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Revsvalting
Revsvalting Baldellia repens är 
en lågvuxen art som i Sverige 
endast är känd vid sjö- och 
åstränder i tre begränsade 
områden: sjön Anten i Väster-
götland, vid Mörrumsån i 
Blekinge och några sjöar i Tjust 

i nordöstra Småland. De flesta 
år uteblir blomningen helt eller 
är ytterst sparsam. Bara under 
utpräglade torrår, då vattenstån-
det är så lågt att rev svaltingens 
växtplatser i strandkanten 
torrläggs, blommar den rikligt. 

Den regn fattiga och varma 
sommaren 2018 blev idealisk 
för rev svaltingens blomning.
foto: Håkan Pleijel. – Väster
götland, Erska s:n, Gräfsnäs 
slottsruin vid Antens strand,  
5 augusti 2018.

DNA-analyser fyller 25 årFynd av försommarjohannesört

Ex situ-bevarande räddar växter



264  Fyra exemplar av 
nyckelveronika 
Veronica orchidea 

hittades strax utanför Göteborg i 
somras, det första fyndet i Norden. 

326 Ett av många blom-
mande träd av släktet 
Prunus som Vincent 

van Gogh målade i Arles 1888. Lars Olof 
Björn har intresserat sig för prunusar och 
berättar om släktet på sidan 326.

309 Dynsporre Linaria loe-
selii är enbart känd från 
sydöstra Östersjöns 

sandiga stränder. Håkan Pleijel hittade 
den och annat spännande på Kuriska 
näset i Litauen.

316 Kustgentiana 
Gentianella 
campestris 

subsp. baltica är en starkt 
hotad växt på sydsvenska 
strandängar. I ett unikt sam-
arbetsprojekt mellan myndig-
heter, institutioner och ideella 
krafter har nu frön eller skott 
av kustgentianan och andra 
hotade skånska växter sam-
lats in för att bevaras i odling i 
botaniska trädgårdar.

Vid behov kan sedan före-
komster i naturen stärkas och 
nya etableras.

269Calectasia narragara i 
familjen Dasypogona-
ceae är en lågväxt buske 

som är endemisk för sydvästra Australien. 
Familjen står fylogenetiskt isolerad men 
är kanske närmast släkt med palmerna i 
ordningen Arecales.
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foto: Jan Thomas Johansson

mykologiska föreningar
Svensk Lichenologisk Förening är en ideell för
ening som verkar för att samla och främja intres
set för lavar i Sverige. Föreningen bildades under 
en exkursion på Visingsö hösten 1992 och har 
idag cirka 135 medlemmar. Föreningen är öppen 
för alla som är intresserade av lavar, från rena 
nybörjare till erfarna inventerare och forskare.

Exkursioner
SLF anordnar två exkursioner om året, en på 
våren och en på hösten. De senaste åren har 
vi haft helgexkursioner till Närke, Dalarna, Got
land och Östergötland och sedan starten har vi 
besökt i stort sett samtliga landskap i Sverige. 
Ibland gör vi lite längre exkursioner och vi har då 
tillbringat flera dagar i bland annat Padjelanta 
nationalpark och Skäckerfjällens naturreservat i 
Jämtland.

Workshop
En helg om året 
samlas vi för en 
workshop där vi 
blandar föredrag 
med mikroskop
studier. Work
shopen kan 
antingen ha ett 
tema där vi special
studerar någon 
utvald grupp av 
lavar eller vara 

mer allmänt hållen då vi lär oss om nyheter i den 
svenska lavfloran och tar med och artbestämmer 
eget insamlat material.

Tidskrift
Föreningens med
lemsblad heter Lav-
bulletinen och kom
mer ut två gånger 
om året. Den 
innehåller populär
vetenskapliga 
artiklar från med
lemmarna, art
presentationer, 
exkursionsrapporter 
och forsknings
nyheter.

Svensk Lichenologisk Förening

Kontaktinformation
Ordförande  Martin Westberg 
(martin.westberg@em.uu.se)
Vice ordförande  Mikael Hagström  
(mikaelhagstrom@telia.com)
Sekreterare  Samantha Fernandez Brime  
(samanthafb@hotmail.com)
Kassör  Gesa von Hirschheydt  
(g.v.hirschheydt@gmail.com)
Redaktör  Ulf Arup  
(ulf.arup@telia.com)
Medlemskap  
Medlemsavgiften (inkl. Lavbulletinen) är 120 kr/år. 
Familjemedlemmar betalar 20 kr/år.  
Plusgiro 2924264.
Hemsida  www.lavar.se
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Under en exkursion i södra Småland i april 2016  
tittade vi bland annat på vit skärelav Sporodophoron 
cretaceum på en av dess två förekomster i landet.
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omslagsbild  Ormgurka 
Trichosanthes cucume-
rina är en gur ksläkting 
hemmahörande i Syd-
ost asien men som 
numera odlas runtom i 
tropikerna.

Blommornas trådlika, 
på dagen ihoprullade 
kronbladsflikar vecklar 
ut sig på natten och 
bildar intrikata spets-
mönster. De späda 
frukterna – som kan bli 
meterlånga – kokas och 
äts som grönsak. 

Jan Thomas Johans-
son presenterar på sid. 
269 en översikt över 
blomväxternas indelning 
och släktträd. Dagens 
kunskap bygger till stor 
del på DNA-tekniken, 
som i år fyller 25 år.
foto: Jan Thomas  
Johansson.
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Den långa resan
Det började hösten 2005. 
Då stod det klart att 
Nordkalk avsåg att öppna 
ett nytt stort kalkbrott på 
norra Gotland, i Bunge 
socken. Det inledande 
steget var kanske inte så 
stort: två provbrott om 50 × 50 meter. Men 
det kom att inleda en kedja av processer som 
sträckte sig över tretton år med förgreningar 
till Högsta domstolen, Högsta förvaltnings-
domstolen och EU-kommissionen. 

Svenska Botaniska Föreningen (SBF) och 
Gotlands Botaniska Förening hävdade att 
området hade så höga naturvärden att det 
borde ingå i en ny nationalpark, Nationalpar-
ken Bästeträsk, och följaktligen skulle ingen 
kalkbrytning, inte heller provbrott, tillåtas. 

Den inledande processen avslutades med 
rättegångsförhandlingar, där jag företrädde 
SBF liksom i de följande förhandlingarna. 
Under året som följde fick bolaget tillstånd 
för provbrotten och våra överklaganden 
avslogs. Bolaget lämnade nu in sin ansökan 
om brytning på ett 170 hektar stort område. 
Domen föll några dagar före jul 2008 och 
Nordkalks ansökan avslogs! Domstolen 
anförde att ”det finns alternativa platser 
att bryta kalk på…”. Naturmiljön kan inte 
ersättas av en annan plats, medan kalk kan 
utvinnas på andra platser.

Ett år senare kom bakslaget. Efter att 
Nordkalk överklagat till Miljöverdomstolen 
fick bolaget s.k. tillåtlighet till brytningen. 
Ett överklagande till Högsta domstolen 
ledde inte till någon ändring. Nu skulle 
villkoren för brytning fastställas och för 
detta gick ärendet tillbaka till Mark- och 
miljödomstolen och domen föll i november 
2011. Den var en sensation. Mark- och miljö-

domstolen gick emot den ”överordnade” 
Miljööverdomstolen och förklarade att det 
inte var möjligt att ge villkor för brytning.

Även denna gång blev glädjen kortvarig. 
Sommaren 2012 gav Mark- och miljööver-
domstolen tillstånd till brytning, och arbe-
tena påbörjades direkt med skogsavverkning 
för ett nio km långt transportband mellan 
täktområdet och fabriken vid Storungs. 
Det ledde till omfattande protester. Ett 
70-tal poliser skeppades över för att skydda 
avverkningen. Nu blev det inga våldsam-
heter men den mediala uppmärksamheten 
var stor. Avverkningen avbröts, tillståndet 
överklagades till Högsta domstolen som 
2013 beslöt att ärendet skulle behandlas på 
nytt. Sommaren 2014 fick Nordkalk dock 
åter tillstånd till brytning, men domen över-
klagades omgående.

Nu kom vändpunkten. Länsstyrelserna 
hade fått i uppdrag att komplettera Natura 
2000, och på Gotland föreslogs bland annat 
ett område kring Bäste träsk som omfattade 
hela det planerade täktområdet. När proces-
sen togs upp 2018 fanns det bara en sak för 
domstolen att göra: avslå Nordkalks ansökan.

Det har varit en lång resa med många mot-
gångar men också med många glädjestunder. 
Och med ett lyckligt slut. Och med goda 
reskamrater, från myndigheter som Natur-
vårdsverket och Länsstyrelsen på Gotland, 
från organisationer som ”Bevara Ojnaresko-
gen”, och från enskilda. Det stöd som jag 
fått från SBF har varit ovärderligt, liksom 
stödet från Gotlands Botaniska Förening. 
Vad kan man lära av en sådan resa? Först och 
främst, tror jag: Samarbeta! Ge aldrig upp!
bo göran johansson, vice ordförande i Gotlands 
Botaniska Förening

  reflexion
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U
nder spaning efter ruderatväxter i 
nyskapade vägkanter på Kvibergs-
fältet nära Utby, Nylöse socken, 
nordöst om Göteborg (Pleijel 

2017), hittades sommaren 2017 en lågvuxen, 
tätt finluden växt med motsatta blad. Inga 
tecken på blomning visade sig under året 
och arten fick därför lämnas obestämd. Den 
29 maj 2018 fanns växten kvar på samma 
plats (koordinater i SWEREF: N6404285, 
E324157), en grusig vägren. Den var då nyli-
gen överblommad, men hade kvarsittande, 
mer eller mindre vissna kronblad på lutande 

blomskaft (figur 1). Det kunde nu lätt avgö-
ras att det rörde sig om en johannesört Hype-
ricum sp., vilket vi misstänkte redan under 
fjolåret. Den hade svarta glandelprickar på 
kronbladen och enstaka sådana glandler 
även på vissa blad, men inte på de förhållan-
devis stora, ludna foderbladen.

Floror för norra och mellersta Europa 
gav inga uppslag till vilken art det rörde sig 
om. Endast luden johannesört Hypericum 
hirsutum och sumpjohannesört H. elodes, den 
senare med närmaste lokaler i Tyskland, är 
ludna bland de arter som togs upp i dessa 

De första spontana förekomsterna i Norden av försommarjohannesört och 

nyckel veronika har hittats på grusiga vägkanter nära Utby, nordöst om Göteborg. 

På lokalen förekommer även de sällsynta ruderatväxterna rysk nejlikrot, grå boll-

tistel, gulvädd och praktdaggkåpa.

Försommarjohannesört, nyckelveronika 
och andra sällsynta ruderatväxter på  
Kvibergsfältet i nordöstra Göteborg
HÅKAN PLEIJEL & ERIK LJUNGSTRAND

figur 1. Överblommad 
försommarjohannesört i en 
vägkant vid Utby nord-
öst om Göteborg, dess 
första spontana förekomst i 
Norden. 
foto: Håkan Pleijel – 29 maj 
2018. 
Hypericum cerastoides past 
flowering in a roadside at 
Utby, northeast of Gothen-
burg, its first spontaneous 
occurrence in the Nordic 
countries.



265Pleijel & Ljungstrand: Försommarjohannesört

floraverk. En rad karaktärer visade att det 
inte kunde röra sig om någon av dessa johan-
nesörter. Däremot ledde Flora Europaea 2 
(Robson 1968) och insamlat äldre material 
i Herbarium GB Erik Ljungstrand vidare 
mot identifikation. Arten visade sig vara 
försommarjohannesört H. cerastoides. Den 
verkar förekomma sparsamt som prydnads-
växt. Frön finns att köpa, exempelvis genom 
företaget ”Rara Växter”. Fröfirman anger att 
den perenna arten inte blommar första året, 
vilket stämmer med iakttagelserna 2017, då 
växten som redan nämnts var steril.

Försommarjohannesört har en begrän-
sad naturlig utbredning på sydöstra Balkan 
och i västra Anatolien, där den är känd från 
sydöstra Bulgarien, nordöstra Grekland, 
europeiska Turkiet (Trakien) och delar av 
nordvästra asiatiska Turkiet (Robson 1967, 
1968, Greuter m.fl. 1986). Några andra fynd-
orter för försommarjohannnesört i norra 
Europa än den vid Utby har inte kunnat spå-
ras av oss. Sådana kan givetvis finnas, men 
arten är inte upptagen i den omfattande 

listan över främmande växter på de brittiska 
öarna (Clement m.fl. 1994). Fyndet vid Utby 
utgör alltså, såvitt känt, den första spontana 
förekomsten av arten i Norden. 

Man får förmoda att försommarjohann-
nesörten här är en trädgårdsflykting, men 
om de närmare omständigheterna kring 
hur fröna spridits och grott i vägkanten vid 
Utby kan man bara spekulera. Som framgår 
av Pleijel (2017) har området där arten hit-
tades en rik och varierad förekomst av olika 
ruderatväxter, exempelvis kalvnos Misopates 
orontium (figur 2), råttsvingel Vulpia myuros, 
kråkkrassing Lepidium coronopus (syn. Coro-
nopus squamatus) och många fler. 

Sommaren 2018 hittade Håkan även 
stortimjan Thymus pulegioides (figur 3) i en 
av vägkanterna, en art med ytterst få fynd 
i Göteborgsregionen. En knappast helt 
komplett lista över arterna i de nyanlagda 

figur 2. Kalvnos var den ovanliga ruderatväxt 
som först observerades, i slutet av juni 2017, efter 
väganläggningsarbeten på Kvibergsfältet. 
foto: Håkan Pleijel – 29 juni 2017. 
Misopates orontium was found in the area already in 
June 2017.

figur 3. Stortimjan är endast något större än 
backtimjan och känns bland annat igen på att den i 
övrigt kala stjälken har skarpa, håriga kanter. 
foto: Håkan Pleijel – 2 augusti 2018.
Thymus pulegioides grows slightly taller than Thymus 
serpyllum and can be recognized by the sharp, hairy 
edges of the otherwise glabrous stems.
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vägkanterna omfattar 180 arter. De har dykt 
upp i samband med att gång- och cykelvägar 
i området under de senaste åren byggts eller 
förbättrats och ditförd jord lagts på.

När Erik och Uno Unger besökte för-
sommarjohannesörtens lokal fann de även 
två andra, mycket sällsynta ruderatväxter, 
rysk nejlikrot Geum aleppicum och prakt-
daggkåpa Alchemilla speciosa i närheten. Den 
påfallande grova och styvt gulhåriga ryska 
nejlikroten (figur 4) har, bortsett från en 
koncentration av lokaler kring Hindås öster 
om Göteborg, bara ett fåtal fynd i Sverige. 
Inte olik den vanliga nejlikroten Geum 
urbanum skiljer sig rysk nejlikrot från denna 
bland annat genom att ha omvänt äggrunda 
fruktsamlingar med betydligt fler, cirka 200, 
frukter (figur 4). Vanlig nejlikrot har typiskt 
omkring 70 frukter i de mindre, klotrunda 
fruktsamlingarna. Rysk nejlikrot har en stor 
utbredning i tempererade delar av Asien och 
Nordamerika, men tränger bara in i Europas 

östligaste delar med utpostlokaler i Finland 
och Baltikum (Hultén & Fries 1986). 

Praktdaggkåpa är ganska lik den stor-
vuxna jättedaggkåpan Alchemilla mollis, 
vilken är relativt vanlig som ruderatväxt 
och även den förekommer i området där 
försommar johannesörten hittades. En 
skillnad är att den blekt gulgröna praktdagg-
kåpan saknar den utspärrade långhårighet på 
stjälkarna som är typisk för jättedaggkåpan.

Det skulle visa sig att det fanns mer att 
upptäcka. Den 10 juli identifierade Håkan 
två nya växter i området. Av dessa var en 
lättbestämd: grå bolltistel Echinops exaltatus 
(figur 5). Denna robusta växt, med flikiga, 
taggiga blad och klotrunda, ljusgrå samlingar 
av blomkorgar, har relativt många fynd i de 
östra delarna av Götaland och Svealand, 

figur 4. Den ovanliga, grova och styvhåriga ryska 
nejlikroten Geum aleppicum förekommer i närheten 
av försommarjohannesörten. 
foto: Håkan Pleijel – 31 maj och 13 juni 2018. 
The rare, robust and stiffly hairy Geum aleppicum was 
found near Hypericum cerastoides. figur 5. Den grå bolltisteln är ofta reslig och bär 

flikiga, taggiga blad. 
foto: Håkan Pleijel – 12 juli 2018 och Eva Andersson 
– 17 juli 2018 (detalj). 
Echinops exaltatus often grows tall and has inserted, 
prickly leaves. 
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men är mycket ovanlig i sydvästra Sverige. 
Sex exemplar av denna art hittades.

Den andra arten trotsade bestämnings-
försöken något längre. Vid en hastig anblick 
liknade den axveronika Veronica spicata och 
var en tydlig representant för den sektion 
(Pseudolysimachion) av släktet Veronica som 
axveronikan tillhör. Man kunde ändå genast 
konstatera att den vid Kvibergsfältet påträf-
fade växten inte var en vanlig axveronika. De 
nedre bladen var stora och långskaftade. Alla 
blad vara mer eller mindre kala medan foder-
bladen vara täckta av glandelhår. Genom 

figur 6. Ny för Norden och med det färska svenska 
namnet nyckelveronika. Fyra exemplar hittades på 
Kvibergsfältet sommaren 2018. 
foto: Håkan Pleijel – 12 juli 2018.
Veronica orchidea is new to the Nordic countries. Four 
specimens were found in north-east Gothenburg in 
the summer of 2018. 

att konsultera den österrikiska exkursions-
floran (Fischer m.fl. 2008) och med hjälp av 
information på Internet kunde arten ringas 
in: Veronica orchidea (figur 6), som redan har 
hunnit få det svenska namnet nyckelvero-
nika. Namnen syftar på den likhet växtens 
mer eller mindre tvåläppiga blommor har 
med många orkidéer (Crantz 1769), som ju 
ofta har ordet ”nyckel” med i sina svenska 
namn. Ett särdrag hos nyckel veronikans 
blommor är att kronflikarna på äldre blom-
mor vrider sig spiralformigt, på ett sätt som 
i den lilla skalan påminner om formen på 
kronbladen hos vissa arter i orkidésläktet 
Himantoglossum.

Nyckelveronika hör hemma i sydöstra 
Europa, finns närmast i sydligaste Polen, 
östligaste delarna av Österrike och Tjeck-
ien samt Slovakien (Meusel m.fl. 1978) och 
har ibland behandlats som en underart av 
ax veronika. Skillnaderna mellan nyckel-
veronika och axveronika är dock tydliga. 
Såvitt vi förstår är fyndet vid Kviberg (fyra 
exemplar) det första spontana i de nordiska 
länderna. 

figur 7. Gulväddens blekgula blomkorgar står i 
bjärt färgkontrast mot dem hos Sveriges inhemska 
väddarter. 
foto: Håkan Pleijel – 1 augusti 2018.
Unlike its Swedish native relatives Scabiosa ochro-
leuca has pale yellow flower heads.
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I samband med att lokalen visades för 
andra botanister en vecka efter fyndet av 
nyckelveronikan fann Erik ytterligare en 
mycket ovanlig ruderatväxt, gulvädd Scabiosa 
ochroleuca (figur 7), i närheten av försommar-
johannesörten. Gulvädden har enstaka 
fynd i Sverige. Den är annars ett karak-
teristiskt inslag i Centraleuropas stäpp-
artade flora med utposter mot norr i östra 
Tyskland. Flera av de mest sällsynta arterna 
i vägkanterna vid Kvibergsfältet är sådana 
med en tydligt sydöstlig eller östlig huvud-
utbredning i Europa.

