutet av december 2016 

hittades ungefär hundra etablerade tuvor 
som ännu var gröna och som stod ut bland 
den vissnade starrvegetationen. Om detta 
var tuvor som etablerats de tre månaderna 
efter inventeringen av blommande plantor 
2016, eller var tuvor som var helt nedbetade 
i september så att de missades då, vet jag 
inte. För det senare talar att det på platsen 
hittades cirka 200 tuvor av sjötåtel, varav 50 
blommade hösten 2012. 

Kanske är det bästa betet för att gynna 
sjötåteln ett varierande betestryck med 
hårt bete med mycket tramp vissa år för att 
gynna nyetablering, men ett måttligt bete 
andra år så att tuvorna kan blomma och 
sätta frö.

Långa strandsträckor i naturreservaten 
Vedåsa, Höö, Taxås och Möckelsnäs betas 
av nötkreatur sedan länge, men sjötåteln 
saknas på dessa stränder. Det behövs alltså 
även andra förutsättningar än bete för att 
sjötåteln ska finnas på Möckelns stränder. 
Här och vid andra sjöar i regionen betade 
kor och hästar nästan överallt på stränderna 
fram till mitten av 1900talet. Det är ingen 
tvekan om att upphört strandbete sedan 
dess missgynnat sjötåteln. På stranden söder 
om Stenbrohults kyrka minskar arten mar
kant där stängslet hindrar djuren och höga 
bunkestarrtuvor tar vid. 

En negativ effekt av upphört bete har jag 
även noterat vid Virestadssjön där två tidi
gare förekomster försvunnit efter upphört 
strandbete och igenväxning. Denna sjö har 
liksom Möckeln ett naturligt varierande 
vattenstånd. Båda dessa sjöar är inte typiskt 
näringsfattiga, utan måttligt näringsrika. 
Vid sådana sjöar har störningar genom 
bete, isskjutning och vågerosion sannolikt 
större positiv effekt på sjötåteln än vid mer 
näringsfattiga sjöar. En sjöns storlek betyder 
nog också något, eftersom våghöjden och 
isskjutning innebär kraftigare störningar där 
än vid små sjöar. Under år med stor isskjut
ning vid Möckeln kan till och med barken 
skalas av på ena sidan av större klibbalar.

figur 4. På flacka stränder utanför förekomster av 
sjötåtel växer ofta notblomster Lobelia dortmanna.
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Sjötåteln en ansvarsart för Sverige
Världsutbredningen av sjötåteln är begrän
sad och Sverige hyser en betydande andel av 
den globala förekomsten. Från tillgängliga 
uppgifter förefaller även förekomsterna i 
Danmark och Skottland att vara relativt 
stora. Sjötåteln bör därför anses vara en 
ansvarsart för Sverige, liksom den bedöms 
vara i Danmark (Hartvig 2015). I Danmark 
är 87 lokaler kända, men arten har minskat 
där (Hartvig 2015). Med tanke på artens 
konkurrenssvaghet och hotbilden i Neder
länderna (Roelofs 1996) verkar det troligt att 
övriga förekomster i Västeuropa är mindre 
än de i Sverige, Danmark och Skottland. 
Widgrens (2011) översikt av sjötåtelns popu
lation i Sverige till och med 2010 gav 330 
kända lokaler, varav 190 efter år 2000. Då 
var omkring trettio fyndplatser kända vid 
Möckeln, men min inventering visar att det 

här finns ytterligare minst hundra platser 
med sjötåtel. 

Den totala kända populationsstorleken 
för sjötåteln i Sverige beräknade Widgren 
(2011) till 10 500 individer, med de då största 
kända populationerna på stränderna vid sjön 
Bolmen i västra Småland (ca 4300 plantor) 
samt vid Gillesjön (ca 3600 plantor) och 
Raslången (ca 1300 plantor) i västra Ble
kinge, på gränsen mot Skåne. Han bedömde 
den totala populationen till över 20000 
plantor, varav alltså ungefär hälften var känd. 
Därefter har förutom Skåne (Svensson & 
Wigermo 2013) även Blekinge inventerats 
noga under senare år (liksom Skanörs Ljung 
2016) och populationsstorleken i Sverige 
bedöms nu vara omkring 30000 individer 
om Möckeln ej räknas med (Å. Widgren, 
ebrev). Min inventering visar på en popula
tion i Möckeln på ungefär 5000 blommande 

figur 5. Den betade stranden vid Kyrkviken söder om Stenbrohults kyrka med riklig förekomst av sjötåtel. 
– 24 september 2016.
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tuvor av sjötåtel och ytterligare flera tusen 
ej blommande individer. Den totala popula
tionen i Sverige revideras därför till omkring 
40000 individer.

Senare års inventeringar av sjötåteln har 
påvisat att populationen i Sverige domineras 
av två sjöar med vardera omkring 10 000 
individer, Möckeln i Småland och Raslången 
på gränsen mellan Skåne och Blekinge (Å. 
Widgren, ebrev). I den långtidsreglerade 
Raslången har dock en kraftig minskning 
noterats mellan 1997 och 2012 (Svensson & 
Wigermo 2013). Kanske kan förekomsten i 
Bolmen vara nästan lika stor som vid dessa 
två sjöar, men hela Bolmen är inte inven
terad ännu. Andra stora förekomsterna 
finns på Skanörs Ljung (2900), vid Filkesjön 
och Immeln i nordöstra Skåne (2400 resp. 
2000) samt Gillesjön i Blekinge (Svensson 
& Wigermo 2013, Widgren 2011, ebrev). Av 
sjötåtelns population i Sverige finns alltså 
ungefär en fjärdedel av individerna på Möck
elns stränder. Kanske är detta, tillsammans 
med den vid Raslången, även den största 
populationen av sjötåtel i världen?

Värdet av att Möckeln är oreglerad och 
lite påverkad av näringsberikning visar sig 
även i att hårklomossan har en mycket stor 
population i sjöns strandskogar (egna obser
vationer); dock till stora delar ej inventerad. 
Även hårklomossan är en svensk ansvarsart 

och min gissning är att även för denna art 
finns den största populationen i Europa vid 
Möckeln. Vid sjön finns flera naturreservat, 
men bara drygt fem procent av sjötåtelns 
population vid Möckeln finns inom dessa. 
Den största förekomsten av sjötåtel i Möck
eln, som finns längs Kyrkvikens stränder i 
Stenbrohult, ligger helt utanför naturreser
vaten.

Hot mot sjötåteln i Möckeln
Framtiden för sjötåteln vid Möckeln kan 
förefalla ljus, men det finns hot. Att sjön 
förblir oreglerad är inte hugget i sten. Många 
hus har byggts nära sjöstränderna, särskilt 
i södra delen vid Älmhult. Med klimatför
ändringar, troligen med större nederbörds
mängder under kort tid, kan krav resas på 
att minska de högsta vattenstånden (Kling 
2009). Liknande krav har tidigare framförts, 
men en sådan vattenståndsreglering vore 
ytterst negativ för både sjötåteln och hårklo
mossan med flera arter. Att bevara sjön 
Möckelns unika status som en stor oreglerad 
sjö i södra Sverige borde vara en riksangelä
genhet. Visserligen är sjön utpekad som av 
riksintresse för både naturvård och frilufts
liv, men det garanterar inte att sjön förblir 
oreglerad.

Mildare vintrar orsakade av klimatför
ändringen har redan och kommer även i 
framtiden att innebära färre vintrar med 
tjock is. Konsekvensen blir en minskande 
frekvens av kraftiga isskjutningar och där
med en minskad naturlig störning av strand
vegetationen. Sådana störningar bedöms 
gynna den konkurrenssvaga sjötåteln. Man 
kan inte heller vara säker på de långsiktiga 
konsekvenserna av upphört strandbete. Av 
de 23 platser som vi noterade sjötåteln på 
vid Möckeln under 1970talet (Nilsson & 
Nilsson 2004) har arten inte återfunnits på 
åtta av dessa, på flera troligen på grund av 
igenväxning av stränderna. I några fall kan 
det också vara slumpmässiga försvinnande 
av små förekomster. Jag anser att det finns 

tabell 3. Antal blommande tuvor av sjötåtel på 
betade stränder vid sjön Möckeln under 2013–
2016; på alla platser bete av dikor med kalvar.
Number of flowering tussocks of Deschampsia 
setacea at sites with grazing cattle. High (hårt) or 
moderate (måttligt) grazing pressure is noted.

2013 2015 2016
Betes
tryck

Stockanäs 1 8 8 18 Hårt
Stockanäs 2 0 2 6 Hårt
Stockanäs 3 10 8 17 Hårt
Prästgården 1 116 ca 100 323 Måttligt
Prästgården 2 0 0 1 Måttligt
Prästgården 3 58 >50 14 Hårt
Tångarne V 1 2 – 2 Hårt
Tångarne V 2 6 – 51 Måttligt
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ett stort behov av att noga följa populations
utvecklingen av sjötåteln både vid Möckeln 
och på andra platser, samt då också notera 
strändernas status.  

•  Min bror Ingvar Nilsson läste och 
kommenterade manus. Tack även till Åke 
Widgren för värdefulla uppgifter.
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Lake Möckeln is one of the few 
large and unregulated softwater 
lakes in the distribution range 
of the perennial grass Deschamp-
sia setacea. This is a threatened 
species in Sweden and many 
sites have been censused in later 
years, but not until now at Lake 
Möckeln. However, this was 
made in 20132016, when about 
5000 flowering tussocks and in 
addition several thousand estab
lished tussocks without flowers 
were found on the shores. This 

represents about a fourth of the 
total population size of the spe
cies in Sweden and possibly one 
of the largest local population in 
the world.

At Möckeln only a small pro
portion of the shores represents 
suitable habitat. Shallow shores 
with mudmixed sand are suit
able, but natural disturbances 
also seem to be necessary. Sites 
with Deschampsia setacea are con
centrated to W and Sexposed 
shores, where ice and waves keep 
competing vegetation low. The 
dominating wind direction is 
from the southwest. Grazing by 
cattle along the shores have been 
ubiquitous historically, but now 
it is rare. Such grazing seems to 
favour Deschampsia setacea.
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Om São Tomé, begonior 
och öar i havet
INGVAR BACKÉUS

Ö
n São Tomé är en bortglömd pärla i Guineabukten. 
Ett besök där i början av 2015 utgör utgångspunkten 
för denna uppsats. Tillsammans med ön Príncipe bildar 
den Afrikas näst minsta nation med namnet São Tomé 

och Príncipe. Öarna är vulkaniska och ligger på den så kallade 
Kamerunlinjen (Burke 2001), som är en riftzon som börjar vid 
Mount Manengouba i Kamerun, passerar Kamerunberget och 
fortsätter långt ut till havs (figur 1). Först passerar den Bioko 
(Fernando Póo), Ekvatorialguineas huvudö. Denna ligger på 
kontinentalsockeln och sundet mot fastlandet låg över havsytan 
under istiden. Flora och fauna liknar därför i ganska hög grad 
fastlandets (Exell 1973). De yttre öarna är däremot helt atlan

figur 1. Kamerunlinjen och 
dess förlängning mot S:ta 
Helena. De större vulka-
niska djuphavsbergen mellan 
Annobón och S:ta Helena är 
också markerade.
underlagskarta: United States 
Geological Survey.

Den vittbereste Ingvar 

Backéus tar oss med till 

São Tomé, en tropisk ö 

nästan mitt på ekvatorn 

där världens kanske 

största begonior växer.

Kort om landet
Republiken São Tomé och 
Príncipe ligger i Guineabuk-
ten och består av de två öar 
som gett landet dess namn. 
Dessa ligger 15 landmil 
från varandra. Avståndet 
från São Tomé till Gabon är 
25 mil. Príncipe ligger 22 
mil från fastlandsdelen av 
Ekvatorialguinea.

Med sina 964 kvadrat-
kilometer är landet Afrikas 
näst minsta land. Befolk-
ningen uppgår till ungefär 
200 000.

För att resa till São Tomé 
flyger man vanligen med 
portugisiska TAP vilket 
brukar förutsätta övernatt-
ning i Lissabon, åtminstone 
i ena riktningen. Enkelt men 
behagligt logi på São Tomé 
erbjuds på landsbygden i 
gamla herrgårdar, ”roças”, 
som övertagits från de por-
tugisiska kolonialisterna.

São Tomé

Príncipe

Bioko
Kamerunberget

Mt Manengouba

Annobón

Sankta Helena

Undervattensvulkaner

Guineabukten

0º
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tiska. I rät linje följer Príncipe, São Tomé och Annobón (Pagalu). 
Den senare hör till Ekvatorialguinea. Utanför Annobón fort
sätter linjen i form av en rad djuphavsberg ända ut mot Sankta 
Helena. Man kan se dem tydligt på Google Earth.

Både São Tomé och Príncipe är äldre än de flesta andra vulka
niska öar. São Tomé är cirka 13 miljoner år gammal (Plana m.fl. 
2004), medan Príncipe är hela 30 miljoner år gammal (Burke 
2001). Växtgeografer ser gärna att oceaniska öar är betydligt 
yngre, för då kan man lättare använda dem för att kalibrera tids
skalan i växters och djurs genetiska förändringar och evolutionen 
av nya arter.

Ekvatorn passerar över en holme strax söder om huvudön São 
Tomé (figur 1). Klimatet är därför tropiskt och regnigt utan tyd
liga torr och regntider (Jones m.fl. 1991). På sydvästra São Tomé, 
kring São Miguel, regnar det så mycket som 7000 mm per år. 
(Vårt intryck var att en stor del av årsnederbörden föll den natt 
vi tältade i området.) Vegetationen utgörs främst av regnskog. 
Denna skog täckte båda öarna när portugiserna upptäckte dem 
1470, och öarna var då förmodligen helt utan befolkning. Portu
gisisk kolonisation började 1480. Med tiden kom plantager att 
ersätta låglandsskogarna på nivåer upp till cirka 800 meter över 
havet, först sockerrör, senare kakao och kaffe. Låglandsskogarna 
är nu helt försvunna.

En hel del av plantagerna övergavs efter portugisernas 
plötsliga uttåg 1975 (Berthet 2016). Detta har gett upphov till 
vidsträckta sekundärskogar (Vaz & Oliveira 2007). En del av 
dessa har emellertid åter röjts på senare tid för att ge plats för 
oljepalmer (figur 7). Längst i norr på São Tomé är det torrare än 
på resten av ön med knappt 1000 mm årsnederbörd. Där finns 
nu mindre områden med människoskapad savann.

Över 800 meter över havet utbreder sig mer intakta regn
skogar. Dessa övergår successivt på 1400–1800 m ö.h. i så kallade 
molnskogar (Oliveira 2002, Figueiredo m.fl. 2011) med afro
montan vegetation. Här förekommer afromontana flora element 
med sina närmaste släktingar på Afrikas berg, bland annat det 
endemiska barrträdet Afrocarpus (Podocarpus) mannii. Det är 
närmast släkt med A. usambarensis från Usambarabergen i Tan
zania (Figueiredo m.fl. 2011). Den högsta toppen är Pico de São 
Tomé som når 2024 m ö.h. På höga nivåer finns till och med en 
endemisk jätte lobelia (Lobelia barnsii i sektionen Rhynchopetalum; 
jfr Backéus 2017). En art av Erica, den endemiska E. thomensis, 
förekommer också. Sannolikt har fuktighetskrävande arter haft 
svårare att överleva kvartärtidens torrperioder på en del av de 
kontinentala bergen än här ute där havet har jämnat ut klimatet. 
Príncipe når endast 948 m ö.h. och där finns bara antydningar till 
montan vegetation.

figur 2. Den förkättrade olje-
palmen Elaeis guineensis växer 
vilt i Västafrikas skogar, främst 
i sekundära skogar (Clayton 
1958). 

Av västafrikanska författares 
romaner förstår man att palm-
vinet spelar en viktig social roll 
i det traditionella samhället. Det 
bryggs på sav från oljepalmer 
i skogen. Nytappad sav är en 
uppfriskande dryck. – Vid São 
Miguels kapell, januari 2015. 
foto: Ingvar Backéus.
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För den som känner Afrikas berg kan den nedre gränsen för 
afromontan vegetation förefalla väldigt låg. Vegetationszonerna 
ligger emellertid lägre i oceaniska områden än i inlandet (White 
1983). Det finns också något som kallas Massenerhebungeffek
ten, som innebär att större bergsmassiv tenderar att ha högre 
vegetationsgränser än isolerade berg.

Figueiredo m.fl. (2011) har publicerat en förteckning över alla 
blomväxter på São Tomé och Príncipe. Hon uppger att 107 av de 
totalt 1104 arterna är endemiska för landet (figur 3). Av dessa är 
81 endemer inskränkta till São Tomé enligt Jones (1994). Minis
tério dos Recursos Naturais (2004) angav 134 endemer av totalt 
895 arter för landet. Diskrepansen visar att en hel del taxono
miskt arbete återstår, men 10–15 procent av floran är alltså ende
misk. Uppemot en fjärdedel av endemerna betraktas av IUCN 
som starkt eller akut hotade (Vaz & Oliveira 2007). Dessutom är 
15 procent redan utdöda. Det finns också 26 endemiska fågel
arter på São Tomé och Príncipe enligt Jones m.fl. (1991) – men 49 
arter på enbart São Tomé enligt Vaz & Oliveira (2007)!

Begonior
Begonia är ett av världens största växtsläkten. Frodin skrev 2004 
att det då fanns 1484 accepterade arter i världen men enligt 
Botaniska trädgårdens i Edinburgh hemsida var man den 19 
april 2017 uppe i 1839 arter. Genom en enkel sökning hittade jag 
sjutton nya arter beskrivna under 2016 och åtta arter efter april 
2017. Släktet är spritt över världens tropiska skogar, dock inte i 
Australien. Man känner lätt igen släktet på de asymmetriska blad 

figur 3. São Tomés endemer 
representeras här av skruv-
palmen Pandanus thomensis. 
Den anses av IUCN som 
sårbar. – Kustskog vid Santo 
Antonio de Mussacavo i den 
mycket regnrika sydvästra 
delen av ön, januari 2015. 
foto: Sigrid Nordberg.
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som nästan alla arter har. Det finns en global begoniaförteckning 
från 2002 av Golding & Wasshausen, men mer aktuell informa
tion kan man få på den nämnda hemsidan: http://padme.rbge.
org.uk/Begonia/home.

Afrika är relativt fattigt på begonior. Plana (2003) uppgav 
158 afrikanska arter, och av dessa är en tredjedel endemiska på 
Madagaskar och omgivande mindre öar. Det finns två ekologiska 
grupper av begoniaarter i Afrika. Arter i den ena gruppen finns 
huvudsakligen i det fuktiga låglandet i centrala och västra Afrika, 
medan den andra gruppen är koncentrerad till områden med en 
mer uttalad torrtid, främst i öster. 

Det är den förra gruppen som är representerad på São Tomé 
och Príncipe. Där finns tio arter, varav fyra arter och två taxa 
av lägre rang är endemiska. Sektionen Baccabegonia består av 
två arter, båda endemiska för São Tomé. De är Begonia baccata 
och B. crateris (räknas av somliga in under B. baccata). Begonia 
sub alpestris och B. molleri är också endemiska för São Tomé. 
Nominatrasen för B. loranthoides finns endast på São Tomé och 
Príncipe, men den har andra underarter på kontinenten. På 
Príncipe är endast varieteten B. fusialata var. principensis ende
misk. På kontinenten finns andra varieteter. B. thomeana finns 
förutom på São Tomé också på ett berg i Gabon. B. annobonensis 
finns förutom på öarna även i Kamerun. B. rostrata och B. ampla 
finns också på kontinenten.

Alla de endemiska begoniorna på São Tomé och även B. tho-
meana har ett ursprung från före pleistocen. São Tomé har alltså 
varit ett refugium för Begonia under kvartärtidens torrperioder 
(Plana m.fl. (2004), och det är troligt att detta gäller även inom 
andra växtgrupper. Förmodligen är dessa begonior relikter av 
arter som tidigare hade en större utbredning.

Blommorna är enkönade hos de flesta begonior (figur 4). 
Pollinatörerna får pollen från hanblommorna, men frågan är vad 
de ska till honblommorna att göra. Där finns inget att hämta. 
Även honblommorna brukar dock skylta för att locka insekter, 
och hos en del arter liknar de i hög grad hanblommorna. Det kan 
vara den likheten som gör att honblommorna besöks, en form 
av mimicry. Detta har bekräftats av Ågren & Schemske (1991) 
för en centralamerikansk art. Det är mycket troligt att det är ett 
vanligt fenomen i släktet (liksom hos andra arter med enkönade 
blommor).

Frukten hos de flesta begonior är en vingad kapsel, men det 
finns en minoritet arter som har saftiga frukter, främst i Afrika. 
Sådana har uppkommit flera gånger i släktet, kanske hela sex 
gånger, dels på Madagaskar och dels på kontinenten (Plana 2003, 
Forrest m.fl. 2005). Det tycks vara vanligt att sådana frukter 
uppkommer flera gånger inom närstående grupper. I familjen 

figur 4. Hanblommor av 
Begonia ampla. Blommorna i 
släktet Begonia är i allmänhet 
enkönade men sambyggare. 
Begoniablommor har ingen 
tydlig skillnad mellan kron- och 
foderblad. – Praia Pipa, januari 
2015. 
foto: Ingvar Backéus.
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måreväxter Rubiaceae ska de ha uppkommit inte mindre än 
tolv gånger (Bremer & Eriksson 1992). Man får ju förmoda att 
frukterna av dessa begoniaarter sprids med djur. Många av dem 
är epifyter, till exempel B. ampla. Om fåglar sprider fröna till 
trädgrenar, ligger det nära till hands att anta att det kan ha utlöst 
en utveckling mot epifytism. Dock är det ännu okänt vilket som 
kom först, de saftiga frukterna eller det epifytiska växtsättet – 
eller om det handlar om en samverkande evolution (Plana 2003).

Begonia ampla (figur 4, 5) är för övrigt en av de mer vittspridda 
arterna med förekomster ända borta i västra Uganda. Detta är en 
stor utbredning för att vara i släktet Begonia. Karakteristiskt för 
begonior är annars att både arter och monofyletiska artgrupper 
(arter med gemensamt ursprung) har en begränsad utbredning, 
och att de mer vittspridda arter som ändå finns har en stark 
genetisk variation mellan delar av utbredningsområdet (Hughes 
& Hollingsworth 2008). Detta visar på stora spridningssvårighe
ter och ett ovanligt svagt flöde av gener mellan lokala populatio
ner. Många isolerade förekomster leder med tiden naturligt till 
stark artbildning.

Nu existerande evolutionslinjer inom Begonia tycks ha sitt 
ursprung i Afrika för mellan 16 och 45 miljoner år sedan (Plana 
m.fl. 2004, GoodallCopestake m.fl. 2010). Arterna i Amerika 
och Asien förefaller att härstamma från den ekologiska grupp 
som finns i områden i Afrika med säsongsklimat (Goodall
Copestake m.fl. 2010). Det är lätt att tänka sig att dessa arter 
hade lättare att överleva långdistansspridning än de arter som 
kräver ett konstant fuktigt regnskogsklimat. Spridningen från 
Afrika till de asiatiska förekomsterna i Indien och österut skulle 
möjligen också ha kunnat ske under de perioder i tertiär tid när 
klimatet var fuktigare i området bort mot Indien.

Långdistansspridnng
Långdistansspridning har genom tiderna betraktats med skepsis 
av många ekologer (Wijkander 2016). För tidigare botanister var 
landbryggor och tektonisk aktivitet ett mer tilltalande alternativ, 
kanske för att det då blir lättare att skriva en uppsats i ämnet; 
en ensam fågel som flög över havet med några frön för miljon
tals år sedan är inte mycket att skriva om. Långdistanssprid
ning har dock på senare år blivit alltmer på modet (de Queiroz 
2005), trots att fenomenet har karakteriserats som ”unfalsifiable 
and thus unscientific”. En viktig konsekvens av att acceptera 
långdistansspridning är att tidpunkten för uppkomsten av två 
isolerade populationer kan ha inträffat senare än den tektoniska 
separeringen av landmassorna – i princip när som helst fram till 
i dag. För att tektoniska rörelser ska kunna förklara disjunkta 
utbredningar (alltså arter i två eller flera isolerade områden), 
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måste den fysiska isoleringen av populationerna vara samtidig 
med att artbildningen börjar (de Queiros 2005). Med moderna 
molekylärbiologiska metoder kan tiden för artbildningen fast
ställas, visserligen med viss osäkerhet. Det har då i flera fall visat 
sig att tidpunkten inte stämmer. Därför har långdistansspridning 
på senare år blivit en allt vanligare förklaring.

För släktet Begonia borde tillfällig långdistansspridning med 
fåglar vara ett självklart alternativ; släktet är ju berömt för sin 
oförmåga att sprida sig! Nyligen har dock för första gången 
en sektion av Begonia hittats på två kontinenter: B. afromigrata 
beskrevs 2011 av de Wilde m.fl. från Laos och Thailand. Den 
tillhör sektionen Tetraphila som i övrigt är afrikansk. Artdiffe
rentieringen ska ha skett under sen miocen eller tidig pleistocen 
när ingen lämplig korridor existerade från Afrika. Långdistans
spridning är alltså den enda rimliga förklaringen. Frukten är 
saftig, fågelspridning alltså mycket sannolik. Men hur bevisar 
man att en fågel råkade flyga fel från Afrika till Bortre Indien 
under sen miocen?

figur 5. Epifytisk Begonia 
ampla. Denna begonia finns 
över stora delar av Central-
afrika. På São Tomé är den en 
vanlig art. 

Tillsammans med B. bonus-
henricus (Kamerun) och 
B. pocu lifera (Bioko och Kame-
runberget) bildar den sektionen 
Squamibegonia som anses stå 
nära Baccabegonia (B. bac-
cata och B. crateris). 

Palmbladen på bilden är 
vildväxande oljepalm Elaeis 
guineensis. Den bambu som 
dominerar i branten bör vara 
den införda Bambusa vulga-
ris. – Havsstranden vid São 
Miguel, januari 2015. 
foto: Ingvar Backéus.
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Gigantism på öar
Begonia baccata (figur 6) och B. crateris, de två arterna i den ende
miska sektionen Baccabegonia, är bland världens största begonior. 
B. baccata ska ha funnits på São Tomé under tre miljoner år. 
Gigantism brukar anses vara typisk för öar där konkurrensen 
från andra arter är relativt liten. 

Det finns en regel om gigantism på öar: ”Fosters regel” säger 
att små djur som kommer till isolerade öar blir större, medan 
stora djur blir mindre genom evolutionen. Det finns goda exem
pel på São Tomé (Melo m.fl. 2017): Världens i särklass största 
kanariefågel (stenknäcksiska Crithagra (Neospiza) concolor) lever 
där, liksom världens största solfågel (jättesolfågel Dreptes thomen-
sis) och vävarfågel (jättevävare Ploceus grandis).

Bland växter är detta inte mycket studerat, men en studie från 
isolerade öar runt Nya Zeeland (Burns m.fl. 2012) stöder idén om 
tilltagande storlek, särskilt vad gäller bladstorlek. En ökning av 
stamstorleken kan vara en nödvändig följd av storleksökningen 
hos bladen. Om en art betas starkt kan det vara en fördel att ha 
små men många blad. Om den sedan hamnar i en miljö med få 
herbivorer bör en eventuell utveckling mot små blad upphöra. 
Växter i skogsdunklet gynnas i stället av en stor bladyta i ett lager 
(som t.ex. Begonia baccata), snarare än av många små blad som 
delvis täcker varandra. Påtagliga bevis för motsatsen, en minsk
ning i storlek, verkar däremot vara svårare att hitta bland växter. 