Pleijel, H. & Ljungstrand, E. 
2018: Försommarjohannesört, 
nyckelveronika och andra 
sällsynta ruderatväxter på  
Kvibergsfältet i nordöstra 
Göteborg. [Hypericum cerastoi-
des and Veronica orchidea found at 
Gothenburg, SW Sweden.] Svensk 
Bot. Tidskr. 112: 264–268.
The first spontaneous occur-
rences of Hypericum cerastoides 
and Veronica orchidea in the 
Nordic countries were found 
on gravelly roadsides at Utby, 
northeast of Gothenburg. At the 
site, also the rare ruderals Geum 
aleppicum, Echinops exaltatus, 
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Det är en påfallande artrik och varie-
rad samling av mer eller mindre sällsynta 
ruderater som stämt möte i vägkanterna 
inom ett begränsat område vid Kvibergs-
fältet. Fynden av försommar johannesört och 
nyckelveronika är de mest exklusiva i denna 
anhopning av skräpmarksväxter som slum-
pen, med benäget bistånd från anläggnings-
företag och kommun, här har strött ut.  

•  Ett stort tack till Svengunnar Ryman, 
Uppsala, för det svenska namnförslaget 
nyckelveronika för Veronica orchidea.
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P
å flera sätt upplever blomväxt-
systematiken just nu sin bästa tid 
hittills. Biologisk systematik har 
aldrig förr varit så stark såväl veten-

skapligt som faktamässigt. Detta har flera 
orsaker: 

1) DNA-tekniken förbättras ständigt 
och molekylära sekvensmetoder har blivit 
förhållandevis billiga; 2) det fylogenetiska 
angreppssättet har under de senaste decen-
nierna gett den biologiska systematiken en 
vetenskapsteoretisk grund som den inte har 
haft förut; 3) datortekniken har utvecklats 
explosionsartat; 4) de bioteknologiska 
landvinningarna och internet har gjort 
biodiversiteten potentiellt tillgänglig för 
detaljerad utforskning, något som skapar 
enorma möjligheter även för systematiken 
som vetenskap.

Vi ska inte fördjupa oss i blomväxt-
systematikens historia. Det ämnet har 
beskrivits i många andra sammanhang. Lätt-
tillgängliga översikter finns hos till exempel 
Bremer & Bremer (2000), Dahlgren m.fl. 
(1979–1981), Weimarck (1997) och Judd m.fl. 
(2016). Något bör vi dock nämna om bak-
grunden till den systematiska revolutionen 
under 1990-talet.

Historisk överblick
Fram till 1990-talet hade varje blomväxt-
systematiker sin personliga åsikt om hur 
angiospermerna (blomväxterna) skulle klassi-
ficeras. Visserligen började man redan under 
1500-talet försöka konstruera naturliga sys-
tem. Taxonomin skulle återspegla den hierar-
kiska struktur som man antog hade skapats 
fix och färdig av Gud. I stor utsträckning var 
dock dessa klassificeringar starkt påverkade 
av Aristoteles’ idé om Naturens stege, Scala 
Naturae. Efter mitten av 1800-talet byttes 
Naturens stege ut mot evolutionsteorins 
bild av Livets träd. Strax efter det att Charles 
Darwin i Origin of Species (1859) publice-
rade sin teori om det naturliga urvalet som 
pådrivande kraft i evolutionen började allt 
flera biologer (t.ex. den tyske embryologen 
Ernst Haeckel) att systematisera organis-
merna utifrån detta nya tänkesätt. En sådan 
evolutionär systematik präglade nästan hela 
1900-talets systematiska forskning.

Under decennierna närmast före 1990-
talet finner vi fyra särskilt berömda blom-
växtsystematiker, som konstruerade var sitt 
system. I USA dominerade Arthur J. Cron-
quist (1919–1992) och Robert F. Thorne 
(1920–2015). I Europa satte framför andra 

År 1993 publicerades de första översikterna baserade på DNA-sekvenser av 

blomväxternas eller angiospermernas släktskap. Mycket har hänt sedan dess: 

metoderna har förbättrats, DNA-sekvenser hos tusentals arter har analyserats 

och nu är man i stort sett överens om hur blomväxternas fylogenetiska träd ser 

ut i grova drag. Jan Thomas Johansson och Bengt Oxelman sammanfattar här 

vad man har kommit fram till och hur man har nått dit.

Blomväxternas fylogeni – ett 
25-årsjubileum med DNA
JAN THOMAS JOHANSSON & BENGT OXELMAN
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svensken Rolf M. T. Dahlgren (1932–1987) 
sin prägel på angiospermsystematiken. I 
Sovjetunionen var Armen L. Takhtajan 
(1910–2009) det största namnet inom 
området. Var och en av dem har publicerat 
stora översikter av världens blomväxter 
(t.ex. Dahlgren m.fl. 1980, Cronquist 1981, 
Dahlgren & Bremer 1985, Dahlgren 1989, 
Takhtajan 1997 och Thorne & Reveal 2007).

År 1950 offentliggjorde den tyske ento-
mologen Willi Hennig sina idéer om att 
enbart monofyletiska grupper är värda 
att erkännas taxonomiskt. Monofyletiska 
grupper innehåller alla avkomlingar från 
en gemensam anfader i Livets träd. Under 
1970- och 1980-talen utvecklades en formell 
metodik för att testa hypoteser om evolutio-
när historia, fylogeni, och den spreds snabbt 
inom systematiken.

Molekylära metoder
Under denna tidsperiod började man i lite 
större omfattning än förut att använda 
molekylära sekvenser som hjälpmedel inom 
systematiken. Dessa tekniker, som mest 
baserades på proteiner, var dock dyra och 
mycket tids- och arbetskrävande. Det var 
inte förrän Kary B. Mullis år 1983 hade upp-
funnit metoden med DNA-polymeraskedje-
reaktioner, PCR, som DNA-sekvensering 
kunde bli en standardteknik inom systema-
tik från och med slutet av årtiondet (Mullis 
m.fl. 1987). Tillsammans med Michael Smith 
fick Mullis nobelpriset i kemi 1993. 

Denna teknik går ut på att man låter ett 
enzym – DNA-polymeras – göra en kopia 
av den region som man har valt ut. Det sker 
genom att man särar på de två komplemen-
tära strängarna i DNA-spiralen genom att 
höja temperaturen till nära 100 °C. Därefter 
kyler man ner lösningen så att korta DNA-
fragment i varsin ända av den utvalda regio-
nen fastnar med sin komplementsekvens. 
Slutligen höjs temperaturen till cirka 70 °C, 
varvid polymeraset bygger en kopia med 
utgångspunkt från det korta fragmentet. 

Resultatet blir en fördubbling av den utvalda 
DNA-regionen. Temperaturförändringarna 
upprepas många gånger och under varje 
sådan cykel sker det en fördubbling av anta-
let DNA-strängar. Om utgångsmaterialet 
var endast en kopia, så blir resultatet efter 35 
cykler teoretiskt sett 68 719 476 736 kopior. 
Tekniken har förbättrats sedan 1980-talet 
och även blivit avsevärt billigare.

År 1993 sekvensbestämdes genen rbcL 
från cirka 500 fröväxtarter och under hösten 
samma år publicerades de första resultaten 
från dessa analyser. Genen rbcL finns i kloro-
plasternas DNA och denna gen hade redan 
under 1980-talet gett användbar och lagom 
variabel information för fylogenetisk analys 
av flera blomväxtgrupper. rbcL kodar för den 
stora subenheten av det ytterst viktiga enzy-
met ribulosbisfosfatkarboxylas-oxygenas, 
förkortat RuBisCO, som växterna använder 
under fotosyntesens Calvin-cykel för att 
koppla koldioxid till ribulos-1,5-bisfosfat.

Under 1990-talet blev sekvensering av 
kloroplast-DNA snabbt en standardteknik 
inom växtsystematisk forskning. Ofta hade 
DNA isolerats från små vävnadsprover (även 
från herbarieark) och den sökta regionen 
mångfaldigats med den effektiva PCR-tek-
niken. Detta gav tillräckligt många kopior 
för att ta fram DNA-sekvenser via den så 
kallade Sanger-tekniken. Denna liknar i viss 
mån PCR-tekniken, men man låter polyme-
raset enbart bygga komplement till den ena 
DNA-strängen. En viss del av de fria nukleo-
tiderna – A, C, G eller T – är infärgade och 
dessutom modifierade så att polymeraset 
inte kan bygga vidare efter det att en sådan 
förändrad nukleotid har placerats i den nya 
sekvensen. Resultatet blir en blandning av 
alla möjliga DNA-fragmentlängder. Man 
använder därefter elektrofores för att skilja 
de olika fragmenten åt, varvid de rör sig med 
en hastighet som är proportionell mot deras 
längd. Eftersom varje modifierad nukleotid 
– A, C, G och T – har sin egen färg, kan man 
sedan rekonstruera DNA-sekvensen.
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ORDFÖRKLARINGAR
Androecium – samtliga ståndare i en blomma.
Antipoder – antipodceller; normalt tre celler i den 

chalazala änden av megagametofyten.
Apokarpi – gynoeciet består av flera karpeller som inte 

är sammanvuxna med varandra.
Baspar – DNA-nukleotiderna adenin (A), cytosin (C), 

guanin (G) och tymin (T) bildar par som tillsammans 
utgör den spiralformade dubbelsträngade DNA-
molekylen. Den dubbelsträngade strukturen kommer 
sig av att nukleotiderna i de båda DNA-strängarna 
kopplas ihop med vätebindningar parvis till bas-
par. Den ena strängens adenin A kopplas med två 
vätebindningar till den andra strängens tymin T. På 
motsvarande sätt kopplas den ena strängens cytosin 
C med tre vätebindningar till den andra strängens 
guanin G.

Chalazala änden – den ände på fröanlaget som är 
belägen där megasporangiet förenas med integu-
menten, med andra ord basen av megasporangiet.

Diploid – organism, cell eller cellkärna som har två 
uppsättningar av kromosomer.

DNA-polymeras – enzym som kopplar en nukleotid 
till en annan nukleotid i en av DNA-strängarna. En 
nukleotid består av en bas, en desoxiribos (i DNA) 
eller ribos (i RNA) samt en fosfatenhet. DNA och 
RNA är polymerer av nukleotider. Baserna är adenin, 
cytosin, guanin och antingen tymin (i DNA) eller uracil 
(i RNA), vilka förkortas A, C, G, T respektive U.

Embryosäck – megagametofyt hos blomväxter.
Eukaryoter – en av tre huvudgrupper (domäner) av 

organismer. Eukaryoter har en eller flera välavgrän-
sade cellkärnor i cellen. De två övriga huvudgrup-
perna (domänerna) är bakterier och arkéer.

Fylogenetisk systematik – kladistik; klassificerings-
metod som grupperar organismer hierarkiskt i enheter 
med hjälp av synapomorfier (gemensamma avance-
rade karaktärer) och som åskådliggör denna grup-
pering med hjälp av fylogenetiska träd, kladogram. 
Fylogenetisk systematik används för att skapa test-
bara hypoteser för organismers naturliga släktskap. 
Genom successiva tvådelningar av utvecklingslinjerna 
har varje organismgrupp en systergrupp, som har 
utvecklats från samma förfader.

Fylogeni – en organismgrupps utvecklingshistoria, 
vilken kan undersökas med hjälp av fylogenetisk sys-
tematik, kladistik. Ibland används ordet fylogeni som 
synonymt med kladogram eller fylogenetiskt träd.

Fyrfrukt – fyrdelad klyvfrukt; ett slags klyvfrukt, i vilken 
de två karpellernas väggar har vuxit in och delat upp 
fruktämnet i fyra delfrukter som alltså vardera består 
av en halv karpell. Fyrfrukt finns främst hos många 
Boraginaceae och Lamiaceae.

Gametangium – könsorgan där könsceller, gameter, 
bildas.

Gametofyt – den haploida generationen vid genera-
tionsväxling. Gametofyten bildar gameter i gametan-
gier (dock inte hos exempelvis blomväxter).

Genomik – genomforskning; studiet av den totala 
arvsmassan, de olika DNA-molekylerna, hos orga-
nismer.

Grad – en parafyletisk samling av utvecklingslinjer; 
graden har en gemensam förfader, men en eller 
flera av de utvecklingslinjer som härstammar från 
denna förfader har uteslutits. Exempel på en grad är 
”kärlkryptogamer”, eftersom fröväxterna är uteslutna 
från dessa.

Gynoecium – samtliga karpeller i en blomma.
Haploid – organism, cell eller cellkärna som har en 

enkel uppsättning av kromosomer.
Homoplasi – egenskap som inte är en apomorfi (avan-

cerad karaktär). En homoplasi kan antingen vara en 
parallellism (konvergens) eller en reversion (återgång 
till ett primitivt karaktärstillstånd). Axblomställningarna 
hos kämpar och halvgräs är exempel på en parallel-
lism. Exempel på reversion är när en adenin i DNA 
muterar till tymin, som också fanns på samma ställe i 
förfaderns DNA.

Integument – ett eller två (sällan flera) skikt av celler 
som omger megasporangiet hos fröväxter och delvis 
bildar det mogna fröets fröskal.

Karpell – omvandlade och reducerade megasporofyll 
hos blomväxter. På insidan av karpellerna sitter fröan-
lagen fästade med varsin frösträng. Pistillen består av 
en eller flera karpeller.

Kladistik – se Fylogenetisk systematik.
Kladogram – förgrenat diagram som åskådliggör 

hierarkiska släktskapsförhållanden mellan organismer. 
Grupperna, taxa, karaktäriseras av synapomorfier 
(gemensamma avancerade karaktärer). Alla klado-
gram är testbara hypoteser och behöver inte nödvän-
digtvis överensstämma med verkligheten, även om 
det är önskvärt. Kladogram kallas ibland fylogenetiska 
träd eller fylogenier.

Kloroplast – organell hos fotosyntetiserande eukaryo-
ter. Kloroplasten är en plastid som innehåller bland 
annat DNA, RNA, klorofyll och andra pigment och 
i vilken fotosyntes och koldioxidassimilation sker. 
Plastider är specialiserade blågrönbakterier som har 
ingått symbios med eukaryota celler.

Kärl – en serie av kärlceller (trakearelement) som är 
förenade med varandra i ändarna via sina perfore-
rade ändväggar. Kärl finns i den del av ledningsväv-
naden som kallas xylem och i vilken passiv transport 
av bland annat vatten och närsalter sker. Kärlen är 
mera effektiva än trakeiderna (se detta ord) genom 
att friktionen mellan cellvägg och vatten är mindre 
hos kärl.

Megagametofyt – gametofyt som utvecklas från en 
megaspor. Megagametofyten är haploid. Den kallas 
hos blomväxter även embryosäck och består normalt 
av sju celler inklusive äggcellen.

Megasporangium – sporangium i vilket en eller 
ibland flera haploida megasporer (honsporer) bildas. 
Megasporangiet kallas även nucellus.

Megaspor – haploid (hon)spor som utvecklas till en 
haploid megagametofyt.

Meios – den celldelning som ger upphov till de hap-
loida könscellerna, gameterna, hos eukaryoter med 
könlig förökning. Vid meiosen delar sig en diploid 
modercell genom reduktionsdelning (meios I) i två 
haploida dotterceller och dessa delar sig i sin tur 
(meios II) så att fyra haploida dotterceller bildas. I 
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samband med reduktionsdelningen sker parning och 
utbyte av arvsanlag mellan homologa kromosomer. 
I vissa fall delar sig bara cellkärnorna i modercellen, 
medan cellen i övrigt förblir intakt. Hos blomväxter bil-
das efter meiosen fyra hanliga haploida mikrosporer 
respektive oftast en honlig haploid megaspor.

Mikrogametofyt – gametofyt som utvecklas från en 
mikrospor. Mikrogametofyten är haploid.

Mikropylär ände – den ände hos fröanlaget som är 
belägen vid mikropyle, fröanlagets öppningspor.

Mikrosporangium – sporangium i vilket haploida 
mikrosporer (hansporer) bildas.

Mikrospor – haploid (han)spor som utvecklas till en 
haploid mikrogametofyt. Hos blomväxter består 
mikro gametofyten av bara ett par celler.

Mitokondrie – organell i respirerande eukaryotceller. 
I mitokondrierna sker cellandningen (respirationen). 
Mitokondrier är specialiserade α-proteobakterier som 
har ingått symbios med eukaryota celler.

Mitos – delning av en cellkärna (haploid eller diploid) 
varvid två identiska dotterkärnor bildas. Oftast men 
långt ifrån alltid åtföljs kärndelningen av en celldel-
ning.

Monofyletisk – naturlig grupp av organismer vilken 
innehåller gruppens senaste gemensamma förfader 
samt endast dennes samtliga avkomlingar. Mono-
fyletiska grupper kännetecknas av en eller flera 
synapomorfier (gemensamma avancerade karaktärer; 
homologa karaktärer). En taxonomisk grupp (t.ex. 
släkte eller familj) av organismer måste enligt kladis-
tisk teori vara monofyletisk.

Mykorrhiza – ”svamprot”; en symbios mellan en eller 
flera svampar och rötterna hos kärlväxter. Mykorrhiza 
har av tradition ansetts vara en mutualistisk symbios, 
men förhållandet är ofta mera komplicerat och kan 
utvecklas till parasitism från kärlväxtens sida. I det 
senare fallet kallas kärlväxten mykotrof.

Nektarium – honungskörtel, nektaravsöndrande körtel, 
som ofta utgörs av en omvandlad klyvöppning. Florala 
nektarier förekommer i blommorna, medan extraflorala 
nektarier finns i andra (vegetativa) organ.

Nucellus – megasporangium hos blomväxterna.
Nukleär – som har med cellkärnan att göra. Nukleärt 

DNA (nDNA) är sådant DNA som finns i cellkärnan.
Nukleotider – se Baspar.
Parafyletisk – grupp av organismer som innehåller 

vissa men inte alla avkomlingar från en gemensam 
anfader samt anfadern själv. En parafyletisk grupp 
(grad) innehåller alltså de organismer som återstår 
då man har avlägsnat ett eller flera taxa från en 
ursprungligen monofyletisk grupp.

Parallellism – två eller flera identiska eller snarlika 
karaktärer finns hos flera monofyletiska grupper 
och har evolverat oberoende av varandra. Dessa 
karaktärer är således inte homologa med varandra. 
Parallellism är exempel på homoplasier.

Placenta – den fruktämnesvävnad från vilken frösträng-
arna utgår och varifrån fröanlagen får sin närings- och 
vattenförsörjning.

Placentation – fröanlagens placering, ställning och 
orientering inuti fruktämnena.

Plastid – se Kloroplast.
Polyfyletisk – grupp av organismer som innehål-

ler avkomlingar från olika förfäder, men inte deras 
senaste gemensamma förfader. Ett polyfyletiskt taxón 
omfattar organismer med likheter som har evolverat 
oberoende av varandra från olika ursprungsegenska-
per.

Radiärsymmetrisk – aktinomorf, polysymmetrisk. Ett 
radiärsymmetriskt organ är delbart i spegelvända 
hälfter med hjälp av minst tre symmetriplan.

Sekvensering – bestämning av ordningsföljden av 
aminosyror i en polypeptid eller av nukleotiderna i en 
nukleinsyra (DNA eller RNA).

Sicksackknippe – en ofta spiralvriden knippeblom-
ställning, hos vilken sidogrenarna (och blommorna) 
utvecklas omväxlande på den ena och den andra 
sidan av blomställningsaxeln. Sicksackknippe är 
särskilt tydligt hos de strävbladiga växterna.

Sporofyt – den diploida generationen i den typ av 
livscykel som kallas generationsväxling. Den haploida 
generationen kallas gametofyt.

Stenfrukt – frukt som bildas av en eller flera karpeller 
och där fruktväggen har en yttre köttig del och en 
inre hård del, innanför vilken oftast ett enda frö ligger. 
Exempel på stenfrukt finner man i släktet Prunus, 
men stenfrukt är en av de vanligaste frukttyperna hos 
blomväxter.

Synapomorfi – avancerad karaktär som är gemensam 
för minst två organismgrupper, taxa. Synapomorfier 
ger information om släktskap mellan systergrupper 
och är den typ av karaktärer som ligger till grund för 
fylogenetiska analyser.

Synergider – synergidceller; de oftast två celler 
som omger äggcellen i den mikropylära änden av 
angiospermernas megagametofyt. Synergiderna och 
äggcellen kallas tillsammans äggapparaten. Synergi-
derna tycks underlätta överföringen av sperma-
cellen till äggcellen, men deras funktion är inte helt 
klarlagd.

Systergrupp – den fylogenetiskt mest närbesläk-
tade gruppen. Systergrupper är taxa som utgår 
från samma förgreningsställe, nod, i ett kladogram. 
Systergrupper är sålunda närmare besläktade med 
varandra än vad endera av dem är med ett tredje 
taxon.

Taxon (pl. taxa) – taxonomisk enhet oavsett rang. Ett 
taxon är en grupp av organismer med en speciell 
rang och ett speciellt vetenskapligt namn.

Tetrad – fyra sporer som ligger på rad (linjär tetrad) 
eller som en kulspelspyramid (tetraedrisk tetrad).

Trakeid – en operforerad långsträckt och tjockväggig 
cell, som förekommer i xylemet, vilket är den del av 
ledningsvävnaden som passivt transporterar bland 
annat vatten och näringssalter. Trakeidcellen anses 
vara mera primitiv än kärl och förmodligen dettas 
föregångare.

Zygomorf – bilateralsymmetrisk, monosymmetrisk. En 
zygomorf blomma är delbar i två spegelvända hälfter 
med hjälp av ett enda symmetriplan.
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Kloroplast-DNA, cpDNA, var länge 
nästan den enda DNA-typ som användes för 
växtfylogenetisk forskning, eftersom sådant 
DNA förekommer i mycket större mängd 
än cellkärnornas DNA, nDNA. Det DNA, 
rDNA, som kodar för ribosomerna – celler-
nas maskineri för att omvandla aminosyror 
till proteiner – förekommer också i väldigt 
många kopior i cellkärnan och därför har 
även rDNA använts flitigt. Mitokondrier-
nas DNA, mtDNA, har hos växter oftast 
mycket konserverade sekvenser, vilket gör 
det svårt eller ofta omöjligt att använda 
dem för fylogenetiska analyser. Hos djur 
och svampar, som naturligtvis saknar eget 
cpDNA, muterar däremot mtDNA unge-
fär lika snabbt eller snabbare än växternas 
cpDNA. Därför har mtDNA använts stan-
dardmässigt för undersökningar av djurs och 
svampars fylogenier.

Mot slutet av 1990-talet fick man så pass 
bra analysresultat och god upplösning av de 
fylogenetiska träden att man kunde börja se 
de stora dragen av blomväxternas släktskap 
(Källersjö m.fl. 1998, Mathews & Donoghue 
1999, Soltis m.fl. 1999 och 2000, Chase m.fl. 
2000). Under de första två decennierna av 
2000-talet har man kunnat justera huvud-
linjerna och dessutom fått bättre inblick i 
de enskilda blomväxtgruppernas fylogeni. 
Uppdaterade översikter av angiospermernas 
systematik finns bland annat hos Stevens 
(2001 och senare) och mera i detalj hos 
Johansson (2013 och senare). Taxonomiska 
resultat från de fylogenetiska analyserna har 
publicerats i fyra omgångar av en internatio-
nell grupp av växtsystematiker, som kallar 
sig The Angiosperm Phylogeny Group, 
oftast förkortad APG (APG I 1998, APG II 
2003, APG III 2009, Chase & Reveal 2009, 
APG IV 2016).

Problem och svagheter
I mycket stor utsträckning är de fyloge-
netiska resultaten för växter baserade på 
cpDNA och i viss mån nDNA. En svaghet 

med detta är att olika DNA-regioner kan 
utvecklas längs olika fylogenetiska träd. Vi 
kan grovt dela in dessa problem i 1) felaktiga 
antaganden om homologi, 2) hybridisering 
och horisontell genöverföring samt 3) ofull-
ständig linjesortering.

Felaktiga antaganden om homologi
Grundläggande för all fylogenetisk rekon-
struktion är att de egenskaper, karaktärer, 
som vi jämför är homologa. Homologa 
egenskaper har med andra ord ett gemen-
samt ursprung, som är skilt från andra 
typer av egenskaper. Det är därför viktigt 
att vi förstår vilka de olika delarna är hos 
till exempel en blomma, om vi vill använda 
variationen hos olika blomdelar som infor-
mation vid en fylogenetisk analys. På samma 
sätt är det väldigt viktigt att de gener som 
vi väljer ut för vår analys är homologa, men 
detta kan ibland vara problematiskt. Gener 
dupliceras ganska ofta, men hos cpDNA, 
som förekommer i en kopia hos varje kloro-
plast i cellen, är duplikationer sällsynta och 
detta underlättar antagandet om homologi. 
Ibland kopieras dock en del av (sällan hela) 
kloroplastgenomet och överförs till kär-
nan. I sådana fall skulle vi av misstag kunna 
mångfaldiga, amplifiera, även denna kopia 
med hjälp av PCR. Om vi använder denna 
kopia för rekonstruktion, så kommer vi bild-
ligt uttryckt att jämföra äpplen med päron. 
I kärn-DNA är duplikationer däremot 
mycket vanliga och därför är detta ett stort 
och besvärligt problem.

Hybridisering och horisontell gen överföring
Vi använder normalt en så kallad trädmodell 
för fylogenianalysen. Då antar vi att det 
enbart sker förgreningar i trädet och att gre-
nar aldrig går samman. Det finns dock många 
undantag från detta. Även om det är ovanligt, 
så kan olika arter hybridisera med varandra 
och detta kan få stora konsekvenser för gen-
träden. Om någon enstaka för en population 
främmande växt har med sig en genvariant 
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som medför större överlevnadsförmåga än 
populationens egen variant, kan den nya vari-
anten spridas mycket snabbt i en population. 
Vi vet också att artbildning genom hybridise-
ring och kromosomtalsfördubbling, allopoly-
ploidi, är vanlig hos växter. Det inträffar i 
sällsynta fall då två arter som normalt inte 
kan få fertil avkomma korsar sig med varan-
dra och dessutom både spermier och ägg har 
fått dubbel kromosom uppsättning.

Ofullständig linjesortering
Ofullständig linjesortering inträffar, när det 
gemensamma ursprunget till genvarian-
terna, allelerna, hos en art inte finns i artens 
egen gren på trädet, utan i förfaderartens 
gren eller ännu djupare ned i artträdet. Den 
variation som finns hos en ursprungsart 
nedärvs sålunda till de båda nya arter som 
uppstår efter en artbildningsförgrening. 
Slumpen avgör sedan vilka genvarianter som 
överlever. Med viss – ofta ganska hög – san-
nolikhet kommer under sådana omständig-
heter genträdet att ha ett annat utseende än 
artträdet. Sannolikheten är högre om tiden 
mellan artförgreningarna är kort och om 
arternas populationer är stora.

Problemlösningar
Vi har i dag mycket sofistikerade statistiska 
modeller för att bedöma både genernas och 
arternas träd. För genträd kan vi ta hänsyn 
till variationer i sannolikheterna för muta-
tioner mellan olika nukleotider, positioner 
för nukleotiderna i gensekvensen eller 
grenar i genträden. Vi kan också utvärdera 
fylogenetiska träd och nätverk, då vi tar 
hänsyn till de olika processer som leder till 
att gen- och artträd skiljer sig åt. För detta 
behövs dock ett stort antal gener och där har 
den förut beskrivna PCR/Sanger-tekniken 
visat sig otillräcklig. Tack vare den mycket 
kraftiga satsningen i dag på genomforskning, 
genomik, och utveckling av metoder för 
att snabbt och billigt få fram hela sekvens-
informationen från ett genom (som hos euka-

ryoter ofta kan räknas i miljardtals baspar) 
är vi på väg mot en lösning av detta problem. 
Flera olika tekniker finns i dag och kostnaden 
per individ närmar sig den vid 1990-talets 
början för en region med några hundra bas-
par. Den stora skillnaden är hanteringen av 
de oerhörda datamängderna och bara själva 
lagringen av data kan medföra problem.

Utan tvekan kommer tillgängligheten av 
sekvensdata från stora genom att få enorm 
betydelse för vår förståelse av fylogenetiska 
släktskapsförhållanden på artnivå och strax 
däröver. Det är dock mera osäkert hur 
det kommer att påverka de fylogenetiska 
hypoteserna på högre taxonomisk nivå. 
Hybridisering förekommer ju primärt mel-
lan relativt närbesläktade arter, men gener 
kan överföras könlöst via till exempel virus. 
Ofullständig linjesortering kan förekomma 
närhelst grenarna är korta, men för många av 
de djupa grenarna i angiospermträdet är de 
kanske tillräckligt långa. Felaktiga homologi-
antaganden kan nog ske oavsett släktskaps-
nivå, men gemensamt för alla tre problemen 
är att tillgången på stora datamängder skapar 
potential för lösningar på problemen.

Det ställs i dag stora krav på kompetens-
bredden hos systematiker. Förutom kunskap 
om själva organismerna behövs kännedom 
om bioteknologi, genetik, molekylärbiologi, 
matematisk statistik med mera. Därför är 
det numera viktigt att man samarbetar över 
ämnesgränserna för att nå goda resultat.

Vad är angiospermer?
Enligt Christenhusz & Byng (2016) har 
man hittills beskrivit 13 164 släkten och 
295 383 arter av blomväxter. Sådana exakta 
uppgifter är egentligen meningslösa. Dels 
är taxonomin hos ett stort antal blomväxt-
grupper fortfarande mycket osäker, dels har 
olika växtsystematiker ofta olika åsikter om 
antalet arter och släkten. Vi kan förenkla det 
och säga att man erkänner mellan 13 100 och 
13 200 släkten samt ungefär 300 000 arter av 
angiospermer.
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Blomväxter skiljer sig i många egenskaper 
från övriga nu levande fröväxter. De äldsta 
säkra fossilen av angiospermer är ungefär 133 
miljoner år gamla, men redan vid den tiden var 
de rikt differentierade. Flertalet forskare inom 
området tror att blomväxter fanns under jura-
perioden (201,3–145 miljoner år sedan), men 
kanske uppkom de redan under trias (252,2–
201,3 miljoner år sedan). Några forskare har 
hävdat att angiospermerna som grupp skulle 
vara ännu äldre, men bevis saknas. En hypotes 
är att blomväxterna under lång tid bara växte 
i bergsområden och andra miljöer som inte 
är lämpliga för fossilisering av växtdelar.

Angiospermer är en monofyletisk grupp 
och har således en gemensam anfader. Blom-
växterna har ett stort antal unika egenska-
per, synapomorfier, och vi ska här granska 
några av dem.

Xylemet, som transporterar vatten och 
näring från rot till blad och blommor, inne-
håller hos angiospermer förutom trakeider 
även en unik typ av kärl.

Blomman är ett skott med begränsad 
tillväxt som tjänstgör vid den könliga 
förökningen och som enbart finns hos 
angiospermer. I typiska fall är blomman 
uppbyggd av hylleblad ytterst, androecium 
(ståndare) innanför dessa och gynoecium 

(karpeller) innerst, vilka alla sitter fästade 
på en blomaxel, även kallad blombotten. 
Blommorna kan vara ensamma eller sitta 
flera tillsammans i blomställningar. Hos 
djur pollinerade angiospermer finns oftast 
nektar avsöndrande körtlar eller celler, nek-
tarier, i eller nära blommorna.

Ståndarna bär pollenfack i vilka pollen-
kornen utvecklas. Pollenfacken är ett slags 
mikrosporangier och antas motsvara de 
hanliga mikrosporangierna hos många andra 
landväxtgrupper (t.ex. dvärglummer, braxen-
gräs och fröväxter). På motsvarande vis är 
pollenkornen ett slags mikrosporer.

Den växt som man ser, antingen den är 
ett träd, en buske eller en ört, tillhör den 
könlösa diploida generationen, sporofyten. 
Denna har en dubbel kromosomuppsättning 
jämfört med den könliga haploida (enkel-
kromosomiga) generationen, gametofyten, 
som man bara kan urskilja med mikroskop. 
De diploida generationerna omväxlar med 
de haploida generationerna i den typ av 
livscykel som kallas generationsväxling och 
som är gemensam för alla landväxter. Varje 
gång det sker en lyckad befruktning smälter 
två olika könsceller, gameter, samman och 
det bildas en diploid cell, zygot. Denna cell 
ger därefter upphov till den diploida sporo-

tectat (tectum finns) intectat (tectum saknas)tectat (tectum finns) intectat (tectum saknas)

nexin
fotskikt

perforation muri

exin

endexin

columellae
(bacula)

intin

tectum
sexin

figur 1. Schematiskt exempel på pollenväggens uppbyggnad hos blomväxter. Från Johansson & Larsson (2006).
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fytgenerationen. Nya haploida könsceller 
bildas genom att en modercell delar sig med 
en reduktionsdelning. Var och en av de båda 
haploida dottercellerna delar sig därefter 
med bibehållet kromosomantal. Dessa två 
celldelningar kallas tillsammans meios och 
principen för denna är densamma för de 
allra flesta cellkärnsorganismer, eukaryoter.

Mikrogametofyten är den hanliga hap-
loida generationen. Den bildar de hanliga 
haploida könscellerna, hangameterna, och 
alltsammans sker inuti pollenkornet, som 
ytterst bär en pollenvägg (figur 1). Pollen-
väggens utseende och uppbyggnad är 
utmärkande för blomväxterna. I typiska 
fall består den av ett yttre takskikt, tectum, 
och innanför detta ett skikt av stavar, bacula 
eller columellae. Tillsammans utgör dessa 
båda skikt exinet, som kemiskt mest består 
av det ytterst motståndskraftiga ämnet 
sporopollenin. Exinet bildas från insidan av 
pollenfacken som är en del av den diploida 
sporofyten. Innanför exinet finns ett tunt 
skikt som kallas intin och som bildas från 
den haploida mikrosporen.

Det mogna pollenkornet, mikrosporen, 
består av tre celler. Den ena cellen ska 
så småningom bilda pollenslangen inför 
befruktningen. De båda spermacellerna 
innehåller den arvsmassa som ska överföras 
till den honliga könscellen, äggcellen. Det 
som skiljer denna process från motsvarande 
hos andra fröväxter är att blomväxterna helt 
saknar hanliga könsorgan, hangametangier.

Pistillen är bildad av en eller flera karpel-
ler, som oftast sitter två eller flera tillsam-
mans och vanligtvis är sammanvuxna med 
varandra helt eller delvis. Är de samman-
vuxna kallas det synkarpi. Motsatsen heter 
apokarpi. Fruktämnet bildas av de nedre 
delarna av karpellerna.

De övre delarna av karpellerna utgör 
oftast märket eller märkena, där pollen-
kornen förväntas hamna vid pollinationen. 
Märket har ofta små vårtlika papiller, som 
gör det lättare för pollenkornen att fastna. 

Mellan fruktämne och märke finns oftast ett 
stift med en inre kanal, genom vilken pollen-
slangarna växer in till fruktämnet.

Inuti fruktämnet sitter ett eller flera 
fröanlag dolda och fastvuxna med varsin 
frösträng, genom vilken näring och vatten 
transporteras till fröanlaget från moder-
plantan. Det är därför som blomväxter ofta 
kallas gömfröiga, eftersom fröna utveck-
las gömda inuti fruktämnena. Den del av 
karpellen på vilken fröanlagen är fästade 
kallas placenta. Med placentation menas 
det speciella arrangemanget av fröanlag på 
placentan. Fruktämnet mognar så små-
ningom till en frukt, som är en anpassning 
till fröspridningen och unik för angiosper-
merna. Blomväxter kan alltså lika gärna 
kallas fruktväxter.

Ytterst på fröanlaget sitter normalt 
ett eller två skikt som kallas integument. 
Blomväxter med två integument kallas 
bitegmiska och sådana med ett integument 
unitegmiska. Oftast kan man tydligt skilja 
de båda integumenten från varandra. Fröskal 
utvecklas mestadels från integumenten. 
Innanför integumenten finns det honliga 
megasporangiet, nucellus, och inuti detta 
ligger den diploida megaspormodercellen, 
megasporocyten.

Genom meiosen bildas en linjär tetrad 
bestående av fyra haploida megasporceller. 
Av dessa fyra celler överlever som regel bara 
den innersta, medan övriga tre upplöses. 
Näringen i dessa används till stor del vid 
utvecklingen av den överlevande megaspor-
cellen. Denna delar sig mitotiskt och efter 
vanligtvis ytterligare två sådana delningar 
har en megagametofyt, embryosäck, bildats 
(figur 2). Denna utveckling av hongameto-
fyten är den vanligaste och brukar kallas 
normaltypen eller Polygonum-typen. En 
sådan megagametofyt består av sju celler, 
men i en av dessa, centralcellen, finns två 
cellkärnor som kallas polkärnor och som 
smälter samman strax före befruktningen. 
Till den ena, den mikropylära, änden av 
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hongametofyten vandrar äggcellen tillsam-
mans med två synergidceller. Till den andra, 
den chalazala, änden förflyttar sig tre celler, 
antipodcellerna. De tre mikropylära cellerna 
utgör tillsammans äggapparaten. Inte heller 
den honliga megagametofyten har några 
könsorgan hos blomväxterna.