Om B. baccata och B. crateris kan sägas vara exempel på gigan
tism är väl dock osäkert, eftersom det inte finns några flera arter 
i sektionen Baccabegonia, och därmed inga nästående arter på 
fastlandet att jämföra med. Det har dock föreslagits (Plana m.fl. 
2004) att B. baccata har utvecklats ur en grupp med små epifyter.

figur 6 Begonia baccata 
är endemisk för São Tomé. 
Det är en av världens största 
begonior och har utvecklat en 
vedartad stam. Det är också en 
av få begonior som har saftiga 
frukter. Bladen kan bli halv-
meterstora, även om bladen 
på bilden är mindre. – Nedom 
Pico de São Tomé, januari 
2015. 
foto: Ingvar Backéus.
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Begonia baccata och B. crateris är inte bara stora; de har också 
vedartade stammar. Sådana har uppkommit sekundärt i släktet 
minst åtta gånger, varav minst sju gånger i Afrika (Kidner m.fl. 
2016). De flesta grupper av angiospermer verkar ha behållit möj
ligheten att bilda ved i stambasen. Att vedtillväxt ibland uppstår 
sekundärt på isolerade öar uppmärksammades redan av Darwin. 
Det finns olika förslag till förklaring: (1) Extrema förhållanden 
som torka eller konkurrens, (2) Motsatsen, alltså övergång till en 
mer gynnsam miljö, (3) för att gynna korsbefruktning. 

Det ska finnas omkring femtio vedartade begonior. De flesta 
finns i regnskog, där konkurrensen främst är om solljuset, men 
orsaken till detta växtsätt får ännu anses oklar. Utveckling mot 
sekundärt vedartad stam på öar är väl i dag ett accepterat feno
men, även om vi alltså ännu inte känner orsakerna (t.ex. korg
blommiga träd på S:ta Helena; Carlquist 2001, Backéus 2014).

Många har påpekat att även Afrikas berg biogeografiskt kan 
anses vara öar i havet (t.ex. Hedberg 1969). De ligger i ett hav 
av tropisk flora som har haft påtagliga svårigheter att utveckla 
former som klarar det afroalpina klimatet. I stället har ber
gen koloniserats av långväga immigranter, främst från Europa 
(Backéus 2017), även om storleken av dessa arters andel av floran 
återstår att undersöka (Sklenář m.fl. 2014). Artdiversiteten på 
enskilda berg är låg, och mellanartskonkurrensen är nog måttlig. 
Jättelobelior Lobelia spp. och jättesenecior Dendrosenecio spp. kan 
kanske betraktas som exempel på evolution på öar, både vad gäl
ler gigantism och sekundär tjocklekstillväxt.

Det finns också en väl underbyggd hypotes som säger att 
endemiska växter på isolerade öar saknar försvar mot bete (t.ex. 
Bowen & Van Vuren 1997), eftersom betande djur i de flesta fall 
inte har lyckats nå sådana öar. Det handlar om större blad, färre 
taggar och tornar, sämre kemiskt försvar med mera. Detta är 
en viktig anledning till varför floran på många oceaniska öar har 
lidit svårt av människans ankomst, eftersom man har infört får, 
getter och svin som betat fritt i markerna. På öar längs segel
rutterna släppte man på ett tidigt stadium ut dessa djur för att 
ha som födoämnesdepå när man passerade på väg till eller från 
avlägsna delar av världen (Backéus 2014). För São Tomé och 
Príncipe har jag inte sett några rapporter om sådana skador. En 
orsak kan vara att öarna ligger alltför nära den afrikanska konti
nenten för att ha behövt tjäna som depåer.

São Tomé och Príncipe är en viktig ”hotspot” för urskogs
relikter och endemiska växter och djur. Obo nationalpark upptar 
nästan en tredjedel av São Tomés yta och består i huvudsak av skog. 
Príncipe är i sin helhet ett biosfärområde. Fattiga människor gör 
intrång i skyddade områden för sitt livsuppehälles skull. Landet 
försöker dock att ta sitt ansvar för den rika floran och faunan.  

figur 7. En del av den mark 
som övergavs efter portugiser-
nas utflyttning 1975 planteras 
nu med oljepalm. På många 
håll i världen kritiseras som 
bekant oljepalmsodlingarna, 
eftersom de planteras där det 
tidigare vuxit regnskog. Här 
röjer man alltså slyskog på 
gamla kaffe- och kakaoplanta-
ger. Utländska miljöorganisa-
tioner kritiserar odlingarna, men 
tomeanerna har redan avsatt 
en tredjedel av ön som natio-
nalpark. Ska de inte ges någon 
möjlighet att få en utkomst av 
sin mark? – Santa Josefina, 
januari 2015. 
foto: Ingvar Backéus.
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som helt synonymt med C. pendula (Jiménez
Mejías m.fl. 2017). För den förstnämnda, 
ur vårt nordeuropeiska perspektiv västliga, 
starren föreslås här det svenska namnet 
västlig hängstarr, och för den senare, ur 
samma synvinkel östliga, östlig hängstarr.

Utbredningskartan för Carex sect. 
Rhynchocystis hos Míguez m.fl. (2017, s. 2214), 
med de sex taxa som de erkänner i sektio
nen: Carex mossii i Sydafrika, C. penduliformis 
på Madagaskar, C. bequaertii i det afromon
tana Östafrika och Etiopien, C. microcarpa 
på Sardinien, Korsika och i mellersta Italien, 
samt de båda taxa som tidigare räknades 
som C. pendula, visar dock att de helt synes 
ha missat att detta sistnämnda artkomplex 
även förekommer hos oss i Norden. Detta 
väckte mitt intresse för att ta reda på vilken 
av de två hängstarrarna som förekommer 
på sydöstra Jylland, Själland och Bornholm, 
samt i Skåne, Halland, Göteborgsområdet 
och på andra ställen i södra Sverige. 

Resultatet av denna studie, som till allra 
största delen utförts på material från de 
offentliga herbarierna i Danmark och Sve
rige (C, AAU, LD, OHN, GB och S – tyvärr 
fick jag inte låna ett enda ark från UPS), 

N
yligen har spanjorskan Mónica 
Míguez i Sevilla, som ett led i bio
geografiska studier av Carexsek
tionen Rhynchocystis med moderna 

molekylära metoder, funnit att vad vi har 
varit vana vid att betrakta som en i delar av 
Europa, sydvästra Asien, Makaronesien och 
Nordafrika vittspridd art, hängstarr Carex 
pendula (Meusel m.fl. 1965, Hultén & Fries 
1986), är oenhetlig och låter sig fördelas på 
två vanligen lätt från varandra skilda taxa 
med till stor del allopatriska utbredningar 
(Míguez m.fl. 2017). 

En nomenklatoriskt utredande studie, 
med lektotypifieringar av de relevanta 
äldre vetenskapliga namnen för de euro
peiska taxa inom gruppen, visade att det 
äldsta namnet på artnivå för det taxon som 
förekommer i Makaronesien, stora delar av 
Medelhavsområdet samt i Väst och delar 
av Centraleuropa är Carex pendula Huds. 
(1762), medan det motsvarande äldsta 
artnamnet för det taxon som är vida utbrett 
genom Central och Östeuropa, kring Svarta 
Havet, i Kaukasien samt även i nordvästra 
Iran är Carex agastachys Ehrh. ex L. fil. 
(1782), vilket namn tidigare har betraktats 

Hängstarr Carex pendula har visat sig vara oenhetlig, och kan uppdelas i vad 

som här betraktas som två underarter. Trots artens sällsynthet i Norden före-

kommer båda även hos oss, västlig hängstarr C. pendula ssp. pendula som 

naturlig på sydöstra Jylland och östlig hängstarr C. pendula ssp. agastachys som 

möjligtvis inhemsk på Bornholm. Båda finns även som spridda från odling i såväl 

Danmark som södra Sverige. Mellanformer har också hittats på några lokaler i 

bägge länderna.

Två underarter av hängstarr  
även i Norden
ERIK LJUNGSTRAND
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visade sig vara av avsevärt större intresse än 
vad jag först hade förmodat, varför jag i all 
hast fick sammanskriva denna artikel.

Míguez m.fl. (2017) och JiménezMejías 
m.fl. (2017) önskar upprätthålla de två av 
dem urskilda taxa inom Carex pendula s.lat. 
som två olika arter. Mina herbariestudier 
har dock lett mig till den övertygelsen att 
övergångsformer förekommer i alltför hög 
grad för att artstatus skall vara en lämplig 
nivå; min åsikt är att de hellre bör betraktas 
som två underarter inom samma art. Under 
detta betraktelsesätt kommer den västliga 

hängstarren (vars artepitet, pendula, är det 
äldsta) att få heta Carex pendula Huds. ssp. 
pendula, medan den östliga hängstarren 
lämpligen bör kallas Carex pendula ssp. aga-
stachys (Ehrh. ex L. fil.), men såvitt jag har 
kunnat utröna är denna nya kombination 
ännu ej formellt utförd, varför jag härmed 
ser till att rätta denna brist:

Carex pendula Huds. ssp. agastachys 
(Ehrh. ex L. fil.) Ljungstrand, comb. et 
stat. nov.

Basionymum: Carex agastachys Ehrh. ex 
L. fil., Suppl. Pl.: 414 (1782).

Lectotypus: ”Hannoveræ. [F. Ehrhart: 
Phytophylacium] 19.” (LINNHS No. 
1441.174.1); a JiménezMejías et al. (2017) 
designatus.

Hur skiljer man underarterna åt?
Mónica Míguez upptäckte först att det var 
något ”på tok” med hängstarrarna när deras 
DNAsekvenser (från såväl nukleärt riboso
malt DNA: ITS och ETS som plastidDNA: 
matK och rpl32trnLUAG) fördelade sig på två 
väl åtskilda grupper i hennes dendrogram 
(Míguez m.fl. 2017, s. 2217); dessa grupper 
var dock ännu mer väl skilda från motsva
rande DNAgrupper hos de andra arterna 
i sektionen. Vid närmare granskning av det 
herbariematerial från vilket DNAproverna 
tagits visade det sig också att dessa båda 
grupper gick att skilja även genom några 
morfologiska karaktärer.

För det första är honaxskaften hos 
västlig hängstarr i stort sett helt släta i 
hela sin längd, medan motsvarande hos 
östlig hängstarr är mer eller mindre rik
ligt försedda med små styva, vassa, mot 
fruktgömmena riktade borst, vilka gör att 
honax skaftet känns tydligt strävt om man 
(försiktigt) drar med fingrarna utmed skaftet 
ned mot dess fästpunkt i strået. Det är lämp
ligast att studera de nedersta honaxen, som 
har längst skaft, och om det rör sig om äldre 
herbariematerial bör man preparera fram de 

figur 1. Blommande, hängande han- och honax 
av västlig hängstarr i Vinding Skov, strax norr om 
Munkebjerg Hotel i den branta sluttningen ned mot 
Vejle Fjord, östra Jylland. 
foto: Ib Nord Nielsen, 30 maj 2015.
Flowering, pendulous male and female spikes of 
Western Pendulous Sedge Carex pendula ssp. pen-
dula in Vinding Skov, south of innermost Vejle Fjord, 
eastern Jutland. This is the northernmost native locality 
of this sedge in Denmark.
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nedre delarna ur stödbladens slidor; detta 
då de övre delarna kan ha förlorat eventuella 
borst under tidens gång.

För det andra skiljer sig typiska exemp
lar av underarterna klart genom att de 
har olika färg på den hinna som avgränsar 
snärpet där blad och även stödblad lämnar 
strået. Denna är mer eller mindre vitgrön 
hos färska skott av västlig hängstarr, medan 
den är tydligt rödbrun hos östlig hängstarr, 
åtminstone ut mot kanten. Denna färg
skillnad blir dock mindre och mindre 
uttalad allt eftersom hösten framskrider, så 
att såväl västlig som östlig hängstarr sent på 
säsongen uppvisar mer eller mindre bruna 
snärpkanter, även om det med lupp brukar 
gå att påvisa rödbruna fläckar i dessa hos 
östlig hängstarr.

Nötternas form utgör en tredje skill
nad, i det att västlig hängstarr har mera 
elliptiska små nötter, medan den östliga 
underarten har bredare och något större, 
snarast omvänt äggformade nötter. Det bör 
dock observeras att denna karaktär gäller 
nötterna och inte fruktgömmena (som är 
vad man ser i honaxet); för att studera dem 

måste man skära upp fruktgömmena och 
preparera fram nötterna.

Dessutom verkar det som om frukt
gömmena i genomsnitt är större och mera 
avsmalnande i sina övre delar hos östlig 
hängstarr än hos den västliga (en god 
illustration finns hos Denters 2017), något 
som kan ha ett samband med de större och 
annorlunda formade nötterna, men det är 
ännu osäkert hur tillförlitlig denna karaktär 
är.