Angiospermerna har en speciell typ av 
befruktning som kallas dubbel befruktning. 
Dubbel befruktning finns visserligen hos ett 
par andra grupper av fröväxter, Ephedra och 
Gnetum i Gnetales, men den skiljer sig på vik-
tiga punkter från blomväxterna. Hos angio-
spermerna går den vanligtvis till på följande 
sätt: På ganska kort tid växer pollen slangen 
med de båda spermacellerna in i märkes-
vävnaden, ner genom stift kanalen och in i 
megagametofyten genom den öppning som 
kallas mikropyle och som finns vid spetsen 
av integumenten. Äggcellen och centralcel-
len (med de båda polkärnorna) befruktas av 
var och en av de båda spermacellerna, vilka 
frigörs från pollen slangen. Befruktningen 
av den haploida äggcellen resulterar i en 
diploid cell, zygot, som först utvecklas till 
ett proembryo och sedan till ett embryo. 
Vid befruktningen av den diploida central-
cellen bildas en triploid cell, som ger upphov 
till frövitan, endospermet, som är unikt 
för blomväxterna. Hos Ephedra och Gnetum 

bildas i stället ytterligare ett embryo i stället 
för endosperm.

Angiospermerna har också många 
andra unika egenskaper, exempelvis talrika 
kemiska substanser och, inte minst, unika 
DNA-sekvenser.

Alla dessa unika egenskaper, karaktärer, 
gör att vi betraktar blomväxterna som en 
monofyletisk grupp. Alla angiospermer har 
alltså en gemensam förfader från vilken 
samtliga nu levande arter härstammar. Deras 
anfader utvecklades troligtvis ur någon tidig 
grupp av fröväxter. Vissa forskare anser att 
gymnospermerna, de nakenfröiga växterna, 
har utvecklats parallellt med angiosper-
merna och alltså är systergrupp till dessa. 
Stöd för detta synsätt har man funnit i 
analysresultat från vissa gensekvenser. De 
flesta fröväxtforskare, särskilt de som även 
undersöker fossila grupper av fröväxter, 
tror dock fortfarande att angiospermerna 
har utvecklats från någon äldre grupp av 
nakenfröiga och man kan alltså säga att de 
är specialiserade gymnospermer. Med detta 
synsätt blir gymnospermerna en parafyletisk 
grupp, om de inte innehåller den mono-
fyletiska gruppen angiospermer. Eftersom 
dessa gamla fossil inte innehåller användbart 
DNA, så är det tveksamt om vi någonsin får 
svar på denna fråga.

figur 2. Normaltypen (Polygo-
num-typen) av megagameto  - 
fytens utveckling: 
a) diploid megasporocyt, 
b) haploid linjär megasportetrad, 
c) enbart den basala (inre) 
megasporen över lever, 
d) tvåkärnig mega gametofyt, 
e) fyrkärnig megagametofyt, 
f) oorganiserad åttakärnig mega-
gametofyt, 
g) organiserad åttakärnig (sju-
cellig) megagametofyt, 
h) mogen sjukärnig (sjucellig) 
mega gametofyt efter polkärnornas 
sammansmältning.
Från Johansson & Larsson (2006).
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Amborellales
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asterider

Rosider
Super-
rosider

figur 3. Blomväxternas utvecklingshistoria eller fylogeni. I huvudsak enligt APG IV (2016) men något 
modifierad. Detaljerna skiljer sig mellan olika analyser. Grenarnas längd har inget med deras ålder att göra.
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Vi måste poängtera att det finns mängder 
av undantag från ovanstående grundprinci-
per och en enorm variation i antal, utseende 
och andra detaljer. Men det är det som också 
gör blomväxterna så fascinerande.

Vi ska nu titta närmare på de olika huvud-
grupperna av blomväxter (figur 3).

Amborella trichopoda
Enligt de första stora fylogenetiska analy-
serna av kloroplastgenen rbcL hos angio-
spermer och andra fröväxter kom de 
akvatiska särvarna Ceratophyllum (se nedan) 
förbluffande nog fram som systergrupp till 
alla andra blomväxter (Chase m.fl. 1993, Qiu 
m.fl. 1993). Dessvärre var man lite för snabb 
till att dra växlar av dessa första analyser. I 
läroböckerna förde man in långa diskussio-
ner om blomväxternas hypotetiska förfäder 
med utgångspunkt från utseende och lev-
nadssätt hos arterna inom Ceratophyllum. Var 
de första blomväxterna vattenlevande örter 
med ytterst små blommor?

När man några år senare hade sekvense-
rat ytterligare några kloroplastgener och lagt 
till ett antal blomväxter, blev det alltmera 
uppenbart att en helt annan art är syster-
grupp till övriga angiospermer. Det väckte 
stort uppseende när Amborella trichopoda 
(figur 4A), ett litet träd på Nya Kaledoniens 
berg, visade sig vara just denna systergrupp. 
Det föreföll likväl mera logiskt, vilket vi ska 
se i det följande. Trots enstaka publicerade 
analysresultat, vilka visade på motsatsen, 
har Amborella stått sig väl som systergrupp 
till alla andra angiospermer (t.ex. Zanis m.fl. 
2002, Goremykin m.fl. 2003, Soltis & Soltis 
2004, Soltis m.fl. 2008, Drew m.fl. 2014). 
Några undersökningar har dock placerat 
Amborella som systergrupp till Nymphaeales 
(Xi m.fl. 2014).

Många fossila blommor från äldre delen 
av kritperioden liknar faktiskt blommorna 
hos Amborella (Friis m.fl. 2011). Amborella 
har enkönade blommor med antingen 
ståndare eller karpeller, men dessa skild-

könade blommor torde ha evolverat senare 
eftersom det oftast finns rudimentära icke 
fungerande ståndare i honblommorna och 
tillbaka bildade karpellrester i hanblom-
morna. Blomdelarna är spiralställda och 
varierar i antal och blommorna är mindre 
än en centimeter stora. Hos Amborella 
är hyllebladen bleka och grönaktiga och 
ståndarna talrika (12 till fler än 20). Xylemet 
hos Amborella saknar kärl, något som sedan 
länge har ansetts vara ett primitivt drag. 
Frånvaro av kärl i veden finns dock hos flera 
andra nutida blomväxtgrupper, men hos 
dessa har frånvaron utvecklats sekundärt. 
En unik egenskap hos Amborella är mega-
gametofyten, embryo säcken. Som fullt 
utvecklad innehåller den nio kärnor i åtta 
celler, eftersom den har tre synergider i den 
mikropylära äggapparaten i stället för två 
som hos normaltypen (Friedman & Ryerson 
2009, Williams 2009).

ANITA-graden
Strax ovanför den mest basala förgreningen 
i blomväxtträdet hittar vi några små grup-
per som inte utgör en monofyletisk grupp, 
men som tillsammans med Amborella brukar 
kallas ANITA-graden. En grad är en para-
fyletisk samling av taxa, det vill säga de har 
en gemensam förfader men graden innehål-
ler inte samtliga ättlingar till denna förfader. 
Namnet ANITA kommer från begynnelse-
bokstäverna hos de ingående grupperna 
Amborella, Nymphaeales, Illiciaceae, 
Trimeniaceae och Austrobaileyaceae.

Nymphaeales (figur 4B) innehåller 
näckrosväxter Nymphaeaceae, kabomba-
växter Cabombaceae och de besynnerliga små 
Hydatellaceae som påminner om näckrosors 
groddplantor. Samtliga är vattenväxter, 
hos vilka den primära roten tillbakabildas 
tidigt och ersätts av adventivrötter. De 
bär ofta speciella slem- eller nektaravsön-
drande hår. Vegetativt är de väl anpassade 
till ett akvatiskt levnadssätt. Hyllebladen 
är ofta spiralställda och de yttre brukar vara 
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figur 4. A. Amborella trichopoda (Amborellaceae). B. Vit näckros Nymphaea alba (Nymphaeaceae). 
C. Austrobaileya scandens (Austrobaileyaceae). D. Chloranthus holostegius (Chloranthaceae). E. Wilson-
magnolia Magnolia wilsonii (Magnoliaceae). F. Lager Laurus nobilis (Lauraceae). 
foto: Sylvain Razafimandimbison (A), Jan Thomas Johansson (B, D–F), Gunvor Larsson (C). 

A Amborella trichopoda

C Austrobaileya scandens D Chloranthus holostegius

E Magnolia wilsonii F Laurus nobilis

B Nymphaea alba
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gröna och foderbladslika, medan de inre 
ofta är kronbladslika omvandlade ståndare 
med nektarier. Ståndarna är oftast talrika. 
Karpellerna är kransställda och vanligtvis 
sammanvuxna med varandra till en pistill. 
Den mogna megagametofyten har fyra celler 
med varsin kärna. Centralcellen är enkärnig 
och endospermcellerna diploida (Floyd & 
Friedman 2001).

Austrobaileyales (figur 4C) utgörs av 
Illiciaceae, Trimeniaceae och Austrobaileyaceae. 
De är träd, buskar och lianer och har många 
egenskaper vilka sedan länge har ansetts 
som primitiva. Hyllebladen och de bladlika 
ståndarna är oftast talrika. Det är alltså inte 
förvånande att de hamnar nästan längst ner i 
angiospermträdet. Intressant är att mega-
gametofytens utveckling är mycket lik den 
hos Nymphaeales. Den mogna embryosäcken 
har sålunda fyra celler med varsin cellkärna 
(Friedman m.fl. 2003). Austrobaileyales har 
utbredningen koncentrerad till subtropiska 
och tropiska Asien till nord östra Australien. 
Enstaka arter av Illicium (t.ex. stjärnanis) 
och Schisandra finns i sydöstra Nordamerika 
och Karibien. Blommorna hos Austrobaileya 
(figur 4C) luktar starkt av rutten fisk.

Chloranthales och magnoliider
Den lilla gruppen Chloranthales (Chlorant-
haceae; figur 4D) med fyra släkten hänger 
lite löst, men dyker i analyser ofta upp som 
systergrupp till den större grenen magno-
liider (Soltis m.fl. 2011). Chloranthales är 
representerade i alla tropiska och många 
subtropiska delar av världen, men i Afrika 
finns de bara på Madagaskar. Gruppen är 
känd som fossil redan i tidig krita för cirka 
125 miljoner år sedan. Blommorna är mycket 
små och saknar oftast hylleblad. Pistillen 
består av en enda karpell. Megagameto-
fytens utveckling följer normaltypen. 
Chloranthales hade antagligen sin storhetstid 
under krit perioden (de har funnits även på 
det norra halvklotet) och nutidens få arter är 
bara en kvardröjande spillra.

Den monofyletiska gruppen magnoli ider 
samlar en stor skara av blomväxter som sedan 
lång tid har ansetts såsom ”primitiva”. Enligt 
modernt fylogenetiskt synsätt finns inga pri-
mitiva organismer, utan det är deras egenska-
per som är antingen primitiva eller avance-
rade. Inte desto mindre är magnoli iderna en 
gammal grupp med anor tillbaka till åtmins-
tone tidig krita. De fyra huvudgrenarna av 
magnoliider är Magnoliales, Laurales, Canellales 
och Piperales. De har flera gemensamma 
egenskaper, bland annat förekomsten av en 
speciell typ av ämnen som kallas bensylisoki-
nolinalkaloider. Bladen har ofta särskilda cel-
ler med aromatiska oljor. Frukterna är oftast 
saftiga och anpassade till spridning med djur, 
en vanlig fruktanpassning i de tropiska mil-
jöer där dessa växter förekommer.

Magnoliales (figur 4E) omfattar magnolia-
växter Magnoliaceae (magnolior och tulpanträd) 
samt de mestadels tropiska muskotväxterna 
Myristicaceae (t.ex. muskot) och annonaväx-
terna Annonaceae (t.ex. kirimoja), men även 
några mycket små grupper av träd eller buskar 
i nordöstra Australien, Nya Guinea, Melane-
sien och närliggande områden. Hyllebladen, 
ståndarna och karpellerna är vanligtvis talrika, 
spiralställda och oftast inte sammanvuxna med 
varandra. Ståndarna är ganska bladlika och 
sällan differentierade i knapp och sträng. 
Även karpellerna är av en primitiv typ.

Laurales (figur 4F) innehåller lagerväxter 
Lauraceae, men också ett antal mindre grup-
per utbredda framför allt i tropikerna och på 
det södra halvklotet. De är träd eller buskar 
med undantag av en klängande parasit, 
Cassytha, som ytligt påminner om snärjor 
Cuscuta. Ståndarna är differentierade i knapp 
och sträng. En synapomorfi för de flesta 
Laurales är att ståndarknapparna öppnar sig 
med klaffar eller luckor och ofta har ett par 
nektarkörtlar vid basen. Även hos Laurales 
är karpellerna vanligtvis talrika, fria från 
varandra och ofta spiralställda.

Canellales (figur 5A) består av Canellaceae 
och Winteraceae, som är utbredda i tropiska 
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till tempererade områden på främst det 
södra halvklotet. Winteraceae saknar kärl i 
veden. Precis som övriga magnoliider har 
deras blad specialceller med doftande lätt-
flyktiga oljor. Hylleblad och ståndare varie-
rar i antal och är ofta spiralställda. Hos flera 
av släktena är karpellerna sammanvuxna 
med varandra till en gemensam pistill.

Piperales (figur 5B) domineras av örter, 
ofta slingrande. Här hittar vi flera släkten 
som innehåller krydd- eller prydnads växter. 
Hyllebladen brukar vara kransställda eller 
saknas och även ståndarna sitter i en eller 
flera kransar. Karpellerna är oftast samman-
vuxna. Hos piprankeväxter Aristo lochiaceae är 
blommorna zygomorfa, ofta stora och starkt 
färgade. Ståndarna är ofta sammanvuxna 
med varandra och pistillen består av flera 
karpeller. Till Aristolochiaceae räknas ofta 
även hasselörtsväxter Asaraceae, Lactorida-
ceae, en buske på Juan Fernandez-öarna utan-
för Chile, samt de svampliknande parasiterna 
i Hydnoraceae. Pepparväxter Piperaceae inne-
håller bland annat pepparsläktet Piper och 
de bekanta krukväxterna i släktet Peperomia. 
Piperaceae har kolv- eller axformiga blom-
ställningar med ytterst små och reducerade 
blommor. Megagameto fytens utveckling 
avviker starkt från normaltypen och varierar 
även en hel del. Saururaceae innehåller 
ödleblad och några andra sub tropiska eller 
tempererade sumpmarkväxter. Vissa har vita 
skyltande stödblad vid basen av blomaxet.

Monokotyledoner
Monokotyledoner brukar kallas enhjärtbla-
diga på svenska, eftersom de bara har ett 
fungerande hjärtblad. Rotanlaget vissnar 
tidigt och ersätts av adventivrötter från 
stammen. Om kärl över huvud taget finns, 
brukar de vara inskränkta till rötterna. De 
saknar normal sekundär tjocklekstillväxt 
från ett cylinderformat kambium. Vissa 
vedartade representanter har dock en avvi-
kande typ av tjocklekstillväxt hos stammen. 
Bladen saknar normal bladskiva. Många 

enhjärt bladiga grupper har skivliknande 
och vissa till och med flikig eller samman-
satt yttre bladdel, men denna motsvarar 
antagligen bladskaftets omvandlade spets. 
Bladnerverna är vanligen parallella, men 
vissa grupper har fjäderlik nervatur i bladen. 
Blommorna är oftast tretaliga med sex 
hylleblad, sex ståndare och tre, vanligtvis 
sammanvuxna karpeller. Det finns många 
andra karaktärer som är typiska för de 
enhjärtbladiga växterna och åtskilliga av 
dessa egenskaper tycks vara anpassningar till 
vattenliv. Några av dem känner vi igen från 
Nymphaeales. Monokotyledonernas hypote-
tiska anfader har förmodligen varit en ört 
anpassad till sumpmarker.

Acorales. Det väckte stor förvåning på 
1990-talet, när det visade sig att kalmus 
Acorus calamus (figur 5C) är systergrupp till 
alla andra monokotyledoner. Den har tidi-
gare förts till munkhätteväxter Araceae och 
påminner ytligt sett om dessa. Till och med 
den kolvformade blomställningen liknar den 
hos Araceae, men blommornas uppbyggnad 
och endospermets utveckling hos kalmus är 
mera primitiva och de vegetativa delarna har 
speciella aromatiska oljor. Placeringen av 
kalmus har dock ifrågasatts flera gånger och 
ibland har släktet hamnat nära Alismataceae i 
Alismatales (Petersen m.fl. 2016).

Alismatales (figur 5D) är huvudsakligen 
vatten- och sumpmarkväxter. Landlevande 
representanter finns mest hos munkhätteväx-
ter Araceae och kärrliljeväxter Tofieldiaceae. I 
Alismatales hittar vi många nordiska grupper, 
såsom björnbrodd och kärrlilja, svaltingar, 
blomvass, vattenaloe, sältingar, natar och 
natingar. Här återfinns också de enda rent 
marina blomväxterna hos bandtångväxter 
Zosteraceae, Posidoniaceae, Cymodoceaceae och 
flera dybladsväxter Hydrocharitaceae. Mer-
parten av de akvatiska grupperna har speci-
ella intravaginala fjäll innanför snärpslidan. 
Vattenlivet sätter sin prägel på de flesta av 
släktena, med små obetydliga blommor och 
ibland maskformade pollenkorn utan skyd-
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figur 5. A. Pepparbarksträd Drimys winteri (Winteraceae). B. Ödleblad Houttuynia cordata (Saururaceae). 
C. Kalmus Acorus calamus (Acoraceae). D. Revsvalting Baldellia repens (Alismataceae). E. Japonolirion 
osense (Petrosaviaceae). F. Skruvpalm Pandanus utilis (Pandanaceae). 
foto: Jan Thomas Johansson (A–D, F), Wikipedia (E). 

A Drimys winteri B Houttuynia cordata

C Acorus calamus

E Japonolirion osense F Pandanus utilis

D Baldellia repens
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dande yttervägg. Araceae har sammanvuxna 
karpeller, synkarpi, medan övriga sekundärt 
har utvecklat apokarpi (fria karpeller).

Petrosaviales (Petrosaviaceae; figur 5E) 
utgörs av de klorofyllfria svampparasitiska 
arterna i Petrosavia i Öst- och Sydostasiens 
skogar samt den egendomliga, liljeliknande 
Japonolirion osense i norra Japans fjällängar på 
serpentinberggrund.

Pandanales (figur 5F) är enbart tropiska 
och subtropiska. Här finner vi de paleo-
tropiska skruvpalmerna Pandanaceae med 
sina långsmala skruvlikt ställda blad, de 
latinamerikanska palmlika Cyclanthaceae, 
varifrån man får material till panamahattar, 
Velloziaceae, de mestadels sydostasiatiska Ste-
monaceae samt de pantropiska Triuridaceae, 
som består av små vita eller bleka helparasi-
ter på svampar. Cyclanthaceae har komplice-
rad kolvlik blomställning, Pandanaceae och 
Velloziaceae ofta yvig blomställning, medan 
denna hos Stemonaceae och Triuridaceae är 
fåblommig. Stammen hos Velloziaceae täcks 
av bladslidor och adventivrötter. Stemonaceae 
avviker från övriga genom att ha fyr- eller 
femtaliga blommor. Triuridaceae har sekun-
därt fria karpeller (apokarpi).

Dioscoreales (figur 6A) innehåller en 
nordisk art, nämligen myrlilja Narthecium 
ossifragum (Nartheciaceae). För övrigt är det 
mest tropiska och subtropiska representan-
ter. De flesta har översittande fruktämne, 
epigyni. Taccaceae och de slingrande jamsväx-
terna Dioscoreaceae har en stärkelserik under-
jordisk stamknöl. Jams är en viktig stärkel-
sekälla i stora delar av tropikerna och vissa 
arter av Tacca används som arrowrot. Bladen 
är ofta fjädernerviga och ibland flikiga. 
Burmanniaceae och Thismiaceae är oftast små 
halv- eller helparasiter på svampar. Blom-
morna hos Thismiaceae är ofta lyktformade 
och nästan lite spöklika och ett passande 
namn på dessa växter är ”pysslinglyktor”.

Liliales (figur 6B) innehåller äkta liljor 
samt ett antal mindre grupper. Liliales är 
typiska monokotyledoner. Blommorna är 

tretaliga, ofta med vackra färger, och bladen 
långsmala. Hyllebladen är ofta mönstrade 
med fläckar eller strimmor. Om nektarier 
finns, så sitter de vid basen av hyllebladen 
eller på ståndarna. Här finner vi många 
av våra vanligaste prydnadsväxter, såsom 
liljor, tulpaner, klockliljor och prärieliljor i 
Liliaceae, tidlösor i Colchicaceae, alströmerior 
i Alstroemeriaceae samt nysrötter, grönliljor 
och treblad i Melanthiaceae.

Asparagales (figur 6C) är en mycket stor 
grupp indelad i 14–28 familjer beroende 
på vem man frågar. Variationen är enorm, 
med både träd, buskar och örter, och det är 
egentligen bara DNA-karaktärer som för 
dem samman. Finns nektarier, så sitter de 
vanligtvis i fruktämnets vägg. Bara några få 
exempel på släkten och familjer ska nämnas 
här. Den mest avvikande och samtidigt art-
rikaste gruppen är orkidéer Orchidaceae, som 
man mycket väl skulle kunna bryta ut till en 
egen ordning. 

Andra stora grupper inom Asparagales 
är irisväxter Iridaceae med talrika välkända 
prydnadsväxter och de ytterst mångformiga 
afodillväxterna Asphodelaceae, som i APG IV 
(2016) samlar ett stort antal grupper vilka förut 
har betraktats som enskilda familjer. Amaryl-
lisväxter Amaryllidaceae innehåller liksom 
Asphodelaceae en mängd välbekanta prydnads-
växter. Till Amaryllidaceae räknas numera ofta 
lökväxter Alliaceae samt de syd- och sydöstafri-
kanska kärleksliljorna Agapanthus. 

Vi får heller inte glömma hyacintväxter 
Hyacinthaceae med talrika prydnadsväxter, 
till exempel stjärnlökssläktet Ornithogalum 
och olika släkten av hyacinter, pärlhyacinter 
och scillor. Och inte heller Hemerocallida-
ceae, dit bland många andra även dagliljor 
hör. Asparagaceae innehöll tidigare nästan 
bara sparrisar Asparagus, men innefattar i 
dag ofta många andra grupper, till exempel 
sandliljor, paradisliljor och ampelliljor. De 
variationsrika Ruscaceae omfattar också 
många prydnadsväxter, till exempel dra-
cenor, svärmorstunga och aspidistra, men 
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figur 6. A. Djävulsdruva Dioscorea communis (Dioscoreaceae) han- och honblomma. B. Kungslilja Lilium 
regale (Liliaceae). C. Asparagus scoparius (Asparagaceae). D. Calectasia narragara (Dasypogonaceae). 
E. Dvärgpalm Chamaerops humilis (Arecaceae). F. Tradescantia commelinoides (Commelinaceae).
foto: Jan Thomas Johansson. 

A Dioscorea communis

C Asparagus scoparius D Calectasia narragara

E Chamaerops humilis F Tradescantia commelinoides

B Lilium regale
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även några nordiska vildväxande släkten, 
såsom liljekonvalj, ekorrbär och ramssläktet. 
Väldigt många Asparagales har lök, stam-
knöl eller löklik stamknöl i stället för en 
krypande jordstam. De är särskilt vanliga i 
områden med torra varma somrar och milda 
regniga vintrar, alltså medelhavsklimat, 
särskilt på det södra halvklotet.

Dasypogonales (Dasypogonaceae; figur 
6D) i sydvästligaste Australien innehåller 
en handfull palmlika arter samt ett släkte 
av blåblommiga buskar. Dasypogonales är 
mycket isolerade fylogenetiskt, men tycks 
vara närmast besläktade med palmer och 
commelinider (se nedan). APG IV (2016) 
räknar dem till Arecales.

Arecales utgörs av de särpräglade och 
nästan helt tropiska äkta palmerna Arecaceae 
(figur 6E). Även hos dessa är variationen stor, 
men de hålls samman av en kombination av 
flera viktiga egenskaper såsom avsaknad av 
sekundär tjocklekstillväxt i stammen, nästan 
alltid fjäderformade till solfjäderformade 
och ofta jättelika blad i toppen av stammen, 
tre- eller tvåtaliga blommor med ganska små 
hylleblad, nektarier i fruktämnesväggen 
eller ståndarbaserna, endosperm (frövita) 
med oljor och fetter i stället för stärkelse. 
Även Arecales räknas i APG IV (2016) till 
commelinider. Från människans synpunkt 
är palmerna en av de mest betydelsefulla 
växtgrupperna och några av de viktigaste 
kulturväxterna ingår här, till exempel kokos-
palm, dadelpalm, sockerpalm och oljepalm 
för att inte tala om rottingpalmer.

Commelinales, Zingiberales och Poales bildar 
den stora grupp som traditionellt brukar 
kallas commelinider (jämför dock med 
APG IV 2016). De hålls samman systema-
tiskt med hjälp av talrika DNA-karaktärer, 
men även av det faktum att frönas endo-
sperm nästan helt består av stärkelse. Lökar, 
stamknölar och liknande organ saknas 
liksom sekundär tjocklekstillväxt. Frö-
skalets väggar innehåller ofta en speciell typ 
av sockerarter och de celler i bladytan som 

ligger närmast klyvöppningarnas slutceller 
delar sig oftast parallellt.

Commelinales (figur 6F) har tre- eller två-
taliga blommor, som hos vissa grupper är tyd-
ligt zygomorfa. Finns nektarier, så sitter de 
på fruktämnet eller på omvandlade ståndare. 
Ståndarsträngarna bär ofta monili forma hår, 
som påminner om radband. Hit hör Com-
melinaceae med flera vanliga prydnadsväxter, 
såsom tremastarblommor och himmels-
blommor, men även Pontederiaceae med till 
exempel vattenhyacint och pontederia samt 
Haemodoraceae med till exempel känguru-
tassar. Ytterligare ett par små familjer ingår. 
Variationen är störst på det södra halvklotet.

Zingiberales (figur 7A) är systergruppen 
till Commelinales. De innehåller kannasläktet 
i Cannaceae, strimbladsväxter Marantaceae 
med talrika prydnadsväxter, hummerklor 
Heliconiaceae, bananer Musaceae, papegoj-
blomsväxter Strelitziaceae, kostusväxter 
Costaceae, det konstiga släktet Orchidantha 
(Lowiaceae), men framför allt den stora 
gruppen ingefärsväxter Zingiberaceae med 
ingefära, kardemumma, arrowrot, gurkmeja, 
galangarot med flera. Zingiberales innehåller 
flertalet jätteörter, hos vilka en enorm jord-
stam skickar upp gröna skott med blad och 
blomställningar. Dessa ovanjordiska verti-
kala skott är ofta flera meter höga och kan 
hos de största bananerna inom Musa (Musa-
ceae) och de resandes träd Ravenala (Strelit-
ziaceae) bli tiotals meter höga och bära flera 
meter långa blad. Blommorna hos Zingi-
berales är epigyna och antingen zygomorfa 
eller asymmetriska. De yttre hylle bladen 
är foderlika, medan de inre är kronlika och 
skyltande. De flesta ståndarna är sterila och 
omvandlade till skyltande kronbladslika 
organ. Ofta bär enbart en av ståndarna eller 
rentav bara en halv ståndare pollen, medan 
övriga är omvandlade till kronbladslika 
sterila staminodier eller reducerade.

Poales (figur 7B) är kanske den mest 
variationsrika av alla monokotyledonernas 
huvudgrupper. Här finner vi naturligtvis den 
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figur 7. A. Doftviska Hedychium coronarium (Zingiberaceae). B. Silvergräs Achnatherum calamagrostis 
(Poaceae). C. Vårtsärv Ceratophyllum submersum (Ceratophyllaceae). D. Trikolpat pollenkorn hos back-
trav. E. Åkernigella Nigella arvensis (Ranunculaceae). F. Kungsprotea Protea cynaroides (Proteaceae).
foto: Jan Thomas Johansson (A–C, E–F), Wikipedia (D). 

A Hedychium coronarium

C Ceratophyllum submersum D Pollenkorn av Arabidopsis thaliana

E Nigella arvensis F Protea cynaroides

B Achnatherum calamagrostis
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stora gräsfamiljen Poaceae, halvgräs Cypera-
ceae, tågväxter Juncaceae samt igelknoppar 
och kaveldun Typhaceae för att nämna de 
nordiska representanterna. Bortsett från en 
rad främst australiensiska smågrupper som 
flockas omkring Poaceae så hittar vi några 
stora och små familjer som har sin största 
formrikedom i norra Sydamerika, framför 
allt Rapateaceae, Xyridaceae och ullknapps-
växter Eriocaulaceae. Den sistnämnda famil-
jen har oftast fyra hylleblad, fyra ståndare 
och två karpeller, vilket är ovanligt bland 
monokotyledonerna. Till skillnad från Erio-
caulaceae, hos vilka blommorna är små och 
sitter i runda ställningar, har Xyridaceae och 
Rapateaceae oftast stora eller i varje fall tyd-
liga blommor med vanligtvis gula hylleblad. 

En stor grupp som nästan bara finns i 
Latinamerika är ananasväxter Bromeliaceae. 
Här hittar vi många välkända men i vårt kli-
mat svårskötta prydnadsväxter, såsom juvel-
blommor, vrieseor, spansk mossa, väktaren i 
tornet och andra tillandsior, blomsterananas 
och prästhavre, samt sist men inte minst 
ananas. Nektarier saknas hos nästan alla 
Poales, men de återfinns på fruktämnet hos 
Bromeliaceae. De flesta grupperna inom Poa-
les är anpassade till vindpollination. De har 
små reducerade blommor med obetydliga 
eller inga hylleblad, ofta långa utskjutande 
ståndare och pistiller samt tunnväggiga, 
lätta och släta pollenkorn.

Ceratophyllum och trikolpater
Ceratophyllales består bara av det lilla särv-
släktet Ceratophyllum (figur 7C). De är helt 
anpassade till vattenliv. Bland annat saknar 
de rötter och har reducerad ledningsvävnad. 
Bladen är upprepat fingrenade och saknar 
klyvöppningar och kutikula. Blommorna är 
mycket små och omges ytterst av gröna fjäll, 
som antingen är reducerade hylleblad eller 
stödblad.

Enligt de flesta nyare DNA-fylogenier 
är Ceratophyllum systergrupp till den stora 
grupp av angiospermer som brukar kallas tri-

kolpater eller eudikotyledoner. Dessa omfat-
tar alla övriga blomväxter i det följande från 
och med Ranunculales. Pollenkorn med tre 
enkla öppningar, colpi, är en synapomorfi för 
trikolpaterna och det är denna karaktär som 
har gett namn åt hela gruppen (figur 7D). 
Variationen i pollenutseende är mycket stor, 
men trikolpata pollenkorn är vanligast.

Ranunculales (figur 7E) representerar den 
första grenen på trikolpaternas träd. I mångt 
och mycket påminner de om de magnoli ider 
som vi har stiftat bekantskap med i början 
av denna översikt, men vi finner även vissa 
egenskaper som är mera avancerade. Pollen-
kornen är sålunda vanligtvis trikolpata. 
Ranunculales innehåller oftast talrika speci-
ella alkaloider, bland annat benzylisokinolin-
alkaloider. De båda största hithörande 
grupperna, ranunkel växter Ranunculaceae 
och vallmoväxter Papaveraceae, är represen-
terade också i Norden. Även berberisväxter 
Berberidaceae hör hit. 

Bortsett från dessa tre ingår ett antal 
små familjer som är utbredda i tempererade 
Asien och Amerika, men även de stora och 
mestadels tropiska månfrörankeväxterna 
Meni spermaceae. Dessa innehåller många 
starkt giftiga alkaloider, varav vissa lämnar 
bidrag till curare, fiskgifter och läkemedel. 
Många Ranunculales har bladslida och ofta 
talrika ståndare och karpeller. Apokarpi (fria 
karpeller) är vanligt. Papaveraceae innehål-
ler ekonomiskt viktiga alkaloidrika mjölk-
safter (t.ex. morfinbas), men även många 
prydnads växter.

Proteales (figur 7F) har visat sig bestå av 
inte bara proteaväxter Proteaceae, en stor 
sydhemisfärisk grupp, utan även så disparata 
representanter som plataner Platanus och 
lotusblommor Nelumbo. Proteaceae är träd 
och buskar med oftast läderartade blad och 
blomställningar som ytligt sett påminner 
om dem hos korgblommiga växter. Blom-
morna hos Proteaceae är zygomorfa och har 
fyra yttre hylleblad, en inre krans av fjäll som 
möjligen är reducerade hylleblad, samt fyra 
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ståndare och en karpell. Även Platanaceae 
är träd, har ofta fyra hylleblad, tre eller fyra 
ståndare, men ett varierande antal karpeller. 
Nelumbonaceae avviker totalt från de övriga 
Proteales. De är anpassade till vattenliv och 
mycket lika näckrosor både vegetativt 
och beträffande blommornas utseende. 
Fruktämnena är nedsänkta i fördjupningar 
ovanpå en köttig blombotten som blir hård 
vid fruktmognaden. Hade det inte varit för 
deras DNA, så hade man knappast kommit 
på tanken att föra ihop dem med protea-
växter och plataner.

Sabiales (Sabiaceae; figur 8A) är tre 
släkten av tempererade till tropiska träd. 
Hylle bladen är spiralställda, små och vita 
till gulgröna. Karpellerna är sammanvuxna 
(synkarpi). Sabiaceae dyker ibland upp i analy-
serna som systergrupp till Proteales och i APG 
IV (2016) har man inkluderat dem i Proteales.

Trochodendrales (figur 8B) omfattar 
hjulträdsväxter Trochodendraceae och det 
närstående sporrträdssläktet Tetracentron. 
Båda är träd som växer i Östasien. Fram till 
helt nyligen har man trott att de saknade 
kärl i veden, men nu har man omtolkat deras 
xylemceller. Blommorna har fyra hylleblad 
och nektarier på fruktämnena. Ståndarna 
är fyra hos Tetracentron och fyrtio till över 
hundra hos Trochodendron. Karpellerna är 
fyra hos Tetracentron och oftast sex till elva 
hos Trochodendron och de är sammanvuxna 
enbart vid basen.

Buxales (figur 8C) består mestadels av 
träd och buskar, ofta med läderartade blad. 
Till buxbomsväxterna Buxaceae räknas bux-
bom Buxus, men även sötbuxbom Sarcococca, 
skuggrönor Pachysandra samt ytterligare tre 
släkten, såsom Didymeles med två arter på 
Madagaskar. Blommorna är oansenliga eller 
vita och oftast enkönade. Antalet hylleblad 
varierar liksom ståndar- och karpellantalet. 
Karpellerna är nästan fria från varandra.

Gunnerales (figur 8D) består bara av 
släktena Gunnera (Gunneraceae) och Myro-
thamnus (Myrothamnaceae). De två arterna av 

”återuppståndelse växter” i Myrothamnus finns 
i östra och södra Afrika respektive Madagas-
kar. Dessa växter är extremt väl anpassade 
till torra områden. Bladen kan under torr-
perioder vara hopveckade under lång tid, 
men vecklar snabbt ut sig i väta. Blommorna 
är starkt reducerade, enkönade och består 
mest av några ståndare eller karpeller. 

Arterna i Gunnera är vanligast på södra 
halvklotet. Dessa örter lever i symbios med 
blågrönbakterier av släktet Nostoc, vilka 
finns i speciella slemkörtlar som utgörs 
av vårtlika omvandlade adventivrotanlag. 
Hos vissa sydamerikanska arter blir bladen 
flera meter i diameter. Blommorna, som är 
två- eller tretaliga, är mycket små och sitter 
i sammansatta axlika ställningar. Honblom-
morna har två karpeller. Hos både Gunnera 
och Myrothamnus skiljer sig megagameto-
fytens utveckling starkt från normaltypen.

Dilleniales (Dilleniaceae; figur 8E) är en 
viktig grupp av träd och buskar i bland annat 
tropiska regnskogar. Gruppen innehåller 
knappt tio släkten, men är ett dominerande 
inslag i vissa vegetationstyper inte minst i 
Australien och delar av Sydostasien. Dess 
fylogenetiska placering är mycket omdisku-
terad och de placerar sig ibland tillsammans 
med superasteriderna (se nedan) i vissa DNA-
analyser. Ofta känner man igen dem på att 
bladens sidonerver löper parallellt ända ut 
i bladkantens tänder. Blommorna är ofta 
stora och gula med talrika ståndare och en till 
tjugo karpeller, som ofta inte är helt sam-
manvuxna. Hos Dilleniales finner vi för första 
gången en tydlig uppdelning av hyllebladen 
i oftast fyra eller fem foderblad samt tre till 
fem kronblad. Sådana blomväxter kallas ofta 
pentamerider och omfattar majoriteten av 
trikolpaterna.

Superasterider
Superasterider och superrosider omfat-
tar det stora flertalet blomväxtgrupper. Vi 
har nu kommit till de växter som oftast har 
fyr- eller femtaliga blommor till skillnad från 
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figur 8. A. Stor meliosma Meliosma veitchiorum (Sabiaceae) b blomma. B. Hjulträd Trochodendron aralio-
ides (Trochodendraceae). C. Buxbom Buxus sempervirens (Buxaceae). D. Röd jättegunnera Gunnera tincto-
ria (Gunneraceae). E. Hibbertia hypericoides (Dilleniaceae). F. Berberidopsis corallina (Berberidopsidaceae).
foto: Jan Thomas Johansson (A–E), Diego Alarcón (F). 

A Meliosma veitchiorum

C Buxus sempervirens D Gunnera tinctoria

E Hibbertia hypericoides F Berberidopsis corallina

B Trochodendron aralioidesb
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exempelvis de vanligen tretaliga monokoty-
ledonerna eller de olika grupper där antalet 
blomdelar är mera oregelbundet. Super-
asterider omfattar de traditionella ”sam-
kronbladiga” växterna jämte Berberidopsida-
les, Santalales och Caryophyllales. Ståndarna 
sitter oftast i en enda krans.