Bland de herbariekollekter jag har stude
rat har även ett antal visat sig vara inter
mediära mellan de två underarterna, oftast 
därigenom att de har relativt få styva borst 
på honaxens långa skaft, och i regel även 
genom att deras snärphinnor är något röd
brunt anstrukna ute i kanten, men stundom 
förekommer även att snärphinnan är tydligt 
rödbrun medan borst på honaxskaftet sak
nas, eller vice versa. Jag har preparerat fram 
några nötter ur fruktgömmena från flertalet 
av dessa kollekter: de förefaller vara väl 
utvecklade och framvisar alls inga karaktärer 
som tyder på nedsatt fertilitet. Detta förhål
lande passar bättre med min behandling av 

figur 2. Västlig hängstarr 
i Kollund Skov nära 
innersta Flensborg Fjord, 
Sönderjylland. 
foto: Peter Wind, 14 
augusti 2005.
Western Pendulous Sedge 
Carex pendula ssp. pen-
dula in Kollund Skov, close 
to innermost Flensborg 
Fjord, southernmost Jut-
land. This is the southern-
most native locality of this 
sedge in Denmark.
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de båda hängstarrarna som två underarter 
inom en och samma art, än med att betrakta 
dem som två skilda (men givetvis närstå
ende) arter, så som Míguez m.fl. (2017) och 
JiménezMejías m.fl. (2017) har gjort.

Utbredning i Norden och dess 
närmaste omgivning
De fyra sedan gammalt kända lokalerna 
för hängstarr på sydöstra Jylland hänger 
växtgeografiskt nära samman med dess före
komster i nordvästra Tyskland och Neder
länderna (Hegi m.fl. 1967–1980), varför det 

borde finnas skäl att förmoda att de skulle 
hysa västlig hängstarr. Dessa fyra lokaler är: 
Kollund Skov (eller ”Kobbermølleskoven”, 
norr om innersta Flensborg Fjord strax intill 
nuvarande tyska gränsen), Hønsnap Skov 
(något nordost om föregående), Pamhule 
Skov (västsydväst om Haderslev) samt Vin
ding Skov (även kallad ”Andkær Skov” eller 
ofta ”Munkebjerg”, på södra sidan av Vejle 
Fjords inre del, med några av Danmarks 
mest imponerande nordbranter, till och 
med en serpentinväg!). Beläggen härifrån 
är också att hänföra till västlig hängstarr 
(somliga kollekter uppvisar dock inter
mediära karaktärer; från Vinding Skov före
ligger även insamlingar av östlig hängstarr; 
möjligen har denna underart introducerats 
till lokalen i senare tid), vilket bestyrker att 
dessa lokaler säkerligen är ursprungliga och 
utgör den nordligaste delen av den västliga 
hängstarrens (kontinentala) utbrednings
område (Hartvig 2015). 

Å andra sidan tillhör lokalen vid Segen i 
västra utkanten av Almindingen på Born
holm östlig hängstarr; här såg vi arten vid 
den exkursion som jag ledde för Svenska 
Botaniska Föreningen försommaren 2010 
(Johansson 2011). Denna lokal har inte 
varit känd lika länge som de jylländska och 
förekommer i en något ”suspekt” miljö, i 
utkanten av ett arboretum, men arten kan 
möjligen ändå vara naturlig på lokalen; den 
växte måhända i området redan innan arbo
retet anlades. 

Denna teori kan möjligen synas bestyrkt 
av att de tre herbarieark från Östra Vem
menhög i sydligaste Skåne (i LD, insamlade 
åren 1906 och 1907), vilka finns bevarade, 
om än i tämligen dåligt skick, utgörs av 
intermediära hängstarrar som närmar 
sig den östliga underarten. Lokalen (eller 
lokalerna?) i Östra Vemmenhög är de enda 
som kan tänkas ha varit naturliga hos oss i 
Sverige (Weimarck 1963, Nilsson & Gus
tafsson 1976), varför de ligger till grund för 
att hängstarr blivit rödlistad som ”försvun

figur 3. Hängande han- och honax av östlig 
hängstarr vid Segen i västligaste utkanten av 
Almindingen på Bornholm. 
foto: Erik Ljungstrand, 17 juni 2010.
The pendulous male and female spikes of Eastern 
Pendulous Sedge Carex pendula ssp. agastachys at 
Segen, in the westernmost part of Almindingen on the 
Danish island of Bornholm, its northernmost possibly 
native locality.
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arten odlas. Jag har granskat insamlade belägg 
från detta slags nyfynd av hängstarr (i den 
mån sådana existerar), och kunnat konstatera 
att båda underarterna finns representerade; 
även några mellan former har kunnat noteras.

På Artportalen finns ett relativt stort 
antal uppgifter om hängstarr rapporterade 
från Sverige, och givetvis finns det även 
fynd som inte är rapporterade dit alls. Om 
vi stryker uppgifter som uppenbarligen 
endast avser odlade eller (med en oriktig 
användning av termen) ”kvarstående” 
hängstarrar återstår följande av mig kända 
angivelser: 

Skåne: Vellinge samhälle 2004–2017 
(östlig ! 1), Sankt Olof: Måsalycke soptipp 
2008–2009 (intermediär!), Bonderup: nära 
Knivsås 2009 (västlig!), Brågarp: Gullåkra 
mosse (vid f.d. soptipp) 2009 (? 2; publicerad 
av Birkedal 2010), Hardeberga: Fågelsångs
dalen 2010 (?), Lund (och även Vallkärra): 
Sankt Hans backar med omgivningar 
2009–2017 (intermediär!; publicerad av 
Runeson 2010), Hörby soptipp 2016 (väst
lig!), Höganäs: f.d. gruv (nu grön)området 
”Ärtan och Bönan” 2013–2017 (?).

Halland: Söndrum: Eketånga 2011–2017 
och Alet 2015–2017 (båda två västlig!), Hun
nestad: Öxnamossa grustag/soptipp 2016 (?). 

Västergötland: Fässberg: bunkerområdet i 
Änggårdsbergen 2015 (?), Göteborg: Sjö
bergen 2016–2017 (östlig!), Västra Tunhem: 
väster om Bergagården på Hunne berg 
2015–2017 (intermediär!; publicerad av Boh
lin & Bohlin 2015).

Uppland: Solna: Frösundavik 1994–1995 
(östlig). 

På liknande sätt har det vid granskning av 
insamlade belägg från i modern tid upp
täckta danska lokaler visat sig att såväl väst

1. Ett utropstecken i lokaluppräkningen betyder 
att författaren har granskat (levande eller) pressat 
material från lokalen i fråga.
2. Ett frågetecken i lokaluppräkningen betyder 
att det är okänt vilken underart som påträffats på 
lokalen.

nen / nationellt utdöd (RE)” på den svenska 
rödlistan (Westling 2015).

De nu uppräknade danska lokalerna 
på Jylland och Bornholm är de som utgör 
underlag för utbredningskartan hos Moss
berg m.fl. (2005, s. 798), vilken således 
måhända visar de nordligaste aktuella 
utpostlokalerna för både västlig och östlig 
hängstarr i (det kontinentala) Europa. På 
de Brittiska öarna når dock den västliga 
hängstarren ännu längre åt norr, som allra 
nordligast till södra sidan av Moray Firth 
i nordöstra Skottland (Perring & Walters 
1962, Foley & Porter 2002). 

De närmaste naturliga lokalerna söder 
om Danmark är belägna nära Flensburg i 
Schleswig och vid Malente i Holstein (båda 
troligen västlig hängstarr), samt nära Bad 
Doberan väster om Rostock och vid Stub
nitz på ön Rügen (förmodligen bägge östlig 
hängstarr); där efter återkommer arten inte 
förrän i Westfalen och Harz (Birger 1908, 
Haeupler m.fl. 1988, Benkert m.fl. 1996).

FÖREKOMSTER SOM FÖRVILDATS  
FRÅN ODLING
På senare tid har hängstarr blivit allt populä
rare i odling; arten går numera att köpa från 
åtskilliga plantskolor, och har blivit allt van
ligare i offentliga planteringar, i synnerhet 
i parkanläggningar. Detta har givetvis även 
medfört att den kan spridas till andra lämp
liga lokaler och växa upp till blommande 
tuvor. Ett flertal moderna fynd av detta slag 
redovisas för Danmark av Hartvig (2015), 
och vad Sverige beträffar uppges hängstarr 
av Olsson & Tyler (2007, s. 666) från en lokal 
i Vellinge, och av Jonsell & Svenson (2010, s. 
761) från en lokal i Solna. 

Dessa två fynd var dock bara de första, 
blott ”toppen av isberget”, och under de 
senaste tio åren har hängstarr dykt upp på 
allt fler lokaler runt om i södra och mellersta 
Sverige, stundom tydligt inplanterad och i 
viss mån spridd lokalt, men ibland funnen på 
oväntade ställen rätt långt från platser där 
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lig som östlig hängstarr förekommer bland 
dessa, liksom även inter mediärer mellan de 
båda underarterna.

För framtiden: samla fler belägg!
Att hängstarren på detta sätt visat sig kunna 
uppdelas i underarter utan att någon hade 
kunnat ana sig till detta i förväg är en god 
illustration till vikten av att samla in och 
pressa beläggexemplar av alla växter, även 
sådana som man är övertygad om att man 
mycket väl behärskar och känner igen. Man 
kan aldrig i förväg veta när det visar sig att 
en vanlig (eller ovanlig) växtart delas i två 
(eller flera) olika taxa, och blott anteck
ningar eller uppgifter på Artportalen går inte 
att nyttja för en ombestämning med hänsyn 
till karaktärer som inte var kända när växten 
i fråga noterades. 

Naturligtvis kan man inte samla in allt 
man ser, men försök att samla representa
tivt material till de offentliga herbarierna av 
alla intressantare nyfynd och helst även av 
”vanliga” växter, åtminstone då och då. Blott 
på detta vis kommer fram tidens forskning 
att kunna klarlägga vad det var, som vi på vår 
tid noterade och upptäckte i den nordiska 
naturen.  
•  Ett stort tack till Claes Persson och Claes Gustafsson vid 
Herbarium GB, som understött denna min studie med råd 
och dåd, till Lennart Karlén och Thomas Karlsson för hjälp 
med granskning av hängstarrsbelägget från Solna, samt till 
personalen vid följande offentliga herbarier som lånat ut (delar 
av) sitt nordiska material av hängstarr till GB så att jag här kun
nat granska detsamma: Köpenhamn (C), Århus (AAU), Lund 
(LD), Oskarshamn (OHN) och Stockholm (S). Även ledes ett 
stort tack till Eva Andersson, Uno Eliasson, Birgitta Herloff, 
Thomas Karlsson och min mor Ingrid Ljung strand för kritiska 
synpunkter på artikeln, samt till Peter Wind (Århus) och Ib 
Nord Nielsen (Klitmøller) för tillstånd att använda deras bilder 
av västlig hängstarr från Kollund Skov respektive Vinding Skov.

Facktermer
Afromontan – en växt som förekommer i de höga 

bergen i Östafrika, ofta även i Etiopien.
Allopatrisk – två taxa som har olika utbrednings-

områden är allopatriska. Motsats: sympatrisk.
Dendrogram – ett diagram som visar hur olikheter 

mellan olika data (t.ex. DNA-sekvenser hos 
olika växter) kan tolkas som ett mönster, vilket 
förgrenar sig liknande ett träd, i vilket man kan 
betrakta vissa delar (grupper av data) som 
mera lika varandra och andra som mera olika.

DNA-sekvens – den följd av ”genetiska bokstä-
ver” (A = adenin, G = guanin, C = cytosin, T 
= tymin) som utmärker en viss gen (eller mera 
precist ett visst lokus) hos någon växt. Sådana 
DNA-sekvenser kan numera rutinmässigt fast-
ställas med hjälp av ”PCR-metoden”.

Lektotypifiering – den process som leder till att 
ett växtnamn som saknat nomenklatorisk typ 
kommer att förses med en sådan, vald bland 
det ”originalmaterial” som den ursprunglige 
auktorn kan förmodas ha använt sig av vid 
beskrivningen.

Nukleärt DNA – det DNA som finns i cellkärnan 
hos växter (och andra organismer).

Ny kombination – det vetenskapliga namn som 
uppstår, när en auktor ändrar släktestillhörig-
het eller systematisk rang (eller båda) för en 
växt, men bibehåller ett tidigare publicerat 
(art-)epitet, utan att ge någon ny beskrivning, 
men i stället genom att hänvisa till en tidigare 
dito med exakt samma epitet.

Plastid-DNA – det DNA som finns i kloroplas-
terna (och de andra plastiderna) hos växter.

Ribosomalt DNA – det DNA som ger upphov till 
det ”ribosomala RNA” som ingår i cellernas 
”proteinfabriker”, ribosomerna.

Sympatrisk – två taxa som har till stor del sam-
manfallande utbredningsområden är sympa-
triska. Motsats: allopatrisk.

Taxon (pl. taxa) – en systematisk enhet på någon 
rang bland växter (och andra organismer), 
till exempel ett släkte, en sektion, en art, en 
underart eller en varietet.
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(2017) that the Pendulous 
Sedge Carex pendula can be 
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which are here treated as 
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ssp. pendula and C. pendula ssp. 
agastachys (Ehrh. ex L. fil.) 
Ljungstrand, comb. et stat. 
nov. The nominate subspecies 
has a wide distribution from 
Macaronesia and North Africa, 
through most parts of the 
Mediterranean and in wide 
areas of Western Europe up to 
Scotland and southernmost 

Jutland in the north. The other 
subspecies shows a more conti
nental distribution, occurring 
in Central and Eastern Europe, 
around the Black Sea and 
in Caucasia, and reaches its 
easternmost limit in north
western Iran. This subspecies 
does also occur in Denmark, 
on the island of Bornholm, and 
might have been indigenous in 
southernmost Scania, Sweden, 
about 110 years ago. Today, 
both these subspecies occur in 
Denmark and Sweden also as 
escapes from cultivation. Some 
of those escapes have charac
ters intermediate between the 
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they may originally have been 
collected in the sympatric 
zone in Central Europe. In the 
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possible to retain these two 
entities, pendula and agastachys, 
as separate species: their inter
mediaries are too numerous 
and seem to be fully fertile.
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Orkidéerna vid Sandika dök upp spon
tant för ungefär sex år sedan och har sedan 
dess enligt Lillemor visat sig varje år. Den 
före detta åkermarken öster om vägen sköts 
som slåttermark. I trädgården används gräs
klippare men först så pass sent att plantorna 
hunnit blomma och sätta frö.