Berberidopsidales (figur 8F) är en av de 
minsta ordningarna. Till Berberidopsidaceae 
räknas släktena Streptothamnus i Östaustralien 
och Berberidopsis i Chile och Östaustralien. 
Trädet Aextoxicon punctatum i Chile och västra 
Argentina är ensamt i Aextoxicaceae. Blom-
morna är oftast femtaliga hos Aextoxicon, men 
har vanligen bara en karpell. Hos Berberidop-
sidaceae är hyllebladen 10–17, ståndarna sex 
till många och karpellerna tre till fem. Blom-
delarna är ofta spiralställda hos Berberidop-
sidaceae, vilket brukar räknas som primitivt.

Santalales (figur 9A) är en stor, mångfor-
mig och viktig grupp, vars medlemmar med 
några undantag är gröna halvparasiter eller 
klorofyllfria helparasiter på andra blom-
växter. Variationen är oerhört stor och det 
är egentligen bara DNA-karaktärer som 
håller samman Santalales. Några få släkten 
av regnskogsträd verkar vara helt autotrofa 
(självförsörjande) och det är också hos dessa 
som man finner mykorrhiza (svamprot). Hos 
övriga är rötterna helt eller delvis omvand-
lade till sugorgan, haustorier. Blommorna är 
oftast fyr- eller femtaliga och mycket ofta 
enkönade. Fröanlagen är hos många av dem 
mer eller mindre reducerade och vissa har 
odifferentierat makrosporangium och fröan-
lag utan integument. 

De största familjerna här är sandelträds-
växter Santalaceae (spindelörter, mistlar 
m.fl.) och de mestadels tropiska och subtro-
piska sydmistelväxterna Loranthaceae, vilka 
ofta har ganska stora, rörformade och gula 
till bjärt röda blommor. De mest särpräglade 
grupperna är de helparasitiska Balanophora-
ceae och Mystropetalaceae. Arterna i släktet 
Balanophora har världens minsta blommor; 
hos vissa arter är honblommorna reducerade 

till cellklumpar som bara är några hundrade-
lar av en millimeter.

Caryophyllales (figur 9B) samlar en mängd 
större och mindre grupper, av vilka många är 
välkända antingen från den nordiska naturen 
eller som krukväxter. Här ska vi bara nämna 
några av dem: tamarisk växter Tamaricaceae 
(t.ex. klådris Myricaria), slideväxter Polygona-
ceae, trift och marrisp i Plumbaginaceae, siles-
hår, vattenfälla och venusflugfälla i Drosera-
ceae, kannrankor Nepenthaceae, jojobabuske 
Simmondsiaceae, nejlikväxter Caryophyllaceae, 
amarantväxter Amaranthaceae, isörter och 
levande stenar i Aizoaceae, kermesbär i 
Phytolaccaceae, underblomsväxter Nyctagina-
ceae, källörter i Montiaceae, bärnstensvippa 
i Talinaceae, portlakväxter Portulacaceae och 
sist men inte minst kaktusar Cactaceae. 

Caryo phyllales har störst variation i Ame-
rika och Australien. Det är svårt eller rentav 
omöjligt att hitta genomgående synapo-
morfier bland mera traditionella egenska-
per, men DNA-karaktärer visar på en väl 
sammanhållen monofyletisk grupp. Före 
1990-talet bestod Caryophyllales av Caryo-
phyllaceae samt de grupper som gemensamt 
brukar kallas betalain-gruppen, eftersom de 
har betalain i stället för antocyanin som röda 
och violetta pigmentämnen förutom många 
andra synapomorfier i morfologi, cytologi 
och kemi. Många av familjerna innehål-
ler arter som är starkt anpassade till torra 
klimat och/eller salta miljöer.

ASTERIDER
Övriga superasterider tillhör de egentliga 
asteriderna eller som de också har brukat 
kallas sympetaler eller samkronbladiga, 
eftersom de allra flesta har sammanvuxna 
kronblad (åtminstone i knoppstadiet). 
Oftast är även foderbladen sammanvuxna. 
Fröanlagen har vanligtvis bara ett men ofta 
tjockt ytterhölje, integument.

Cornales (figur 9C) innehåller mest träd 
och buskar, men flertalet av de amerikanska 
Loasaceae är örter. Vissa Loasaceae har bränn-
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figur 9. A. Santalum ellipticum (Santalaceae). B. Fransnejlika Dianthus monspessulanus (Caryophylla-
ceae). C. Koreansk blomsterkornell Cornus kousa (Cornaceae). D. Erica curviflora (Ericaceae). E. Notha-
podytes nimmoniana (Icacinaceae). F. Metteniusa tessmanniana (Metteniusaceae).
foto: Jan Thomas Johansson (A–D), Wikipedia (E–F). 

A Santalum ellipticum

C Cornus kousa D Erica curviflora

E Notha podytes nimmoniana F Metteniusa tessmanniana

B Dianthus monspessulanus
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hår som påminner om nässlornas. Blom-
morna hos Loasaceae är samkronbladiga, 
men flertalet Cornales har frikronbladiga 
blommor. Cornales innehåller en systema-
tiskt viktig grupp av ämnen som kallas 
secoiridoider och som är synapomorfier för 
vissa asteridgrupper. Nära släkt med Loa-
saceae är hortensiaväxter Hydrangeaceae och 
nyssaväxter Nyssaceae, som innehåller bland 
annat näsduksträdet Davidia involucrata. 
Kornellväxter Cornaceae är representerade 
i Norden av skogskornell och hönsbär samt 
flera odlade korneller.

Ericales (figur 9D) är en stor och mångfor-
mig ordning med talrika arter i Norden. Till 
Ericales hör ett stort antal grupper som förut 
placerades i helt andra delar av blomväxt-
systemet. Ordningen hålls samman med hjälp 
av DNA-synapomorfier, medan variationen 
i morfologi, cytologi och kemi är betydande. 
Många Ericales har en speciell typ av bladtän-
der och vissa släkten innehåller secoiridoider. 
Från den basala förgreningen av Ericales hit-
tar vi balsamin växter Balsaminaceae med sin 
komplicerade blombyggnad. Blågullsväxter 
Polemoniaceae, kanonkuleträd och paranöt 
i Lecythidaceae, tuggummiträd i Sapotaceae, 
ebenholtsväxter Ebenaceae, bungeväxter 
Samolaceae, lysingar och cyklamen i Myrsina-
ceae, viveväxter Primulaceae, teväxter Theaceae, 
storaxväxter Styracaceae, fjällgröneväxter Dia-
pensiaceae, kiwi växter Actinidiaceae, djurfång-
ande flugtrumpeter Sarraceniaceae, konvaljbus-
keväxter Clethraceae och ljungväxter Ericaceae 
är bara några av alla de grupper som hör hit. 

Ett exempel på att svampar kan vara 
skickliga taxonomer är att svulsterna i släktet 
Exobasidium parasiterar på Ericaceae, men även 
på Theaceae och andra grupper som förr place-
rades långt från Ericales men som med hjälp av 
DNA-analyser har visat sig höra hemma här.

LAMIIDER
De följande åtta grenarna på asteridernas 
träd brukar benämnas lamiider. De bildar 
en monofyletisk grupp enligt DNA-analyser.

Icacinales (figur 9E) utgörs av de mesta-
dels tropiska Icacinaceae samt Oncothecaceae 
med ett par arter på Nya Kaledonien. Kron-
bladen är fria eller delvis sammanvuxna. I de 
arter hos vilka man har undersökt kemin har 
man funnit secoiridoider.

Metteniusales (Metteniusaceae; figur 9F), 
som är nära släktingar till Icacinales, består 
av elva tropiska och subtropiska släkten av 
buskar, lianer eller små träd. Blommorna är 
delvis samkronbladiga.

Garryales (figur 10A) består av Garryaceae 
och Eucommiaceae. Det centralkinesiska 
lövfällande guttaperkaträdet Eucommia 
ulmoides, som odlas på det norra halvklotet, 
troddes vara utdött i vilt tillstånd, men 
nyligen hittades en population som kan 
vara vildväxande. Artens frukter är vingade 
nötter precis som hos almar och trädet 
avsöndrar en mjölksaft som stelnar till en 
gummilik massa. Garryaceae innehåller 
släktena Garrya och Aucuba, vilka odlas som 
prydnadsbuskar. Blommorna hos Garryaceae 
är liksom hos Eucommia enkönade, fyrtaliga 
och oansenliga. Garryales har bland många 
andra substanser även karbocykliska iridoi-
der, som är en annan grupp av iridoider med 
taxonomisk betydelse.

Boraginales (figur 10B) innehåller famil-
jen strävbladiga Boraginaceae inklusive de 
mestadels amerikanska indiankålsväxterna 
Hydrophylloideae och några andra exotiska 
grupper. Blomställningen är hos de flesta 
ett sicksackknippe. Blommorna är normalt 
femtaliga, samkronbladiga och har två 
karpeller. Boraginoideae, en underfamilj som 
är väl företrädd i Norden, har i allmänhet en 
speciell typ av klyvfrukt som kallas fyrfrukt. 
Heliotropioideae, Cordioideae och Ehretioideae 
är utbredda i varmare delar av världen.

Vahliales (Vahliaceae) består bara av det 
örtartade och fylogenetiskt isolerade släktet 
Vahlia (figur 10C). De åtta gulblommiga 
arterna finns i Afrika och sydvästra Asien.

Gentianales (figur 10D) är en stor och 
mångformig grupp. Hit hör måreväxter 
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Rubiaceae, som är en av de allra artrikaste 
blomväxtfamiljerna, i synnerhet i tropiska 
områden. Kaffe, kinaträd, måror och många 
prydnadsväxter hör också dit. Även genti-
anaväxter Gentianaceae och oleanderväxter 
Apocynaceae är företrädda i Norden, den 
senare i form av tulkört. Apocynaceae är en 
stor och formrik grupp med talrika pryd-
nadsväxter, såsom vintergröna, oleander, 
bägarranka, sidenörter, lyktrankor och 
asblommor. Apocynaceae innehåller många 
medicinskt viktiga substanser och oftast vit 
till blekblå mjölksaft. Till kräknötsväxter 
Loganiaceae hör bland andra Strychnos, från 
vilken man kan utvinna det starka giftet 
stryknin. Hos Gentianales är bladen mot-
satta. Blommorna är normalt fyr- eller fem-
taliga, samkronbladiga och har två karpeller. 
Secoiridoider är vanliga. Med undantag av 
Rubiaceae har stammen intraxylärt floem 
– floemet är alltså för ovanlighetens skull 
beläget innanför xylemet.

Lamiales (figur 10E) är uppdelade i ett 
25-tal familjer och variationen är enorm. 
Inom Lamiales hittar vi späda örter, några 
centimeter stora, såväl som flera tiotal meter 
höga träd. Lamiales hålls samman av DNA-
synapomorfier och är trots sin mångformig-
het monofyletiska. Karbocykliska iridoider 
är vanliga, men även secoiridoider förekom-
mer. Flertalet har zygomorfa samkron-
bladiga blommor med fyra ståndare och 
två karpeller samt kapselfrukt. Olivväxter 
Oleaceae (med syrener, liguster, forsythia, 
oliv m.fl.) har radiärsymmetriska blommor, 
vilket sannolikt är ett ursprungligt drag. 

I Lamiales finns insektfångande växter 
(t.ex. tätörtsväxter Lentibulariaceae och 
Byblidaceae) liksom hel- och halvparasiter 
(snyltrotsväxter Orobanchaceae). De flesta 
arterna inom plisterväxter Lamiaceae har 
fyrfrukt, men Lamiaceae innehåller numera 
även många andra släkten. Flenörtsväxter 
Scrophulariaceae är en nästan helt afrikansk 
och australisk familj sånär som på några 
släkten på det norra halvklotet (t.ex. flen-

örter och kungsljus). Gloxiniaväxter Gesne-
riaceae och akantusväxter Acanthaceae är två 
av våra viktigaste källor till prydnadsväxter. 
Grobladsväxter Plantaginaceae innehåller 
inte enbart groblad, kämpar och strandpryl, 
utan är en enormt variationsrik familj; dit 
hör till exempel lejongap, gulsporre, veroni-
kor, jordgalla och fingerborgsblomma.

Solanales (figur 10F) innehåller fem famil-
jer, av vilka vindeväxter Convolvulaceae och 
potatisväxter Solanaceae är de största och 
även representerade i Norden. Hos Solanales 
är bladen normalt spiralställda. Blommorna 
är oftast femtaliga, samkronbladiga och har 
två karpeller. Ofta är de trattformade. Hos 
Solanaceae är blommorna ofta asymmetriska 
genom att pistillen sitter snett. Solanales 
har speciella typer av alkaloider som ofta 
har använts medicinskt. Inom den stora 
familjen Convolvulaceae återfinner vi vindor 
och snärjor, men även många prydnadsväx-
ter i till exempel Ipomoea. Solanaceae är en 
av de ekonomiskt viktigaste asteridgrup-
perna, främst tack vare potatis och tomat 
i det jättelika släktet Solanum samt tobak, 
chilipeppar, paprika, kapkrusbär och talrika 
prydnadsväxter, såsom petunia, brunfelsia, 
änglatrumpet, belladonna, ballongblomma 
och bocktörne.

CAMPANULIDER
Följande sju ordningar ingår i den monofyle-
tiska grupp som kallas campanulider.

Aquifoliales (figur 11A) utgörs mest av 
några små exotiska familjer av träd och 
buskar, men även järneksväxter Aquifoliaceae 
med släktet Ilex. Blommorna är vanligtvis 
fyr- eller femtaliga och har två till många 
karpeller. Frukten är oftast en stenfrukt.

Asterales (figur 11B) domineras av 
korgblommiga växter Asteraceae, som tävlar 
med orkidéer om att vara den artrikaste 
blomväxtfamiljen. Undersittande frukt-
ämne, epigyni, finns hos flertalet Asterales. 
Hos många av familjerna förs pollenkornen 
upp med hjälp av pistillens tillväxande stift 
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figur 10. A. Silkestofs Garrya elliptica (Garryaceae), hanblomställningar. B. Gurkört Borago officinalis 
(Boraginaceae). C. Vahlia capensis (Vahliaceae). D. Trumpetgentiana Gentiana clusii (Gentianaceae). 
E. Scutellaria mexicana (Lamiaceae). F. Trumpetblomma Salpiglossis sinuata (Solanaceae).
foto: Jan Thomas Johansson (A–B, D–F), Bart Wursten (C). 

A Garrya elliptica

C Vahlia capensis D Gentiana clusii

E Scutellaria mexicana F Salpiglossis sinuata

B Borago officinalis
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och märke, en mekanism som kallas pollen-
pump och som även finns hos till exempel 
många Rubiaceae (Gentianales). På de basala 
grenarna av Asterales-fylogenin hittar vi de 
oftast blåblommiga klockväxterna Campa-
nulaceae med Campanula och Lobelia som 
största släkten. 

Av ett antal ganska små grupper med 
främst syd hemisfärisk utbredning kan vi 
nämna pollen slungeväxterna Stylidiaceae, 
där hos flertalet arter ståndare och pistill 
hjälps åt att med hög hastighet skjuta ut 
pollen kornen på den besökande insekten. 
Även vattenklöver växter Menyanthaceae har 
visat sig höra till Asterales och femtunge-
växter Goodeniaceae står ännu ett steg 
närmare Asteraceae. Både Menyanthaceae med 
radiär symmetriska blommor och Goodenia-
ceae med zygomorfa blommor innehåller 
secoiridoider och man trodde förr att de var 
närmare släkt med familjer som nu förs till 
Gentianales och Plantaginales. 

Asteraceae har förutom blomkorg och den 
speciella nötfrukten ett stort antal särpräg-
lade kännetecken. Seskviterpen laktoner 
förekommer allmänt hos vissa av grupperna. 
Till Asteraceae hör exempelvis tistlar, fibb-
lor, prästkrage, hedblomster, astrar, solrosor 
och hampflockel. Många representanter för 
Campanulaceae och Asteraceae innehåller vit 
mjölksaft.

Escalloniales (Escalloniaceae; figur 11C) 
har sin största variation i Anderna och 
Australien. Blommorna är oftast fyr- eller 
femtaliga, frikronbladiga och epigyna med 
två karpeller. Secoiridoider och diterpen-
alkaloider finns hos denna grupp.

Bruniales (figur 11D) består av Brunia-
ceae i södra Sydafrika och Columelliaceae i 
Anderna. De är träd eller buskar med fyr- 
eller femtaliga blommor. Kronbladen växer 
oftast samman under utvecklingen och 
ståndarna är vanligen fem. Iridoider före-
kommer åtminstone hos Columelliaceae.

Apiales (figur 11E) utgörs av sju familjer. 
Förutom araliaväxter Araliaceae och flock-

blommiga Apiaceae ingår här de mestadels 
australiska till hawaiianska Pittosporaceae 
samt några små grupper i Sydostasien och på 
den södra hemisfären. Hos många finns en 
tendens till bladslida, särskilt hos flertalet 
Apiaceae. Sekretoriska kanaler och hålrum 
med lättflyktiga oljor och doftande hartser 
är vanliga. Sammansatta flockar eller greniga 
axlika blomställningar är vanligast. Blom-
morna är oftast femtaliga, frikronbladiga 
och epigyna med två till fem karpeller. Stif-
tet sitter ofta på ett stylopodium, som är en 
förlängning av fruktämnestoppen. Frukten 
är normalt en stenfrukt eller en tvådelad 
klyvfrukt. Seskviterpenlaktoner är en vanlig 
substans i vissa av grupperna. 

Araliaceae innehåller murgrönor, paraply-
aralior, praktaralia och andra prydnads-
växter, men även spikblad. Apiaceae är väl 
företrädda i Norden och innehåller flera 
av våra viktigaste kryddor och köksväxter, 
såsom persilja, dill, morot, palsternacka, 
körvel, koriander, kummin, spiskummin, 
fänkål och libbsticka.

Paracryphiales (Paracryphiaceae; figur 
11F) innehåller bara de tre släktena Paracry-
phia, Sphenostemon och Quintinia. Paracry-
phiales är centrerade från Filippinerna till 
Nya Zeeland och framför allt i nordöstra 
Australien och på Nya Kaledonien. Dessa 
tre släkten förefaller oförenliga med hänsyn 
till mera traditionella karaktärer och pla-
cerades tidigare i olika delar av blomväxt-
systemet, men förenas med hjälp av DNA-
karaktärer.

Dipsacales (figur 12A) utgörs enligt APG 
IV (2016) av desmeknoppsväxter Adoxa-
ceae, med desmeknopp, olvon och fläder, 
samt kaprifolväxter Caprifoliaceae i vid 
bemärkelse. Vill man, så kan man dela upp 
Caprifoliaceae i Diervillaceae (med getris och 
prakttryar), Caprifoliaceae i snäv betydelse 
(med kaprifoler, tryar, snöbär och ytterligare 
några prydnadsväxtsläkten), Linnaeaceae 
(med linnea, abelior, paradisbuske m.fl.), 
Morinaceae (med morinor), vänderotsväxter 
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figur 11. A. Ilex anomala (Aquifoliaceae). B. Strandloppört Pulicaria dysenterica (Asteraceae). C. Röd 
escallonia Escallonia macrantha (Escalloniaceae). D. Flockbrunia Brunia albiflora (Bruniaceae). E. Asty-
damia latifolia (Apiaceae). F. Sphenostemon sp. (Paracryphiaceae).
foto: Jan Thomas Johansson. 