Svante Malmgren (i brev aug. 2017) menar 
att Sankt Pers nycklar under optimala 
förhållanden kan blomma redan tre år efter 
groningen. Fröspridningen till den nya loka
len i Sandika bör således ha ägt rum minst 
tre år tidigare än när de första blommande 
plantorna observerades. Den kan ha skett 
genom vindspridning eller som förorening 
från trafiken på den passerande vägen.

S
ankt Pers nycklar Orchis mascula är 
en sydlig art i Sverige med förekom
ster i Götaland och Svealand (och på 
Åland). Den förekommer rikligt på 

Öland och Gotland och når på västkusten 
upp till nordligaste Bohuslän. I Norge finns 
den längs hela kustremsan från Osloområdet 
upp till Lofoten, med en utpostlokal så långt 
norrut som i Tromsötrakten.

I Sverige har Sankt Pers nycklar sin 
nordgräns i Uppland. Vid Upplandsflorans 
utgivning (Jonsell 2010) angavs Näsudden på 
Raggar ön, cirka 15 km sydost om Östhammar, 
som Sveriges nordligaste förekomst (figur 1).

Den 19 maj 2016 gjorde jag ett besök hos 
familjen Erik Eriksson i Sandika strax söder 
om Östhammar. Lillemor Eriksson visade då 
en orkidé som hon inte riktigt kände igen. 
Det visade sig vara vackra bestånd av blom
mande Sankt Pers nycklar (figur 2). De växte 
dels på den gräsbevuxna, breda vägslänten 
öster om vägen och gick ut på den angräns
ande, före detta åkermarken (142 blommande 
plantor), men fanns också innanför häcken i 
trädgården på västra sidan av vägen (27 plan
tor). År 2017 uppgick antalet plantor till 216 
respektive 22 (varav sex ex i syrenhäcken), 
totalt 238 blommande Sankt Pers nycklar.

Den nya växtplatsen, belägen på två 
angränsande fastigheter, ligger 13 kilome
ter västnordväst om och drygt 4 kilometer 
nordligare än lokalen på Näsudden. Den 
nuvarande uppländska och svenska nord
gränsen flyttas därigenom till koordinaterna 
6682650 1643730 (RT90).

895_Orch_Orch_masc

figur 1. Sankt Pers nycklars utbredning i Uppland 
enligt Upplands flora (Jonsell 2010). Den nyupp-
täckta lokalen vid Sandika är utmärkt med en röd 
prick. Den trovärdiga uppgiften från 1977 på norra 
Gräsö är markerad med en röd ring.

Sankt Pers nycklar har sin svenska nordgräns i Uppland. Ebbe Zachrisson  
fick härom året nys om en lokal som flyttade gränsen för den vackra orkidén  
ytterligare några kilometer norrut.

Sankt Pers nycklar – en ny och en  
nygammal nordgräns i Sverige
EBBE ZACHRISSON
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Av Sveriges cirka femtio olika orkidéer 
finns cirka trettio i Uppland. Totalt sett 
har orkidébestånden i Uppland under den 
senaste femtioårsperioden varit relativt 
stabila. Vid en jämförelse mellan Almquists 
(ca 1970) och Upplandsflorans inventering 
uppgick tillbakagången för de enskilda 
arterna till mellan 5 och 48 procent, medan 
ökningar på mellan 1 och 39 procent kunde 
utläsas. Mer exceptionella förändringar 
visade honungsblomster Herminium monor-
chis (minskning med 96 %), medan Sankt 
Pers nycklar är den orkidé som ökat allra 
kraftigast (med 86 %). I Upplandsfloran för
klaras att ökningen ”kan bero på att Sankt 
Pers nycklar gynnas i de första stadierna av 
tidigare naturbetes markers igenväxning”.

Huvudutbredningen av Sankt Pers nycklar 
i Uppland finns i kustområdet mellan Råd
mansö och Singö. Inlandsförekomster är fåta
liga. På de båda inlandslokaler som Almquist 
omnämner (Ultuna och Sonö) kunde den 
ej återfinnas under Upplands florainvente
ringen. Däremot påträffades fem nya inlands
förekomster (figur 1), de flesta mellan Uppsala 
och Mälaren, men på ingen av dessa kunde 
arten återfinnas 2017. Inlands förekomster 
tycks vara tillfälliga och kortvariga.

EN NYGAMMAL FÖREKOMST VID UGGLAN
År 2015 rapporterade Kersti Öhman till Art
portalen en mycket trovärdig uppgift från 
sin dagbok 19770612 om en förekomst av 
Sankt Pers nycklar vid Ugglan på nordligaste 
Gräsö (figur 1). Orkidén växte då på en liten, 
slåttrad äng. Vid vägbygge år 1984 råkade 

en grustäkt öppnas just på växtplatsen och 
numera återstår bara en vattenfylld grop. 
Trots sökande på och kring den angivna plat
sen (6711780 1643670) den 9 juni 2017 kunde 
Joakim Ekman inte finna några nycklar. Men 
uppgiften visar att Sankt Pers nycklar under 
ett antal år kring 1980 hade naturlig svensk 
nordgräns på norra Gräsö, nästan tre mil 
nordligare än den nuvarande förekomsten 
vid Sandika.  

•  Tack till familjen Eriksson, Sandika, Svante 
Malmgren, Kersti Öhman och Joakim Ekman.

Citerad litteratur
Jonsell, L. (red.) 2010: Upplands flora. SBFförlaget, Uppsala.

figur 2. Två vårprimörer. Gullvivan klarar sig i alla 
väder, medan Sankt Pers-nycklarna för säkerhets 
skull har strumporna på, i form av skivlösa blad-
slidor nedtill på stjälken.
foto: Lillemor Eriksson, 18 maj 2017.

Zachrisson, E. 2018: Sankt Pers 
nycklar – en ny och en nygammal 
nordgräns i Sverige. [Orchis mascula 
at its northernmost Swedish locali
ties.] Svensk Bot. Tidskr. 112: 48–49.
The northernmost Swedish sites 
for Orchis mascula in the province of 
Uppland are described.

Ebbe Zachrisson är geolog och 
botaniker. Han fick SBF:s Guldlupp 
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2015.
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Var det någon som trodde att växterna var mer primitiva 

än djuren? Växternas rötter har såväl tyngdkraftssinne, 

ljussinne, vattensinne, känselsinne som smaksinne!

Sinnesorganet i  
växtrotens spets
LARS OLOF BJÖRN

V
i uppskattar blomsterprakten i trädgårdar och naturen, 
men det växtliv som finns under jord och som vi inte ser 
kan också vara fascinerande när vi får veta lite mer om 
det. Visst kan vi vara noga med att få med så mycket röt

ter som möjligt när vi ska plantera om vår älsklingsväxt eller bli 
av med ett ogräs, men inte tycker vi att rötterna är vackra precis.

Det kan finnas mer under marken än vi tror. Pavlychenko 
(1937) mätte rötterna på olika slags växter odlade under olika 
förhållanden. Exempelvis fann han att en åttio dagar gammal 
rågplanta som odlades tre meter från närmaste grannar hade en 
total rotlängd på 79 kilometer, när han räknade ihop huvud rötter 
och deras första förgreningar. Rötter av vete och flyghavre hade i 
stort sett samma dimensioner. Dittmer (1937) gjorde ett liknande 
experiment, men lät sin rågplanta växa i 120 dagar, och mätte 

figur 1. Rötter som trängt in 
i ett lavarör i Kaumana Cave, 
Hawaii. Denna typ av grotta 
uppstår när rinnande lava 
träffar på ett tillfälligt stopp 
och stelnar på ytan medan 
den underliggande lavan rin-
ner vidare. Växtrötter är den 
viktigaste näringen för djuren 
som lever i sådana grottor (se 
Culver och Pipan 2014). 
Bilden har ställts till förfogande 
av Dr Tanja Pipan, Inštitut za razis-
kovanje krasa, Slovenien.
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också andra och tredje ordningens rotförgreningar, och fick den 
totala rotlängden till 618 km. Till detta kom längden av alla små 
rothår som han uppskattade till sammanlagt 10 600 km, gott och 
väl avståndet mellan ekvatorn och nordpolen. Ingen har senare 
vare sig bekräftat eller motsagt detta.

Men nästan lika överraskande är hur djupt växtrötter kan 
tränga ned i jorden. Rekordet, såvitt känt, är 68 meter för ett 
träd i Kalahari, Boscia albitrunca, högst tio meter högt, till
hörande familjen kaprisväxter (Jennings 1974, sid. 797). I detta 
fall var det borrhålet för en djup brunn som avslöjade hur långt 
rötterna hade nått. Men man kan också ofta se växtrötter hänga 
ned från taket i grottor till vilka de har trängt ned från markytan 
(figur 1).

Nog kan rotlängden vara imponerande. Men det är inte de 
stora dimensionerna det ska handla om här, utan om de yttersta 
millimeterna av en rotspets. Ja, framför allt om yttersta tiondels 
millimetern, den så kallade rothättan och dess närmaste grann
celler (figur 2). Denna lilla ”luva” inte bara skyddar de innanför 
liggande, särskilt ömtåliga stamcellerna i det så kallade meris
temet. Den producerar också ett smörjmedel som underlättar 
för roten att tränga fram genom jorden. Och inte minst viktig är 
den som säte för flera olika sinnen som gör att roten kan leta sig 
genom jorden på bästa sätt för att kunna förse växten med vatten 
och näringsämen.

Det verkar förstås konstigt att tala om stamceller i en rot. 
Ordledet ”stam” har alltså inte här med växtens stam att göra. 
Man kan i stället associera det med ”härstamma”, för det är från 
stamcellerna som alla andra celler i växten (liksom i oss) här
stammar. Genom att de delar sig och genom att avkomlingarna 
utvecklas på olika sätt så bildas alla övriga celler i växten. 

Stamcellerna ligger alltså mellan rothättan och resten av 
roten. Från dem växer det åt båda hållen, men rothättans celler 
är inte beständiga. De släpps efterhand loss med en mekanism 
som liknar den genom vilken träden fäller sina löv om hösten. De 
avsöndrar slem och fungerar som smörjmedel som underlättar 
rotens framträngande genom jorden och äts så småningom upp 
av mikroorganismer. Men rothättan är också ett mångfunktio
nellt sinnesorgan. 

Tyngdkraftssinne
En växt kan inte som vi och de övriga djuren röra sig fritt och 
söka upp de ställen som ger de bästa livsbetingelserna. Men den 
har ändå förmåga att leta reda på det som är bra för den och und
vika det som är dåligt. Och mycket av förmågan att göra detta 
sitter just i rotspetsen. Samtidigt som den är ett sinnesorgan så 
är den ratten som styr åt rätt håll.

figur 2. Rotspets av råg. 
Rothättan längst ut i rotspet-
sen består av tre delar: En 
central del (kallad columella, 
brunfärgad på bilden) med 
en tillväxtzon (meristem, med 
stamceller som delar sig, gul) 
och en yttre del (grön). Vävnad 
bakåt i roten bildas av stam-
celler som ständigt delar sig 
i ett ”hudlager” (epidermis, 
violett), ledningsvävnad (med 
två delar, xylem och floem, röd) 
och en grundvävnad (cortex, 
blå). Mitt emellan alla celler 
som ständigt delar sig ligger 
några få celler som ett ”vilande 
centrum”, i vilket det inte sker 
några celldelningar. 

En kort film som visar hur 
tillväxten av en rot går till visas 
på följande internetlänk (von 
Wangenheim m.fl. 2017): 
https://doi.org/10.7554/
eLife.26792.019
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Först och främst måste roten veta vad som är upp och ned, 
och denna förmåga till så kallad gravitropism är det rotsinne 
som man förstår sig på bäst, Det är rothättans centrala del, 
columellan, som känner av jordens dragningskraft och dirigerar 
riktningen av rotens tillväxt i förhållande till denna. Den utgör 
alltså ett mycket viktigt sinnesorgan. I de flesta fall innehåller 
columellacellerna stärkelsehaltiga plastider (rotens motsvarighet 
till bladens kloroplaster) som lägger sig på cellernas undersida 
och påverkar strömmen av tillväxthormon, som i sin tur påver
kar cellernas tillväxt längre bak i roten, så att den växer i rätt 
riktning. Alla växter har inte stärkelse i sina plastider. Det allra 
ursprungligaste ”lodet” tycks vara bariumsulfat, som landväxter
nas föregångare kransalgerna använder sig av.

Ljussinne
Men rothättan har även andra sinnen. En del rötter, bland annat 
hos korsblommiga växter och gräs, har förmåga att söka sig från 
ljuset. Det är blått ljus som fångas upp av rothättan som åstad
kommer detta (figur 3; Mullen m.fl. 2002). Alla växters rötter har 
dock inte denna förmåga.

Det är ju begripligt att en del rötter har förmåga att undvika 
ljus. Ibland kan ju ett frö gro på ett brant ställe där det inte räcker 
för roten att bara kunna växa rakt nedåt. Men det är mycket 
som är mystiskt med rötternas ljussinne. Man kan ibland, utom 
tendensen att undvika blått ljus, påvisa en tendens hos rötter att 
söka sig mot rött ljus (Ruppel m.fl. 2001, Kiss m.fl. 2003), eller 
för rött ljus att motverka verkan av blått ljus (Sindelar m.fl. 2014), 
och vad det ska vara bra för är svårt att förstå. Rothättan innehål
ler det blå proteinet fytokrom, som förmedlar verkan av rött ljus. 
Blåljuseffekten förmedlas av det gula proteinet fototropin  1 (Saka
moto & Briggs 2002, Wan m.fl. 2012). Hos vissa sorter av majs 
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figur 3. Ett experiment som 
visar att det är själva rotspet-
sen som känner av ljus och 
ger en majsrot förmåga att 
växa bort från det. De inflikade 
bilderna visar var rötterna 
belysts; pilarnas färg motsvarar 
kurvornas (ljusets färg var den-
samma i båda fallen). Kurvorna 
visar hur rotens riktning vrids 
bort från ljuset efter olika tider. 
Baserat på data av Mullen m.fl. 
(2002).
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söker sig rötterna nedåt, det vill säga är positivt gravitropiska, 
endast om de utsätts för ljus, och denna effekt förmedlas också 
av fytokrom (Suzuki och Fujii 1978, ShenMiller 1978, Suzuki m.fl 
1981, Feldman och Briggs 1987, Kelly och Leopold 1992). 

Vattensinne
Ett annat viktigt sinne lokaliserat till rotspetsen är törstsinnet, 
förmågan att känna av var det finns vatten och växa åt det hållet 
(hydrotropism). På något sätt tycks hormonet abskisinsyra vara 
inblandat i denna förmåga. Mutanter som på annat sätt visar 
nedsatt förmåga att reagera på abskisinsyra har också nedsatt 
hydrotropism (Takahashi m.fl. 2002). Abskisinsyra minskar 
också känsligheten för tyngdkraften, så att hydrotropismen blir 
det som styr rottillväxten när vattnet börjar tryta. Denna minsk
ning av känsligheten för tyngdkraft tycks bero på att rothättans 
stärkelsekorn bryts ned när roten blir hydrotropiskt stimulerad. 
Genom en kombination av studier av geners aktivitet (Kobay
ashi m.fl. 2007, Moriwaki m.fl. 2013) och selektiv stimulering av 
olika delar av roten har man kommit fram till att det är rothättan 
som utgör sinnesorganet också för hydrotropismen.

Man kan få rötter som växer i luft att reagera hydrotropiskt 
helt enkelt genom att hålla en fuktig svamp nära deras ena sida 
utan att beröra dem. De kröker sig då mot svampen. Men för att 
lokalisera exakt var de är känsliga använder man en annan metod 
(Takano m.fl. 1995). Man fäster små tärningar (ca 1 mm × 1 mm) 
av vattenhaltig agar på roten. Man får olika vattentillgänglighet i 
tärningarna genom att ha olika koncentrationer av sorbitol löst 
i vattnet i agarn. Sorbitol har ingen kemisk verkan på rötterna. 
Man kan använda mutanter som saknar gravitropism för att 
stimulera rötterna enbart hydrotropiskt (figur 4).

Det räcker att agarbitarna sitter på i 15 minuter för att röt
terna ska fortsätta att växa i en ny riktning under minst 8 timmar 
(Stinemetz m.fl. 1996).

För att roten ska reagera hydrotropiskt fordras att den inte 
lider brist på kalcium. Grundämnet lantan (i form av jonen La3+), 
som blockerar kalciumjontransport över cellmembraner häm
mar också hydrotropismen (Takano m.fl. 1997).

Växter kan också känna av när deras grannar får brist på vat
ten, åtminstone om det rör sig om släktingar. Figur 5 illustrerar 
ett experiment som visar detta. I försöket användes tre ärtplan
tor av samma sort fördelade på fyra krukor. Kruka A, i vilken en 
växt (“Behandlad” i bilderna) hade en del av sina rötter, utsattes 
genom ett speciellt förfarande för plötslig vattenbrist vid tiden 
noll. ”Behandlad växt” hade rötter också i kruka B, som inte 
utsattes för vattenbrist, och där hade plantan ”Primär motta
gare” också en del av sina rötter. ”Primär mottagare” hade rötter 

figur 4. Experiment med en 
mutant av ärt som är okänslig 
för tyngdkraften. Små bitar 
av vattenhaltig agar fästes på 
roten 8 timmar innan bilden 
togs. För tydlighets skull är 
agarbitarna här markerade 
med rött. Enbart agarbiten t.h. 
på den högra roten innehåller 
sorbitol, som minskar tillgäng-
ligheten av vatten. Baserat på 
foto av Takano m.fl. (1995).
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också i kruka C, där plantan ”Sekundär mottagare” växte. Man 
mätte klyvöppningsvidden 15 och 60 minuter efter att kruka A 
torkats ut, och resultaten visas överst i figur 6. Uppenbarligen 
har någon signal uppfångats av mottagarna. Förmodligen är 
abskisinsyra på något sätt inblandad i denna signalering.

Känselsinne
Roten har också ett känselsinne, som gör att den kan leta sig fram 
mellan kornen i jorden och hitta den lättframkomligaste vägen 
(figur 6). Man har kommit underfund med att känsel receptorerna 
består av ”kanalproteiner” i cellens membraner, närmare betämt 
proteiner som släpper igenom kalciumjoner in i cellernas cyto
plasma. De öppnas när cellerna sträcks ut mekaniskt. 

Där roten böjer sig frisätts kalciumjoner och reaktiva syre
former (ROS, i första hand superoxidanjon, O2

–, som i sin tur 
bildar väteperoxid, H2O2).  Det är inte klart om detta beror på 
den mekaniska spänning som uppstår där eller om frisättningen 
har sitt ursprung i processer i rotmössan när den får kontakt med 
ett hinder. Det verkar som om ROS och kalciumjoner samverkar 
i signalöverföringen på ett sätt som påminner om hur natrium 

20 min 320 min 650 min

figur 5. Kruka A längst till 
vänster utsattes för plötslig 
uttorkning. Den ärtplanta som 
kallas “Behandlad” står med 
rötterna (markerade med gult) 
i både kruka A och kruka B. 
Krukorna B, C och D har alla 
normal vattentillgång. 

Klyvöppningarnas vidd i de 
ovanjordiska delarna av väx-
terna (markerade med grönt) 
15 respektive 60 minuter 
efter det att kruka A utsatts 
för vattenbrist visas i det övre 
diagrammet. Längst till vänster 
också motsvarande för en 
kontrolluppställning som inte 
utsatts för vattenbrist. 

Man ser att den växt som 
har rötter i den uttorkade 
krukan har minskat sin klyv-
öppningsvidd (och därmed 
sin vattenförbrukning) redan 
efter 15 minuter. Den primära 
mottagaren och så småningom 
också den sekundära mot-
tagaren av signalen från den 
behandlade växten följer efter, 
utan att själva ha varit utsatta 
för vatten brist. De har planerat 
med framförhållning. 

Baserat på mätningar av 
Falik m.fl. (2012).

figur 6. En rot av backtrav som 
växer i genomskinlig gel och 
hindras i sin nedåtriktade växt 
av en glasskiva. När rotspetsen 
känner av skivan kopplas geo-
tropismen bort, och det bildas 
en krök längre upp i roten, 
så att roten kan växa vågrätt 
tills den kommit runt hindret. 
Bilderna visar antal minuter 
efter rotspetsens kontakt med 
glasskivan. 

Teckningarna baserade på 
Fasano m.fl. (2002).
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och kaliumjoner samverkar i signalöverföringen i våra nerver 
(figur 7). Möjligen startar ROSCa2+vågen i rotmössan, såsom 
den uppenbarligen gör för nästa sinne, smaksinnet.

Smaksinne
Roten reagerar också på olika kemiska ämnen i jorden. Man kan 
säga att den har ett slags smaksinne. Evans m.fl. (2016) observe
rade en våg av ROS och cytosoliska kalciumjoner fortplanta sig 
uppför roten när de utsatte den yttersta rotspetsen för en lösning 
av natriumklorid. Roten kan också ”smaka av” jordens innehåll 
av olika näringsämnen och anpassa sig därefter. 

Mest har det forskats över ”fosfatsmak” och ”nitratsmak”. 
Smaksinnet för fosfat sträcker sig ända ut i rotmössan, som 
också är viktig för upptagning av fosfat ur jorden (Kanno m.fl. 
2016). Det viktigaste stället för upptagning av nitrat tycks 
däremot vara övergångszonen mellan det område som har mest 
nybildning av celler genom celldelningar och sträcknings zonen, 
den del längre bort från rotspetsen där cellerna växer på längden 
(Trevisan m.fl. 2015). Hormoner bestående av peptider med 
15 aminosyreenheter avges av roten och rapporterar till den 
ovanjordiska delen av växten om nitrattillgången är otillräcklig 
(Tabata m.fl. 2014), och den ovanjordiska delen sänder ut andra 
peptidmeddelanden till samtliga rötter att de får anstränga 
sig mer (Ohkubo m.fl. 2017). Det leder till att nitratbindande 
proteiner får en fosfatgrupp på sig, vilket gör att de kan fånga in 
fosfat från en mer utspädd lösning. Det bildas också fler sådana 
nitratbindande protein molekyler. Slutligen kan också bildningen 
av sidorötter påverkas för att förbättra upptagningen av det som 
det råder brist på.

Men det mest överraskande och imponerande med rotens 
smaksinne är att det för en del växtarter verkar möjligt att 
plantor kan känna skillnad mellan en släkting och en obesläktad 
konkurrent. Mot släktingar visar de viss återhållsamhet, medan 
de – när de upptäcker obesläktade konkurrenter – försöker att 
erövra så mycket som möjligt av jordens resurser för sig själva. 
Principen har demonstrerats av Dudley & File (2008) med 
amerikansk marviol Cakile edentula och av Marler (2013) med 
kottepalmer. 

Biedrzycki m.fl. (2010) – som studerade olika genotyper av 
backtrav – och Semchenko m.fl. (2014) – som studerade tuv
tåtel och gökblomster – fann att det är genom rötternas exudat 
(avsöndring) som en växt kan identifiera en annan och avgöra om 
den är en anförvant eller en främling. Chen m.fl. (2012) gör en 
omfattande jämförelse mellan olika arters reaktioner.  

•  Tack till Tanja Pipan och Alenka Gaberščik för deras hjälp.

figur 7. Schematisk bild över 
signalöverföringen i en växtrot. 
Rboh är ett enzym som bildar 
super oxidjoner genom att 
oxidera ett av cellens vanliga 
reduktionsmedel, NADPH. Det 
aktiveras av kalciumjoner som 
släpps in i cytosolen (vätskan 
innanför cellmembranen, gul) 
genom jonkanaler (gröna). 

I detta fall kommer jonerna 
in i cytosolen från cellväggen, 
men kalciumjoner lagras också 
i inre förråd som vakuoler 
(cellsaftrum) och mitokondrier, 
och kan släppas ut därifrån vid 
andra typer av signalering. 

Superoxidjonerna bildar i sin 
tur väteperoxid i cellväggen 
(grå), som öppnar jonkana-
lerna. En del väteperoxid diffun-
derar över till en granncell så 
att processen kommer igång 
där också. 

Förenklat efter Dietz m.fl. 
(2016). Ett liknande men mer 
komplicerat schema har publi-
cerats av Gilroy m.fl. (2016). 
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Redan i slutet av februari kan man få 

se vitskråpet sticka upp sina robusta 

skott, en föraning om våren mitt i det 

skånska sen vinterslasket.

Vitskråp –  
Skånes eget skråp
Text och foto: ÅKE ANDRÉN-SANDBERG

F
yledalen är en två mil lång dalgång 
belägen mellan Ystad och Sjöbo 
som till stor del fick sin utformning 
för cirka femton tusen år sedan vid 

istidens slut. I den femtio meter djupa dal
gången råder ett klimat som gynnar många 
värmeälskande arter. Här finns artrika gamla 
bok skogar, längs den meandrande Fyleån 
kan man få se både kungs fiskare och ström
stare, de flesta fladdermus arter som finns 
i Sverige har noterats i området och både 
lövgrodor och kronhjortar trivs här.  

I dalen har ljuden från trafiken tystnat, 
och det är bara naturen som gör sig hörd. 
Om man är här och letar efter örn i slutet 
av februari eller början av mars kan man 
redan få se de första vårblommorna sticka 
upp genom snön – långt innan vitsippa och 
tussilago. Det är vitskråp Petasites albus som 
kraftfullt banar sig väg mot det bleka ljuset. 
Vitskråp finns i Sverige som spontan bara i 
Skåne. I Fyledalen ses den i stora bestånd, 
och om man forskar i gammal litteratur finns 
arten beskriven vid vägen mot Baldringe för 
trehundra år sedan, och där kommer den 
upp ännu idag, år efter år.

Vitskåp tycker bäst om skugga eller halv
skugga, men kan också växa vid vägkanter. 
Den trivs i fuktig, gärna översilad, näringsrik 
mark och ses exempelvis vid källor och bäckar 
i ängslövskogar av främst bok och ask – exem
pelvis i boklundarnas utkanter i Fyledalen.

För den som aldrig sett ett vitskråp är 
det lättast att tänka sig det violetta pest
skråpet Petasites hybridus, men i en vit 
variant. Vitskråpet är dock lite robustare än 
pestskråpet i början; kanske eftersom den 
sticker fram någon månad tidigare och då 
behöver sin stadighet för att hålla undan 
snö och is. Stjälken blir till slut upp till en 
halv meter hög och är klädd med brett ovala, 
ljusgröna, bladlika fjäll som är ett par centi
meter långa. 

Blomkorgarna är fullt utslagna först 
i april, då de höjer sig över bladen som 
kommer fram först efter blomningen. De 
stora bladen ser ut som hästhovens och står 
hela sommaren, långt efter det att blom
stänglarna omvandlats till fröstänglar med 
bevingade frön som blåses bort med vinden 
som hos maskros eller hästhov. 

Det andra ledet av det svenska namnet, 
skråp, låter kanske inte så vackert. Namnet 
togs upp av Elias Fries i Botaniska Utflygter 
1864, från att tidigare (i olika varianter) 
mest ha varit brukat om andra storbladiga 
arter, särskilt kardborre. Vad gäller ordets 

Vitskråpets Petasites albus talrika blomkorgar 
sitter samlade i en inledningsvis tät klase. Arten är 
tvåbyggare; bestånd kan vara antingen honliga eller 
hanliga. 
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ten tas bort. Vitskråpet illustrerar detta väl 
genom att bilda stor bestånd utan mycket 
plats för andra arter. Att kunna fortplanta 
sig vegetativt med jordstammar förefal
ler vara effektivt för en växt som blommar 
innan mer än ett fåtal insekter vaknat.