A Ilex anomala

C Escallonia macrantha D Brunia albiflora

E Astydamia latifolia F Sphenostemon sp.

B Pulicaria dysenterica
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Valerianaceae och väddväxter Dipsacaceae. 
Dipsacales är alltså en inte särskilt stor ord-
ning, men med många för nordiska förhål-
landen viktiga vilda och odlade arter. Bladen 
hos Dipsacales är normalt motsatta. De sam-
kronbladiga blommorna hos Adoxaceae är 
radiärsymmetriska och hos flertalet Capri-
foliaceae i vid betydelse zygomorfa (asymme-
triska hos Valerianaceae). Dipsacales har oftast 
epigyna fyr- eller femtaliga blommor och 
kronbladen är sammanvuxna. Karpellerna är 
två till fem. Secoiridoider och karbocykliska 
iridoider är vanliga.

Superrosider
Superrosider omfattar alla återstående 
blomväxter, nämligen Saxifragales och rosi-
der.

Saxifragales (figur 12B) är systergrupp 
till övriga superrosider. Saxifragales hålls 
samman av DNA-karaktärer, men det går 
knappast att hitta några gemensamma syn-
apomorfier bland traditionella egenskaper. 
Blommorna är i allmänhet fyr- eller fem-
taliga, frikronbladiga och med två kransar 
av ståndare. Många av släktena har fria eller 
bara delvis sammanvuxna karpeller. 

Nordeuropeiska representanter finner vi 
inom pioner Paeoniaceae, fetbladsväxter Cras-
sulaceae, slingeväxter Haloragaceae, vinbärs-
växter Grossulariaceae (med vinbärssläktet 
Ribes) samt stenbräckeväxter Saxifragaceae. 
Crassulaceae är med sina köttiga vatten-
hållande blad väl anpassade till torra klimat 
och innehåller många prydnadsväxter. 
Haloragaceae omfattar bland andra slingorna 
Myrio phyllum, men är annars mest utbredda 
på det södra halvklotet. Saxifragaceae med 
talrika prydnadsväxter har vid utbredning 
på det norra halvklotet. I övrigt finns en del 
andra grupper vilka hos oss odlas i trädgår-
dar och parker: katsura i Cercidiphyllaceae 
samt trollhassel och häxal i Hamamelida-
ceae. Ambraträdet Liquidambar styraciflua i 
Altingiaceae har en kåda ur vilken man har 
utvunnit en speciell harts.

ROSIDER
Rosider består enligt APG IV (2016) av 
Vitales, Fabider och Malvider. Hos dessa 
grupper är stipler vanliga.

Vitales omfattar enbart vinväxter Vitaceae 
(figur 12C). De flesta är vedartade och 
klättrande lianer, som hakar sig fast vid 
underlaget med speciella klängen i form 
av omvandlade blommor eller grenar, ofta 
med ”sugskivor”. Blommorna är som vanligt 
oftast fyr- eller femtaliga, frikronbladiga. 
Normalt finns bara en krans av ståndare och 
två sammanvuxna karpeller. Frukten är ett 
bär. Hos vinrankor Vitis bildar kronbladen 
en mössa som faller av när blomman slår ut. 
Vitales innehåller en viktig kulturväxt i form 
av Vitis vinifera, men om vinet innehåller 
sanningen kan man väl diskutera. Även flera 
vanliga prydnadsväxter ingår, såsom vildvin 
Parthenocissus.

FABIDER
Fabider bildar den första av de båda stora 
grenarna på rosidträdet. Fabider omfattar 
Zygophyllales till och med Cucurbitales.

Zygophyllales (figur 12D) innefattar bara 
Zygophyllaceae och Krameriaceae. Krameria-
ceae består av amerikanska halvparasitiska 
ökenbuskar. Även flertalet pockenholts-
växter Zygophyllaceae är anpassade till öknar 
och halvöknar. Många Zygo phyllales har 
fotosyntes av en avvikande typ som man 
ofta finner hos växter i torra klimat och salta 
miljöer. Blommorna är oftast femtaliga, 
frikronbladiga och med en eller två ståndar-
kransar och två till fem sammanvuxna kar-
peller. Kronbladen är ofta tydligt skaftade. 
Den grå veden hos pockenholts är ett av de 
tyngsta och hårdaste virkesslagen.

COM-grenen omfattar Celastrales, Oxa-
lidales och Malpighiales. Även denna grupp 
karaktäriseras med hjälp av DNA-sekvenser.

Celastrales (figur 12E) består nästan 
enbart av benvedsväxter Celastraceae men 
även till exempel Parnassiaceae, som är 
representerade i Norden av slåtterblomma. 



299Johansson & Oxelman: Angiospermer

figur 12. A. Hårig kardvädd Dipsacus pilosus (Dipsacaceae). B. Saxifraga melanocentra (Saxifragaceae). 
C. Cyphostemma quinatum (Vitaceae). D. Pockenholts Guaiacum officinale (Zygophyllaceae). E. Psam-
momoya choretroides (Celastraceae). F. Tetratheca cf. setigera (Elaeocarpaceae).
foto: Jan Thomas Johansson. 

A Dipsacus pilosus

C Cyphostemma quinatum D Guaiacum officinale

E Psammomoya choretroides F Tetratheca cf. setigera

B Saxifraga melanocentra
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De flesta Celastraceae har en seg mjölksaft 
som stelnar till en gummi artad substans. 
Normalt är blom hyllet fyr- eller femtaligt, 
medan ståndarantalet är tre till fem och 
karpellerna två till fem. Mellan ståndarna 
och hyllet finns ofta en kraftig diskbildning. 
Alkaloider är vanliga , till exempel hos kat 
Catha edulis i Östafrika.

Oxalidales (figur 12F) samlar ett antal 
väldigt olika grupper, från små örter till stora 
träd, vilka hålls samman tack vare DNA-
synapomorfier. Tre till fem foderblad och 
fyra eller fem kronblad omger ståndarna, 
som oftast sitter i två fyr- eller femtaliga 
kransar och är obdiplostemona. Med detta 
menas att de yttre ståndarna sitter mittemot 
kronbladen. Karpellerna är normalt fem till 
åtta och sammanvuxna. 

Av de sju familjer som ingår i Oxalidales 
är det bara harsyreväxter Oxalidaceae som 
är representerade i Norden. Förutom den 
sydvästaustraliska insektätande säckfällan 
i Cepha lotaceae kan här nämnas de relativt 
artrika Elaeocarpaceae och Cunoniaceae. Ela-
eocarpaceae är tropiska och subtropiska med 
flest arter på det södra halvklotet. De har 
ofta fransade kronblad. En av de nya mode-
frukterna, maquibär, hör till denna grupp. 
Cunoniaceae är ännu mera uttalat sydhemisfä-
riska med stor diversitet i Östaustralien och 
på Nya Kaledonien. Bladen är oftast mot-
satta och har interpetiolära stipler (stiplerna 
växer ut mellan bladen). Oxalidaceae består 
mest av det stora släktet Oxalis, men även till 
exempel karambola (stjärnfrukt).

Malpighiales (figur 13A) består av över 40 
familjer och kännetecknas enbart av synapo-
morfier i DNA. Vi kan här bara nämna några 
få exempel på den oerhörda mångfalden. 
Familjer som är representerade i Nord-
europa är videväxter Salicaceae, violväxter 
Violaceae, johannesörtsväxter Hypericaceae, 
törelväxter Euphorbiaceae, slamkrypeväxter 
Elatinaceae och linväxter Linaceae. Andra 
viktiga grupper i varmare delar av världen 
är passionsblommeväxter Passifloraceae med 

passionsfrukter och passionsblommor, 
clusiaväxter Clusiaceae med bland andra 
krukväxten clusia, Podostemaceae, Ochnaceae, 
Malpighiaceae och mangroveträden i Rhizo-
phoraceae. Erythroxylaceae innehåller exem-
pelvis kokabuske Erythroxylum coca. Rafflesi-
aceae utgörs av asluktande helparasiter inuti 
rötterna hos Vitaceae-släktet Tetrastigma i 
Sydostasien. En av arterna i Rafflesia har 
världens största blommor, nästan en meter 
i diameter. Ochnaceae och Malpighiaceae är 
viktiga tropiska och subtropiska grupper. 
Podostemaceae är helt anpassade till rinnande 
sötvatten och liknar mera levermossor än 
blomväxter. Bladen hos Podostemaceae är 
reducerade, stammen är omvandlad till en 
bål och rötterna assimilerande.

Den kvävefixerande rotsymbios-
grenen omfattar Fabales, Rosales, Cucurbi-
tales och Fagales. En gemensam egenskap 
hos dessa fyra grupper är deras tendens till 
att utveckla symbios med kvävefixerande 
bakterier i rötterna. Grampositiva aktino-
bakterier av släktet Frankia fixerar luftkväve 
hos Elaeagnaceae och Rhamnaceae inom 
Rosales, Coriariaceae och Datiscaceae inom 
Cucurbitales samt Casuarinaceae, Myricaceae 
och Betulaceae (Alnus) inom Fagales. Gram-
negativa α-proteobakterier av släktet Rhi-
zobium fixerar luftkväve hos Fabaceae inom 
Fabales och Cannabaceae inom Rosales.

Fabales (figur 13B) omfattar de fyra 
väldigt olika familjerna ärtväxter Fabaceae, 
jungfrulinsväxter Polygalaceae, de sydameri-
kanska såpträdsväxterna Quillajaceae och de 
mestadels australiska Surianaceae. Både Faba-
ceae och Polygalaceae innehåller släkten med 
zygomorfa fjärilsblommor med segel, vingar 
och köl, men har tidigare placerats i helt 
olika delar av blomväxtsystemet. Hos många 
Polygalaceae är ett par foderblad stora och 
skyltande vingar, medan kron bladen delvis 
är sammanvuxna till segel och köl. Ståndarna 
är vanligtvis fem eller åtta. Flertalet Fabaceae 
har klassiska ärtblommor, men Mimosoideae 
(mimosa, akacior m.fl.) har radiärsymme-
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figur 13. A. Strandöga Turnera ulmifolia (Turneraceae). B. Flamingonäbb Swainsona formosa (Fabaceae). 
C. Kinesisk axspirea Sibiraea angustata (Rosaceae). D. Ormgurka Trichosanthes cucumerina (Cucurbita-
ceae). E. Äkta kastanj Castanea sativa (Fagaceae), hanblomställningar, honblomma nere till höger. F. Styv-
pelargon Pelargonium glutinosum (Geraniaceae).
foto: Jan Thomas Johansson. 

A Turnera ulmifolia

C Sibiraea angustata D Trichosanthes cucumerina

E Castanea sativa F Pelargonium glutinosum

B Swainsona formosa
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triska blommor. Femtalighet dominerar 
bland ståndarna. En enda karpell bildar 
pistill hos Fabaceae, medan pistillen hos 
övriga grupper har flera karpeller. Fabaceae är 
den tredje största blomväxtfamiljen och den 
ekonomiskt viktigaste näst efter Poaceae.

Rosales (figur 13C) inbegriper nio eller 
tio familjer. Rosväxter Rosaceae innehåller 
en mängd vildväxande nordeuropeiska arter 
men även talrika välkända kulturväxter. Som 
regel är blommorna fyr- eller femtaliga med 
fyra eller fem ståndare, men hos åtskilliga 
släkten har ståndarantalet mångfaldigats 
sekundärt. Blommorna hos Rosaceae bär ofta 
ett ”ytterfoder” bestående av stödblad och 
fruktvariationen är betydande. 

Havtorns växter Elaeagnaceae och brak-
vedsväxter Rhamnaceae bildar en grupp 
tillsammans med tre arter på Afrikas horn, 
Sokotra och i Jemen. Elaeagnaceae (sil-
verbuskar, havtorn, bisonbuske) har små 
kronbladslösa och oftast fyrtaliga enkönade 
blommor. Rhamnaceae (brakved, getapel, 
jujuber, säckbuskar m.fl.) har också små fyr- 
eller femtaliga blommor. Det är en artrik 
och viktig grupp inte minst i områden med 
säsongstorrt klimat. 

En väl sammanhållen gren i Rosales-fylo-
genin består av almväxter Ulmaceae, hamp-
växter Cannabaceae, mullbärsväxter Moraceae 
och nässelväxter Urticaceae. Blommorna är 
små med reducerat hylle och ofta vindpol-
linerade och enkönade. Moraceae (mullbär, 
fikon, pappersmullbär, jackfrukt, brödfrukt 
m.fl.) är mycket vanliga i tropiska områden 
och innehåller viktiga kulturväxter. Till Can-
nabaceae hör inte bara hampa och humle utan 
även bäralmar Celtis och flera andra träd som 
förut räknades till Ulmaceae. Många Urtica-
ceae har speciella nässelhår, som vid beröring 
injicerar en giftig smärtande substans.

Cucurbitales (figur 13D) innehåller inga 
inhemska nordiska representanter bland 
de åtta hithörande familjerna. Stammen 
har vanligtvis intraxylärt floem (floemet 
är beläget innanför xylemet). Blommorna 

är normalt enkönade och hyllet två- till 
femtaligt, medan antalet ståndare och 
ståndarkransar varierar mycket. Karpellerna 
brukar vara tre eller fyra och sammanvuxna. 
Flertalet representanter inom Cucurbitales 
lagrar beska och mer eller mindre giftiga 
försvarsämnen, såsom cucurbitacin. Till 
gurkväxter Cucurbitaceae hör många mycket 
viktiga kultur växter, såsom gurka, pumpa, 
melon, vattenmelon och kalebass. Begonia-
växter Begoniaceae omfattar talrika kruk-
växter (begonior).

Fagales (figur 13E) samlar åtta familjer 
av träd och buskar med små reducerade, 
vindpollinerade och vanligtvis tre- eller 
fyrtaliga blommor. Dessa sitter i samman-
satta och ofta hängeliknande knippeblom-
ställningar. Ståndarna är kraftigt anpassade 
till pollination med vind. Nästan alla arter 
har någon typ av nötfrukt, men hos porsväx-
ter Myricaceae finner man oftast stenfrukt. 
Sydbokar Notho fagaceae är utbredda i det 
södra halvklotets tempererade trakter, där 
många av arterna bildar skogar. Bokväxter 
Fagaceae innehåller bland annat bokar, ekar 
och kastanjer. 

Bland valnötsväxter Juglandaceae kan 
nämnas de ekonomiskt viktiga valnötterna, 
hickory, pekanträd och vingnötter. Kasuari-
naväxter Casuarinaceae, som ofta odlas i torra 
områden, har kransställda, tunna och gröna 
grenar, bladen är reducerade till små fjäll och 
träden ser mest ut som besynnerliga fräken-
växter med frukter sittande inuti hårda 
kottelika bildningar. Björkväxter Betulaceae 
innefattar exempelvis björkar, alar, aven-
bokar, hasslar och humlebokar.

MALVIDER
Malvider bildar den andra av de båda stora 
grenarna på rosidträdet. I malvider ingår de 
resterande åtta ordningarna Geraniales till 
och med Brassicales.

Geraniales (figur 13F) domineras av 
näveväxterna Geraniaceae. Till dessa kommer 
några små sydamerikanska och sydafrikan-
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ska familjer. Både hyllet, ståndarna och kar-
pellerna är vanligtvis femtaliga och klyvfrukt 
är den vanligaste frukttypen. Geraniaceae 
innehåller nordiska representanter i form av 
nävor och skatnävor, men även släktet Pelar-
gonium som omfattar talrika prydnadsväxter.

Myrtales (figur 14A) brukar ha intraxylärt 
floem, motsatta enkla blad och fyrtaliga 
blommor med epigyni. Den största familjen 
är myrtenväxter Myrtaceae, som är en av de 
viktigaste blomväxtgrupperna i Australien. 
Blad och andra delar innehåller hartslika 
ämnen och avsöndrar doftande oljor och 
deras blommor har i allmänhet 20–150 
ståndare. I Myrtaceae hittar man bland 
annat myrten, eukalyptus, lampborstar, 
kryddpeppar, kryddnejlika och guava. Andra 
viktiga grupper är de huvudsakligen tropiska 
tropikmandelväxterna Combretaceae, fackel-
blomsväxter Lythraceae (t.ex. fackelblomster, 
lagerströmior, blossblommor, granatäpple 
och sjönöt), dunörtsväxter Onagraceae 
(t.ex. häxörter, nattljus, dunörter, fuchsior 
och enmansblommor) samt de mestadels 
tropiska medinillaväxterna Melastomataceae 
med många prydnadsväxter. Vochysiaceae 
har zygomorfa eller asymmetriska blommor 
med en enda fertil ståndare. Till dessa kom-
mer ett antal småfamiljer i Afrika, Sydame-
rika och Sydostasien.

Crossosomatales (figur 14B) är en grupp 
av sju eller åtta små familjer utspridda över 
diverse olika delar av världen. Ingen av dem 
har nordiska representanter, men pimper-
nötsväxter Staphyleaceae har några arter 
som odlas på våra breddgrader och en vild 
europeisk representant. Crossosomatales har 
oftast fyr- eller femtaliga blommor med en 
till fem karpeller, som är sekundärt fria från 
varandra. Crossosomataceae har några släkten 
i sydvästra USA och Mexiko. Övriga familjer 
innefattar bara varsitt släkte med en eller 
några få arter i varje.

Picramniales (Picramniaceae; figur 14C) 
består av tre små släkten i Centralamerika, 
Karibien och tropiska Sydamerika. Barken 

och de parbladiga bladen innehåller bitter-
ämnen och blommorna är små, enkönade 
och normalt tre- till femtaliga med två eller 
tre sammanvuxna karpeller.

Sapindales (figur 14D) utgörs nästan 
enbart av vedartade växter. Bladen är oftast 
parbladiga. Blommorna är normalt fyr- 
eller fem taliga med ståndare i en eller flera 
kransar och som regel tre till fem samman-
vuxna karpeller. Triterpener och eteriska 
oljor är vanliga. Sumakväxter Anacardiaceae 
har kanaler med ofta terpentinluktande 
hartser och mjölksafter, varav vissa är hud-
irriterande. Hit hör bland annat cashewnöt, 
mango, pistasch, rosépepparträd, sumak och 
perukbuske. Även myrraväxterna Bursera-
ceae innehåller starkt luktande hartser och 
lättflyktiga oljor. I denna grupp finner vi 
förutom myrra träd även rökelseträd och 
många viktiga tropiska regnskogsträd. 