Till England infördes vitskråpet enligt 
uppgift 1683 och uppges som vildväxande 
från och med 1806. Till skillnad från Skånes – 
och den europeiska kontinentens – vitskråp 
är honplantor mycket sällsynta i England och 
Irland, vilket innebär att växten då nästan 
enbart förökar sig könlöst. Det varnas där för 
att plantera vitskråp i trädgårdar eftersom 
den då snabbt breder ut sig till nackdel för 
övriga trädgårdsväxter (”too rampant for 
anything other than the wild garden”).

För den som inte känner till vitskråpet kan 
växten te sig som nästan tre olika: den kraft
fulla bulben som sticker upp ur snö och is på 
våren, de höga blomstänglarna i maj och juni 
och fälten av stora blad som skyler allt annat 
under resten av sommaren. Alla vitskråpen 
är lika imponerande, vart och ett på sitt sätt. 
Men du hittar dem bara i Skåne!  

ursprung skriver Elof Hellquist i Svensk 
etymologisk ordbok 1922: 

Då samtliga dessa [namn]former … kunna 
återföras till verb … med grundbet. av ’giva ett 
rasslande (hest) ljud’ …, syfta de säkerl. från 
början på Tussilago o. dess bruk som medel 
mot hosta … o. ha väl sedan överförts på andra 
växter med stora blad utan inskärningar. 

Det kan nämnas att släktingen ”pestskråp” 
i äldre litteratur kallades ”pestilensrot”, en 
direkt översättning av tyskans ”pestilenz
wurz”, och ordinerades mot pesten – med 
begränsad verkan kan man förmoda. I 
Gränna uppgavs pest skråpet vara införskaf
fat av stadens grundare (1652) Per Brahe som 
skydd mot diverse farsoter. Undersöker man 
skråpets plats i den folkliga botaniken visar 
det sig emellertid att arten främst odlats 
som medicin till svinen.

Både vit och pestskråp fördes av Linné 
till samma släkte som hästhoven, medan 
andra författare ansåg att de var någon form 
av skräppa – i aktuella floror ligger skråp och 
hästhov fortfarande nära varandra men har 
fått var sitt släkte. Danskarna kallar skråpen 
för ”Hestehov” medan vår hästhov hos dem 
benämns ”Følfod”.

Vitskråpet förgrenar och förmerar sig 
med underjordiska jordstammar eller rhi
zom. Sådana klonväxter brukar vara svåra 
att utrota eftersom jordstammarna finns 
kvar även om de överjordiska delarna av väx

Vitskråpet hör till de allra tidigaste vårblommorna. Redan i februari–mars kan den skjuta upp sina skott i 
Sydskånes artrika lövskogar. Framåt sommaren sträcker blomstänglarna på sig och de stora hästhovslik-
nande bladen börjar växa till.

Åke AndrénSandberg är professor emeritus i 
kirurgi från Karolinska universitets sjukhuset och 
ivrigt fotograferande amatörbiolog. 

Adress: Borrby 4336, 276 35 Borrby 
E-post: ake.andrensandberg@gmail.com
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läsvärt
Ett nytt danskt  
mästerverk om  
vattenväxter
Den sedan länge helt utgångna 

Danske vandplanter har äntligen fått 

en efterföljare: Danmarks vandplanter, 

som helt i likhet med föregångaren 

inte bara är användbar i Danmark, 

utan i nästan hela Norden.

ERIK LJUNGSTRAND

Vattenväxterna är, i likhet med träden, en 
grupp som med fördel kan behandlas som 
en egen enhet, oberoende av systematiska 
hänsyn, även om de (liksom träden) givetvis 
erbjuder avgränsningsproblem – hur skall 
man egentligen definiera vad som är en 
”vatten växt” och vad som inte är det?

En annan viktig fråga är vilka växtgrupper 
som man skall ta med och vilka man skall 
utesluta. Författarna har lagt tyngdpunk
ten inom kärlväxterna, men de har även 
behandlat sträfseväxterna på samma mycket 
utförliga nivå. Inom blad och levermossor
nas stora grupper har de valt ut ett knappt 
trettio tal mossor, vilka alla utmärker sig 
genom sitt akvatiska levnadssätt, medan 
bland algerna endast har tagits med ett 
smärre urval, ett femtontal lättidentifie
rade limniska ”makroalger”, samt ett djur, 
den kolonibildande ciliaten Ophrydium 
versatile, som dock till stor del livnär sig på 
fotosyntes genom sina endosymbiontiska 

”zoochlorellor” (encelliga grönalger). Detta 
är dock väl befogat då O. versatile (svenskt 
namn saknas tyvärr) nog så ofta tas för en 
alg; möjligen borde av samma skäl även 
spretig sötvattens svamp Spongilla lacustris ha 
varit med som ett exempel på våra gröna (de 
har också symbiotiska encelliga grönalger) 
svampdjur, vilka likaledes ej så sällan miss
uppfattas som växter – Linné placerade dem 
bland algerna i Species plantarum.

Oavsett var man placerar vattenväxternas 
gränslinje mot landväxterna är det dock ett 
obestridligt faktum att studiet av dessa i Sve
rige sedan mer än tjugofem års tid har skett 
på danska. År 1990 utkom nämligen en högst 
förträfflig bok, Danske vandplanter (också 
den illustrerad av Jens Christian Schou), 
som trots att den egentligen behandlar 
blott Danmarks vattenväxter visade sig 
vara högeligen användbar även hos oss i 
Sverige (liksom i Norge och Finland). Detta 
beror på att vattenväxterna i mycket högre 
utsträckning än landväxterna äger stora och 
vittomfamnande utbredningar, och att såle
des nästan alla Fennoskandias vattenväxter 
påträffas även i Danmark; bland undantagen 
kan nordslamkrypa Elatine orthosperma, 
tretalig slamkrypa E. triandra, småsvalting 
Alisma wahlenbergii, trubbpilblad Sagitta-

Danmarks vandplanter. 
Schou, J. C., Moeslund, B., Båstrup - 
Spohr, L. & Sand-Larsen, K. 2017. 
Biologisk Forenings for Nordvestjylland 
(BFN’s) Forlag, Klitmøller.  
ISBN 978-87-87746-17-5. 558 sidor.  
Pris: 400 danska kr från förlaget (exkl. frakt).
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ria natans, slidnate Stuckenia vaginata (syn. 
Potamogeton vaginatus) och fjälligelknopp 
Sparganium hyperboreum nämnas. 

Denna utmärkta äldre bok om det våta 
elementets flora, främst kärlväxterna men 
även ett urval av mossor, sträfseväxter och 
alger, har dock sedan många år nu varit 
utgången på förlaget. Därför var det med 
stor glädje man emottog ryktet om att en ny 
dansk vattenväxtbok var under arbete. Det 
tog sin tid, men när verket äntligen förelåg 
färdigt visade det sig vara mycket mer än 
en ny upplaga: Danmarks vandplanter är en 
avsevärt större och mera omfattande bok 
om vattenväxter än sin föregångare. Detta 
visar sig genast i fråga om vikt och omfång: 
medan Danske vandplanter av år 1990 väger 
drygt 500 g och mäter 24 × 17 × 2 cm, och 
alltså utan större problem kan tas med i fält, 
väger den nya Danmarks vandplanter drygt 
2,8 kg och mäter 30 × 21 × 5 cm; således är 
det fråga om ett verk som rådfrågas hemma 
vid skrivbordet, och inte något man tar med 
sig ut.

Denna ”svaghet”, om man nu vill betrakta 
bokens omfång som en dylik, är dock uppen
barligen något som författarna har tänkt 
på, och därför har de även åstadkommit en 
bifogad fältnyckel. I denna finner man såväl 
traditionella nycklar till de växtarter boken 
omfattar som ett mindre antal synoptiska 
nycklar till vissa större och mera besvärliga 
grupper såsom natar Potamogeton, möjor 
Batrachium (syn. Ranunculus subgen. B.) och 
sträfseväxter Characeae. 

För mossor och alger innehåller fält
nyckeln endast hänvisningar till den stora 
boken, medan blom, ormbunks och sträfse
växterna däremot är utförligt behandlade 
även i fältnyckeln. Detta förfarande synes ha 
goda skäl för sig: kärlväxterna och sträfse
växterna kan ju nästan alltid bestämmas 
redan i fält, medan en stor del av mossorna 
och flertalet alger kräver en mikro skopisk 
granskning av insamlade belägg efter det att 
man har återvänt hem.

Den stora boken inleds, efter en kort pre
sentation av författarna och ett förord, med 
en historisk tillbakablick på utforskningen 
av de danska vattenväxterna och de forskare 
som ägnat sig däråt, varefter följer en över
blick över vattenväxternas ekologiska förhål
landen, där såväl abiotiska som biotiska fak
torer behandlas. Ett därefter följande kapitel 
presenterar vatten växternas växt platser i 
Danmark: små och större vatten  drag, diken, 
kanaler, större och mindre sjöar, vattenhål 
och andra småvatten, kustvatten med bräckt 
eller salt vatten, samt strand kanternas och 
de tidvis upptorkande groparnas flora. Ett 
kort kapitel behandlar allmänna kunskaper 
och råd som behövs för att samla in, pressa 
eller på annat sätt bevara samt bestämma 
vattenväxter.

Huvudnyckeln leder oss sedan till de olika 
systematiska grupperna, och för kärlväx
terna därefter vidare till sex olika delnycklar, 
vilka är morfologiskt konstruerade och 
huvudsakligen grundade på sterilkaraktärer, 
en utpräglat praktisk lösning som synes ha 
genomförts på ett mycket gott sätt. Där
efter följer bokens huvuddel, artbeskriv
ningarna, vilka vad blomväxterna beträffar 
följer ”APG IV”systemet, något som här 
verkar vara en mindre god idé. En av de 
största finesserna med Danske vandplanter 
från år 1990 var ju att man hade övergivit 
storsystematisk indelning och till exem
pel behandlade braxengräsen Isoëtes spp., 
sylört Subularia aquatica, strandpryl Litorella 
uniflora och notblomster Lobelia dortmanna 
tillsammans, eftersom de alla utmärker sig 
genom liknande bladrosetter på sjöbottnen. 
Nu kommer i stället dessa växter att finnas 
utspridda på helt olika platser i boken, fullt 
i överensstämmelse med deras synnerligen 
olikartade placering i växtsystemet, men 
detta medför att jämförelser dem emellan 
försvåras på ett onödigt sätt.

De enskilda beskrivningarna är upp
byggda på samma principiella vis för alla de 
olika växterna i bokens huvuddel (så långt 



61Danmarks vandplanter

det är tillämpligt): 
morfologisk beskriv
ning från livsform 
över skott och blad 
till blomma och frukt, 
fenologi, biologiska 
anmärkningar, växt
miljöer, utbredning 
och status, total
utbredning samt 
särskilda kännetecken 
och förväxlingsarter 
att notera; i många 
fall anges också när
stående arter eller underarter som (ännu) ej 
är påträffade i Danmark, men finns i något 
eller några av de närmaste grannländerna 
(här får vi i södra Sverige tillgång till i stort 
sett alla de vattenväxter som vi äger, men 
som inte är funna i Danmark!). Förutom 
vetenskapliga och danska namn presenteras 
arterna även på norska, svenska, tyska och 
engelska. 

Goda färgfoton av såväl växten på dess 
lokal som detaljbilder ledsagar texten, 
liksom Jens Christian Schous utsökta 
streckteckningar av representativa exemp
lar med analyser av viktiga detaljer; dessa 
var bland det viktigaste i 1990 års bok, 
men de här får dela plats med fotona, som 
i de flesta fall tagits av Jens Christian eller 
Bjarne Moeslund. Blom, ormbunks och 
sträfseväxterna är därtill försedda med en 
utbredningskarta över artens förekomst i 
Danmark, på vilken prickar med olika färger 
skiljer på aktuella (efter 1990) och äldre upp
gifter. Eventuella hybrider och deras karak
tärer tas upp i förekommande fall; bland 
natarna behandlas de viktigaste hybriderna 
på samma sätt som arterna. 

I det stora hela verkar alla behandlade 
arter vara både detaljerat och vederhäftigt 
beskrivna, och det är sällan man saknar 
några viktiga karaktärer som man tycker 
borde ha omnämnts; de fyra författarna har 
uppenbarligen kunnat bygga på en omfat

tande och god erfarenhet från både fält och 
herbariestudier av det stora flertalet arter.

Tyvärr har dvärgandmatens släktesnamn 
råkat bli felstavat; det skall vara Wolffia (ej 
”Wollfia”). Det förvånar i alla fall mig att 
dansk iris Iris spuria inte alls omnämns i 
boken; i varje fall på den svenska sidan av 
Öresund växer den (på samma sätt som gul 
svärdslilja I. pseudacorus) såväl i sumpig mark 
och utmed stränder som ute i vattnet. Bland 
igelknopparna Sparganium har författarna 
tagit med två arter som inte alls är kända 
från Danmark, flotagräs S. gramineum (syn. 
S. friesii) och gyttrad igelknopp S. glomera-
tum, troligen då de förmodar att åtminstone 
någon av dem kan finnas i landet. Storigel
knopparna S. erectum s.lat. har fördelats på 
tre arter, något som det finns goda teore
tiska skäl för att göra, men också en hel del 
praktiska skäl för att låta bli (de går i de 
flesta fall bara att skilja åt med mogna eller 
nästan mogna frukter). 

Inom familjen halvgräs Cyperaceae sak
nar jag exempel på de starrar Carex som kan 
växa långt ute i vattnet: åtminstone vass
starr C. acuta, bunkestarr C. elata, trådstarr 
C. lasiocarpa, slokstarr C. pseudocyperus, 
jättestarr C. riparia, flaskstarr C. rostrata och 
blåsstarr C. vesicaria borde ha varit med. 
Detsamma gäller dvärg ag Cyperus fuscus och 
dammag C. longus, den förra inhemsk på 
några få lokaler i Danmark och ofta väx
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ande helt nere under vattenytan, den senare 
införd men fullt bofast. Snarare borde i så 
fall rörflen Phalaris arundinacea ha uteslutits 
ur boken, den växer ju sällan ute i vattnet, 
men det kan givetvis finnas en poäng i att 
kunna jämföra rörflen med bladvass Phrag-
mites australis.

De båda ”kritiska” släktena möjor och 
lånkar Callitriche har erhållit såväl detalje
rade nycklar som rikligt med bildmaterial, 
vilket säkerligen är till stor hjälp för att 
bestämma dessa besvärliga arter, men som 
författarna framhåller ”[d]et sidste ord 
er [endnu] ikke sagt” vad beträffar deras 
taxonomiska behandling. Att jättemöja 
Batrachium fluitans (syn. Ranunculus f.) har 
tagits med, trots att den aldrig har påträffats 
i Danmark, är utmärkt, då den dels (felak
tigt) har uppgivits som funnen i landet, dels 
förekommer i Vramsån i Skåne och skulle 
kunna hittas i Danmark. Säkert av misstag 
har vinterfräne råkat få det vetenskapliga 
namnet ”Nasturtium × sterilis” i stället för det 
korrekta N. × sterile; släktnamnet Nasturtium 
är neutrum och artepitetet sterilis följer 
tredje deklinationen. 

Förutom vattenfräne Rorippa amphibia 
borde nog även sumpfräne R. palustris ha 
varit med i boken; åtminstone i Västsverige 
växer den inte så sällan ute i vattnet. Jag 
saknar också dikesskräppa Rumex conglo-
meratus, som på flera lokaler i Skåne är en 
tydlig vattenväxt, medan däremot vårkällört 
Montia minor enligt min erfarenhet knap
past uppträder på detta sätt; däremot är 
det givetvis utmärkt att få jämföra den med 
källört M. fontana s.lat., och detta är nog 
huvudsyftet med att vårkällörten är med. Jag 
saknar även saffransstäkra Oenanthe crocata 
som för några år sedan växte på ön Mandø 
utanför Ribe; denna Europas förmodli
gen allra giftigaste kärlväxt borde kanske 
åtminstone ha omnämnts? Däremot har väl 
ännu inte selleristäkra O. javanica hittats i 
Danmark, men den kan förmodligen väntas 
där; denna ostasiatiska art förkommer som 

en nyfunnen men väletablerad vattenväxt 
utanför Göteborg.

Vad beträffar mossorna förefaller urvalet 
av ”vattenmossor” i Danmark vara i huvud
sak gott, men möjligen kunde hårkrokmossa 
Drepanocladus longifolius (syn. D. polycarpus) 
också ha tagits med (eller är den månne 
inkluderad i lerkrokmossa D. aduncus?). 
Måhända kunde fler arter ha tagits med ur 
släktet Riccia, men vattengaffelmossa R. flui-
tans är ju den enda art som hos oss regelbun
det uppträder som vattenväxt; flera andra 
förekommer dock på upptorkande stränder. 

Sträfseväxterna är väl behandlade i boken, 
och då flertalet svenska arter även är funna i 
Danmark kan den säkerligen användas med 
framgång för dessa växter åtminstone i södra 
Sverige. Dock har fyra sträfsen Chara fått 
byta artepitet sedan de behandlades i Svensk 
Botanisk Tidskrift för elva år sedan, men då 
de svenska namnen är oförändrade borde 
inga tolkningsproblem uppstå. Slutligen har 
ett litet urval av makroalger ur olika alggrup
per i sötvatten medtagits, mest som exempel 
på vad man kan påträffa i limniska miljöer; 
här får vi väl se fram emot att Roland Bengts
sons förebådade fotoflora över makroalger i 
sötvattensmiljö skall utkomma…

Som en slutlig sammanfattning kan 
sägas att något ens tillnärmelsevis lika bra 
som Danmarks vandplanter inte existerar 
på något nordiskt språk, och att vi i södra 
Sverige därför kan skatta oss lyckliga i det 
att nästan alla våra vattenväxter även finns i 
Danmark; författarna har dessutom försökt 
att tillgodose även sydsvenskars intressen 
genom att ta med eller åtminstone nämna 
flera av de arter som finns i Sydsverige, men 
ännu inte är kända från Danmark. Språket är 
inte särskilt svårt att läsa, och om man skulle 
stöta på några okända facktermer finns de 
säkerligen i ordlistan som avslutar boken. 
Alla nordiska botanister som intresserar 
sig för vattenväxter bör skaffa sig Danmarks 
vandplanter; den är visserligen inte särskilt 
billig, men däremot väl värd sitt pris.  
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Föreningssidor

ULLA-BRITT ANDERSSON

För 16:e året presenterar SBF årets växt 
som i år är en trio. Vi vill under 2018 fästa 
uppmärksamheten på våra tre gullpudror. 

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium växer 
i en stor del av landet, från Skåne i söder 
och norrut till Jämtland–Ångermanland, men 
saknas på Gotland. Arten är flerårig, lågväxt 
med ett krypande växtsätt och bildar bestånd 
genom underjordiska utlöpare. Blomningen 
sker i april–juni. De gula blommorna är fyr-
taliga och har åtta ståndare. Men de saknar 
kronblad och gullpudran avslöjar sin existens 
främst genom de glänsande, gulgröna hög-
bladen. De övre stjälkbladen sitter strödda, är 
njurlika med naggad kant. De nedre bladen 
är långskaftade och gleshåriga. Stjälken är 
trekantig och nästan kal. Fröna sitter flera 
tillsammans i en kapsel och är mörkbruna till 
färgen. 

Växtlokalerna är fuktiga lövskogar, gran-
skogar, ibland alkärr eller alsumpskogar. Gull-
pudran kan även växa mer öppet i sluttande 
betesmarker med källflöden. Ofta finns rörligt 
yt- eller markvatten på växtställena. Arten är 
känslig för ändringar i hydrologin, exempelvis 
dikningar. Igenväxning på mer öppna lokaler 
kan på sikt utgöra ett hot. Skogsbruk med 
anläggande av skogsvägar eller körskador av 
skogsmaskiner kan innebära att vattenflöden 
skärs av och att gullpudran försvinner.

Kustgullpudra C. oppositifolium är endast 
känd från en svensk lokal. Den hittades så 
sent som 1995 i en bokskog med källflöde 
nära Söderåsens nationalpark i Skåne. Växten 
finns närmast i Danmark och Norge, utbred-
ningen i Europa är främst västlig. Från gull-
pudra skiljs den främst på att de övre bladen 
sitter motsatta, inte strödda. Högbladen är 
mer grönaktiga, stjälken otydligt fyrkantig och 
de nedre bladen är kortskaftade. Kanske kan 
ytterligare lokaler gömma sig i de sydligaste 
delarna av vårt land? Kustgullpudra är röd-
listad som akut hotad (CR) och fridlyst.  

Polargullpudra C. tetrandrum finns i vårt 
land endast längst uppe i norr: Lule lappmark, 
Torne lappmark och landskapet Norrbot-
ten. Den skiljs från gullpudra på att antalet 
ståndare är fyra. Dessutom är högbladen 
gröna, fröna röda–rödbruna och bladen kala. 
Polargullpudran växer främst längs de större 
älvdalarna, vanligen nära källflöden i barr- eller 
björkskogar. Sällsynt är den funnen ovan träd-
gränsen, ibland kan den växa i fuktiga videsnår. 

Polargullpudran är mindre än sina släktingar 
och de gröna högbladen gör att den är lätt 
att förbise. I norra Norge och Finland förefal-
ler den betydligt vanligare än i Sverige men 
kanske är den förbisedd hos oss. Planerar du 
en tur i de norra delarna av vårt land ska du 
spana efter polargullpudra. Arten är rödlistad 
som nära hotad (NT). 

Under 2018 är du välkommen att rappor-
tera fynd av alla gullpudror. Lägg in dina fynd 
på Artportalen (www.artportalen.se). Försök 
att uppskatta beståndets storlek (utbredning 
i kvadratmeter). Fyll i biotop och ange om 
något hot föreligger mot lokalen (igenväxning, 
dikning, skogsavverkning m.m.). Lokaler med 
gullpudror hyser ofta andra skyddsvärda och 
ovanliga växter. Notera även dem vid ditt 
besök och lägg in fynden på Artportalen.

Du kan även skicka en ifylld rapportblankett 
direkt hem till mig. Hämta den på svensk-
botanik.se där du går in under ”Aktiviteter” 
och väljer ”Årets växt”. Skicka dina rapporter 
senast 15 oktober 2018 till Ulla-Britt Anders-
son, Kummelvägen 12, 386 92 Färjestaden 
(tel: 0485-332 24, 070-536 78 36, e-post 
ullabritt.oland@gmail.com). Har du några frå-
gor är du välkommen att kontakta mig.

Jag ser fram emot dina fynd!  

2018
årets växt

En trio gullpudror

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium.
foto: Thomas Gunnarsson.
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Välkomna till 
Botanikdagarna 
i Västmanland!
Alla medlemmar hälsas välkomna till årets 
botanikdagar i Västmanlands län 4–8 juli.

Det är första gången botanikdagarna hålls i 
Västmanland. Årets botanikdagar omfattar tre 
turer fördelade på tre dagar, där en av dem 
har en tre km lång vandring i skogsterräng för 
att besöka ett rikkärr. I övrigt blir det vandring 
i övervägande lätt terräng. Under kvällarna blir 
det korta föredrag. Värd för botanikdagarna 
är Botaniska Föreningen i Västmanlands län 
(BFiV).

Ängsö naturreservat består av en hel socken 
med 23 öar och 222 holmar och skär i Mäla-
ren. På Ängsö har ett historiskt landskap beva-
rats, med fornlämningar, betesmarker, gamla 
vägar och torp. Ängsö slott där turen startar 
byggdes på 1480-talet. Markerna bär fortfa-
rande prägel av det slåtter- och betespräg-
lade jordbrukslandskapet som dominerat 
landskapsbilden under århundranden fram till 
den agrara revolutionen. Detta tillsammans 
med kalkrik jord och det milda Mälarklimatet 
har skapat och bibehållit en artrik flora med 
växter som är ovanliga i länet. Några exempel 
är Adam och Eva, backsippa, desmeknopp, 
fältmalört, gråmalva, hundtunga, jättestarr, 
kantig fetknopp, liten fetknopp, ljus solvända, 
skogslök, toppjungfrulin och tulkört.

Brandområde. Hälleskogsbrännans natur-
reservat och ekoparken Öjesjöbrännan är 
tillsammans 7 800 hektar. De bildades efter 
den största skogsbranden i Sverige i modern 
tid som utbröt 31 juli 2014. Branden täckte 
över 13 000 hektar i den norra delen av länet. 
Under 2015 gjorde BFiV en inventering 
av floran i delar av området med inriktning 
på svedje näva. Omkring 65 000 plantor av 
svedje näva påträffades och under turen 
hoppas vi att få se några. Även 17 plantor av 
brandnäva hittades vilket var en ny art för länet.

Norberg. Klackbergs naturreservat är ett 
område som kännetecknas av ett flera hundra 
år gammalt bergsbruk. Här finns en artrik 

kalkgynnad flora som genom tiderna lockat 
botanister till ett besök. Bland arter som kan 
påträffas här finns backvial, murruta, skogs-
knipprot, spenört, röd skogslilja, spåtistel, 
sötvedel, tvåblad, vildlin och ängsgentiana. I 
Silvtjärns naturreservat kommer vi att vandra 
till ett rikkärr, cirka tre km fram och tillbaka, 
för att leta den lilla orkidén knottblomster som 
under senare år minskat i antal på denna lokal. 
Dvärglummer, gräsull, kärrknipprot, spindel-
blomster, spädstarr, tagelstarr och tvåblad är 
andra arter att hålla utkik efter.
Samling och registrering sker på kvällen 
onsdag 4 juli i Sätra Brunn (satrabrunn.se).
Boende. Följande boendealternativ finns: 
Hotell – del i dubbelrum: 7 710 kr, vandrarhem 
– enkelrum med WC: 7 310 kr, vandrarhem 
– enkelrum utan WC: 6 930 kr, vandrarhem – 
del i dubbelrum: 6 580 kr, eget boende (all mat 
utom frukost): 4130 kr, eget boende (ingen 
mat): 1 800 kr. I priset ingår exkursioner och 
i förekommande fall boende och mat fr.o.m. 
onsdag kväll 4/7 t.o.m. söndag morgon 8/7.

Busstransfer Västerås/Sala – Sätra Brunn 
t.o.r. 150 kr. 4/7: från Västerås 15.00, Sala 
15.45. 8/7: från Sätra Brunn 10.15 (i Sala ca 
10.40, Västerås C ca 11.20).
Anmälan är bindande och görs antingen via 
SBF:s hemsida (svenskbotanik.se) eller per 
telefon (018-471 28 91) fr.o.m. 19 mars kl. 
8.00. Om det blir övertecknat redan första 
anmälningsdagen, kommer lottning att ske 
mellan dem som då anmält sig.
Förfrågningar. Kontakta Maria van der Wie 
på SBF:s kansli (018-471 28  91, info@
svenskbotanik.se).  

Svedjenäva Geranium bohemicum i riklig blom i Hälle-
skogsbrännans naturreservat. FOTO: Bengt Stridh.
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