Kinesträdsväxter Sapindaceae innefattar 
lönnar, hästkastanjer, litchi, rambutan och 
talrika prydnadsträd. Vinruteväxter Ruta-
ceae är ekonomiskt kanske ännu viktigare, 
eftersom de innehåller citrusfrukterna, 
men också många prydnadsväxter såsom 
klöveralm och Moses brinnande buske. 
Mahognyväxter Meliaceae, en annan viktig 
regnskogsfamilj, inbegriper till exempel 
mahogny och frukten langsat. Bitterveds-
växter Simaroubaceae får här representeras 
av gudaträd. Harmelbusken (en narkotisk 
växt i Mellanöstern) och dess närmaste 
släktingar i Nitrariaceae fördes tidigare till 
Zygophyllaceae, men har visat sig höra hemma 
i Sapindales.

Huerteales (figur 14E) omfattar fyra 
mycket små familjer av träd och buskar 
med tropisk och subtropisk utbredning. 
Blommorna är vanligtvis femtaliga med två 
till fem sammanvuxna karpeller. Gruppen 
förenas av DNA-synapomorfier, men förut 
har dess släkten varit utspridda inom andra 
familjer i angiospermsystemet.

Malvales (figur 14F) inbegriper ett tiotal 
familjer. De flesta har sedan länge ansetts 
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figur 14. A. Calytrix cf. leschenaultii (Myrtaceae). B. Amerikansk pimpernöt Staphylea trifolia (Staphylea-
ceae). C. Alvaradoa amorphoides (Picramniaceae). D. Kinesträd Koelreuteria paniculata (Sapindaceae). 
E. Perrottetia sandwicensis (Dipentodontaceae). F. Kakao Theobroma cacao (Malvaceae).
foto: Jan Thomas Johansson (A–B, D–F), Wikipedia (C). 

A Calytrix cf. leschenaultii

C Alvaradoa amorphoides D Koelreuteria paniculata

E Perrottetia sandwicensis F Theobroma cacao

B Staphylea trifolia
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höra samman, men nu tillkommer tre halv-
ökenlevande släkten i Neuradaceae, som tidi-
gare fördes till Rosaceae, samt tibastväxter 
Thymelaeaceae, som förr ansågs ligga inom 
Myrtales. Många Thymelaeaceae har nämligen 
foderrör nedanför hyllet och fyrtaliga blom-
mor precis som flertalet Myrtales. Malvales 
har däremot i allmänhet genomgående 
femtaliga blommor, som till skillnad från 
Myrtales nästan alltid har översittande frukt-
ämne, hypogyni. Ståndarna hos Malvales är 
vanligtvis talrika på grund av multiplicering 
av grundantalet fem. 

Några av familjerna är representerade i 
Norden. Thymelaeaceae (med t.ex. tibast) har 
vi redan nämnt. Solvändeväxter Cistaceae 
innehåller bland andra solvändor (Helian-
themum, Fumana) och cistrosor Cistus. Den 
största gruppen är malvaväxter Malvaceae. 
Hit hör exempelvis jute, kakaoträd, durian, 
kolaträd, balsaträd, kapokträd, hibiskus, 
bomull, malvor, klockmalvor, axmalvor, 
läkemalvor och stockrosor.

Brassicales (figur 15) är inte bara de kors-
blommiga Brassicaceae, utan omfattar inalles 
16 eller 17 familjer. De flesta av dessa är små 
och några av dem utgörs av bara en eller 
ett par arter. Flertalet innehåller myrosin-
celler med senapsoljeglykosider (glukosino-
later), som spjälkas av enzymet myrosinas 
till senapsolja och giftiga försvarsämnen 
(t.ex. isotiocyanater). Därför använder man 
kapris, senap, krasse och peppar rot som 
kryddor. Blommorna har oftast fyra eller 
fem foderblad, men fyra till sex kronblad. 
Ståndarna brukar också vara fyra till sex, 
men är hos vissa släkten sekundärt tal-
rika genom multiplicering. Karpellerna är 
vanligtvis två till sex och sammanvuxna i 
kanterna, så kallad parakarpi. 

De latinamerikanska krasseväxterna 
Tropaeolaceae med zygomorfa blommor 
innehåller ett släkte med flera vanliga 
prydnads växter. Till Caricaceae hör framför 
allt papaya. De nordamerikanska Limnantha-
ceae omfattar bland annat sumpörter, varav 

flera odlas som prydnadsväxter. Pentadip-
landraceae är mest kända därför att dess cen-
tralafrikanska art Pentadiplandra brazzeana 
innehåller ett protein, brazzein, som är 
ungefär två tusen gånger sötare än sackaros. 
Resedaväxter Resedaceae är representerade 
i Nordeuropa med flera arter; från en av 
dessa, luktreseda, har man utvunnit ämnen 
till parfym. 

Den största gruppen är Brassicaceae, som 
omfattar de korsblommiga Brassicoideae, 
men ofta även kaprisväxter Capparoideae och 
paradisblomsterväxter Cleomoideae. APG 
IV (2016) behandlar dessa som tre olika 
familjer. I Brassicaceae i vid betydelse hittar 
vi bland mycket annat kapris, paradisbloms-
ter, kål och senap, pepparrot, källkrasse, 
krassingar, dådror, vejde, iberis, wasabi och 
backtrav, som är växtgenetikernas svar på 
bananflugan. Men hit hör också mängder av 
prydnadsväxter och vilda nordiska växter.

figur 15. Cleome violacea (Brassicaceae) är en 
släkting till det hos oss odlade paradisblomstret 
Tarenaya hassleriana och hör hemma på Iberiska 
halvön och i Nordvästafrika.
foto: Jan Thomas Johansson. 

Cleome violacea
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Slutord
För den som vill lära sig mera om hur man 
känner igen de olika blomväxtfamiljerna i 
världen finns numera ett ganska stort utbud 
av böcker varav flera hyfsat bra.

Thonner’s analytical key to the families 
of flowering plants (Geesink m.fl. 1981) är 
fortfarande mycket användbar. Tyvärr finns 
den nog bara att köpa på antikvariat numera. 
Boken består originellt nog av bestämnings-
nycklar till de olika familjerna, något som är 
ovanligt. Den innehåller tyvärr inga bilder, 
så man bör vara väl påläst i förväg beträf-
fande olika facktermer och karaktärer, men 
nycklarna är oöverträffade.

Bremer m.fl. (2003) ger en illustrerad över-
sikt av blomväxtsystematiken i Introduction to 
phylogeny and systematics of flowering plants. 

En välillustrerad bok är Flowering plant 
families of the World (Heywood m.fl. 2007). 
Här är de olika blomväxtfamiljerna arran-
gerade i bokstavsordning och kortfattat och 
lättläst beskrivna. I en inledande översikt 
förklaras facktermer och karaktärer.

Två nya böcker om blomväxternas 
systematik är Phylogeny and Evolution of the 
Angiosperms (Soltis m.fl. 2017) och Plants of 
the World: an illustrated encyclopedia of vascular 
plants (Christenhusz m.fl. 2017; se sid. 308). 
De  innehåller inte bara moderna översikter 
över blomväxtsystemet, utan även fakta om 
evolution och annat som rör angio spermer.

Den mest detaljerade översikten av 
blomväxterna finns hos Johansson (2013 och 

senare). En reviderad och utvidgad version 
är under utarbetande.

Vissa delar av världen har ett rikt utbud 
av bildfloror, till exempel Europa, Sydafrika, 
Australien, Nordamerika och Chile, men 
flertalet länder saknar sådan litteratur. I 
många delar av världen finns avslutade eller 
ännu pågående floraprojekt, vilkas litterära 
alster brukar vara tunglästa och definitivt 
inte avpassade för fältbruk. Ofta är taxono-
min dessutom kraftigt föråldrad.

För den som befinner sig i en tropisk 
regnskog och vill sätta namn på växterna 
finns tyvärr inga genvägar. Att stå i ösregn 
framför en trädstam med de närmaste bladen 
15 meter upp och blommorna 30–40 meter 
upp – om blommor över huvud taget finns – 
brukar inte väcka någon större entusiasm hos 
nybörjaren. Man måste samla både utslagna 
blommor och mogna frukter, ta med sig hem 
och bestämma i lugn och ro vid stereoluppen.

Men många blomväxtgrupper har faktiskt 
bra kännetecken även hos barken, bladen 
och förgreningssättet. Tyvärr medger inte 
utrymmet i denna artikel att vi går närmare 
in på hur man identifierar angiosperm-
familjer och släkten. Det kan kanske bli en 
senare artikel.  

•  Vi vill särskilt tacka Diego Alarcón, Chile, 
Gunvor Larsson, Bergianska trädgården, 
Sylvain Razafimandimbison, Riksmuseet, 
och Bart Wursten, Belgien, för att vi har fått 
använda deras bilder.
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The first phylogenetic trees based on 
DNA from all main groups of angio-
sperms appeared in 1993. The molecu-
lar methods have been improved 
since then and a large number of phy-
logenies of flowering plants have been 
published. We wish to celebrate these 
25 years of angiosperm phylogeny 
with short presentations of the orders 
and superorders of flowering plants. 
A brief introductory section on the 
molecular methods is given and also a 

survey of the most important charac-
teristics of the angiosperms.
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läsvärt
Ett tjockt familjealbum
Patrik Engström fascineras av världens 

451 kärlväxtfamiljer.

PATRIK ENGSTRÖM

Detta är en riktig tegelsten som beskriver 
samtliga världens kärlväxtfamiljer enligt 
APG IV (Angiosperm Phylogeny Group 
4). Boken är på nästan 800 sidor och väger 
drygt tre kg. Även om en bok som denna är 
inaktuell redan då den publiceras, eftersom 
forskningen hela tiden går framåt, så är den 
av stort intresse. Den ger en inblick i vilka 
kärlväxtfamiljer som finns i världen och hur 
deras släktskap ser ut, även om inte allt är 
hugget i sten. Säkert finns det systematiker 
som har synpunkter på vilka familjer som 
borde delas upp eller slås ihop. 

Boken inleds med ett flertal kapitel som 
bland annat tar upp växternas evolution, 
namngivning, fossiler, klassificering, fylogeni 
med mera. En sida visar det fylogenetiska 
trädet med levermossor längst ner, sedan 
bladmossor, nålfruktsmossor och sist men 
inte minst de olika grupperna inom kärl-
växterna. Mossorna behandlas inte i bokens 
huvuddel men finns med i kapitlet om 
växternas evolution. 

Bland de inledande kapitlen kan man 
också hitta en tabell med de 20 största 
kärlväxtfamiljerna och en annan med de 
26 största släktena. Till min förvåning är 
peppar släktet Piper det näst största växt-
släktet i världen. De största familjerna är 
som bekant Orchidaceae och Asteraceae. 

Efter dessa inledande kapitel kommer 
familjedelen som börjar med Lycopodiaceae 

som nummer 1 och avslutas med Apiaceae 
som familj nummer 451. För varje familj 
illustreras utbredningen på en världs-
karta varpå följer ett stycke som beskriver 
växterna inom familjen. Därefter kommer 
avsnitt om utbredning, fylogeni och evolu-
tion, släkten, användning samt etymologi. 
Samtliga släkten inom familjen listas och vid 
varje släkte anges antal arter inom släktet. 
Även om antalet kan vara en grov uppskatt-
ning så ger det ändå en bra fingervisning. 

Boken innehåller också en stor mängd 
(ca 2500) färgfoton på olika växter. Ibland 
kunde man kanske valt andra foton. Exem-
pelvis finns ingen bild på någon Carex trots 
att detta släkte med råge är det största inom 
familjen Cyperaceae. Ett foto på ett delat 
fikon med han- och honblommor hade varit 
trevligt då släktet Ficus utgör nästan tre 
fjärdedelar av arterna inom familjen Mora-
ceae. Efter huvuddelen kommer en minst 
sagt imponerande ordlista på hela 33 sidor 
med många illustrationer. Därefter en lika 
imponerande litteraturlista som är uppdelad 
på respektive familj. 

Personligen älskar jag att sitta och 
bläddra på måfå i den här boken för att 
upptäcka växtfamiljer jag inte hade en aning 
om att de existerade. Jag kan inte annat än 
att rekommendera verket till dem som är 
intresserade av vilka växtfamiljer som finns i 
världen och hur de är släkt.  

Plants of the World. 
Christenhusz, M. J. M., Fay, M. F. & Chase, 
M. W. 2017. Royal Botanic Gardens, Kew.  
ISBN 978-18-42466-34-6. 792 sidor.  
Pris: 656 kr från t.ex. Bokus.
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Håkan Pleijel har besökt Kuriska näset, Östersjöns 

längsta strandsporre. Halva näset tillhör Litauen och den 

andra halvan ryska Kaliningrad. Den smala reveln har en 

spännande flora.

Kuriska näset – växter 
och natur på Östersjöns 
längsta sandrevel
Text och foto: HÅKAN PLEIJEL

P
å kartan över södra Östersjön framträder i sydost en 
serie smala, mjukt krökta sandrevlar, eller mer korrekt 
strandsporrar, som avgränsar stora laguner eller vikar. 
En sådan revel uppstår genom så kallad stranddrift och 

är en följd av vågornas rörelse in mot stranden. De transpor-
terar material, ofta sand, med sned vinkel mot strandkanten. 
När vågorna förlorat sin rörelseenergi och rör sig tillbaka mot 
havet sker detta vinkelrätt mot stranden. Då drar vattnet med 
sig en del av sanden. Resultatet blir en transport av sand längs 
strandlinjen (Mattsson 2012). Ofta är de landformer som bildas 
på detta sätt av relativt blygsamt format. Men om stranddriften 
får verka i hundratals eller tusentals år kan den ge upphov till 
revlar av betydande dimensioner. Den typ av mjukt bågformiga 
kustlandskap utan utskjutande uddar som uppstår på detta sätt 
kallas utjämningskust.

Kuriska näset och sjön
Den nordligaste av Östersjöns långa revlar är det nästan tio mil 
långa Kuriska näset (figur 1), vars norra halva är en del av Litauen 
medan den södra hör till den ryska exklaven Kaliningrad. Näsets 
största bredd är fyra kilometer, den minsta endast femhundra 
meter. Innanför Kuriska näset ligger en lagun, Kuriska sjön. 
Längst i norr, vid staden Klaipėda (Memel), har Kuriska sjön sin 
enda, ganska trånga förbindelse med havet. Som en följd av det 
begränsade vattenutbytet med Östersjön är lagunens salthalt 
relativt låg och avtar mot söder, där sötvattensfiskar dominerar. 
Öster om Kuriska sjön finns våtmarker med stora naturvärden, 
exempelvis där floden Nemunas (Njemen) mynnar. Men Kuriska 
näset domineras helt av sand. Kurerna var förresten en folkgrupp 
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figur 1. Kuriska näsets läge i 
sydöstra Östersjön.
Karta Wikipedia.
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som levde i dessa kusttrakter och talade ett baltiskt språk besläk-
tat med lettiska och litauiska, vilket numera i stort sett är utdött. 

Nida – fiskeläget som blev en turistmagnet
Redan tidigt blev fiskeläget Nida (Nidden) på Kuriska näsets lagun-
sida en turistort. Med sina vackra röda trähus, prydda av omsorgfullt 
snidade gavlar i blått och vitt och fanor i trä som berättar husets 
och släktens historia, är Nida än idag en välbesökt plats för som-
marferier, men av det lugna slaget, där den lokala kulturen sätter sin 
prägel på miljön, inramad av lagunens vattenspegel med fiskebåtar 
i öster och den mörka tallskog som planterats för att binda sanden 
västerut. Nida är en bra utgångspunkt för att utforska Kuriska 
näsets natur och flora, som inte är alltför annorlunda jämfört med 
Sydsveriges, men ändå rymmer några spännande överraskningar. 

Schweigger finner dynsporren
Den skarpsynte naturalisten tillika nyblivne professorn i 
botanik vid universitetet i Königsberg, dagens Kaliningrad, 
August Friedrich Schweigger, befann sig sommaren 1810 på resa 
norrut längs det Kuriska näset. Hans reseskildring (Schweig-
ger 1812) förmedlar bilden av ett landskap i långa stycken fritt 
från vegetation. Flygsanden dominerar, bildar dyner och drivor. 
Sandrör Ammophila arenaria, bergrör Calamagrostis epigejos och 
sandstarr Carex arenaria har här och där fått fäste och i några 
områden finns odlingsmark. Schweigger finner i sanden ”en 
Linaria, som Lösel redan avbildat” som han ger det ännu gällande 
namnet Linaria loeselii (figur 2). Som svenskt namn på denna art 
förekommer såväl dynsporre som sandsporre (se t.ex. Blomgren 
2010 och Ljungstrand & Sahlin 2010). I sandvegetationen stötte 
Schweigger även på en ”Tragopogon med ullig stängel”. Den fick 
av Schweigger namnet Tragopogon heterospermus. Ibland går den 
under namnet Tragopogon floccosus ssp. heterospermus (figur 3), på 
svenska kallad sandhaverrot (Ljungstrand & Sahlin 2010).

Dessa båda arter är nog de mest intressanta botaniska över-
raskningarna på Kuriska näset för en svensk botanist. Dynsporren 
är endemisk för sydöstra Östersjöns sandstränder, med en utbred-
ning som sträcker sig från Polen till Lettland. Vid första anblicken 
lik en gulsporre Linaria vulgaris, har den kala dyn sporren en 
mindre blomställning med tydligt skaftade, ganska fåtaliga blom-
mor och glest sittande, mörkgröna, något barrlika och växelvis 
motsatta blad. Dynsporren är ofta grenig vid basen med något 
eller några skott mer eller mindre nedliggande eller uppstigande.

Den lågvuxna sandhaverroten är ett sydostligt element i 
Litauens flora, som i sydvästligaste Lettland når sin utbrednings-
gräns mot nordväst. Den finns i likhet med dynsporren inte 
vildväxande i de nordiska länderna. Två arter ur släktet Silene 

figur 2. Dynsporre Linaria 
loeselii, vid hastig anblick lätt 
förväxlad med gulsporre L. vul-
garis, är endemisk för sydöstra 
Östersjöns sandiga stränder. 
Den förkommer exempelvis i 
Nidas södra utkant. 
Linaria loeselii is endemic to 
sandy shores of the south-east-
ern part of The Baltic.
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hör också till de växter som förekommer i bryn och sandig, gles 
tallskog i västra Litauen, men i den svenska floran inte finns 
annat än som tillfälliga eller kvarstående från odling. Det gäller 
grönglim Silene chlorantha och kvastglim Silene otites. Den senare 
utgör egentligen ett artkomplex och det man finner i Litauen är 
åtminstone delvis smalglim Silene borysthenica.

Rika förekomster av sandvedel
Ytterligare en intressant art typisk för Kuriska näset är sand vedel 
Astragalus arenarius (figur 4), i Norden endast med en mycket 
begränsad förekomst i östra Skåne (Johansson 2018). Huvud-
utbredningen har denna art i östra Centraleuropa och vidare in 
i Ryssland (Hultén & Fries 1986). Sandvedeln är oregelbundet 
grenig med gråludna blad och blåvioletta blomställningar. Vi såg 
denna art på flera ställen längs kusten mot Kuriska sjön, men den 
fanns även i tallskogens gläntor på näsets inre delar.

Det finns egentligen bara en bilväg längs näset, med några få 
stickvägar ner till byarna, de gamla fiskelägen som alla ligger på 
näsets östra sida. Längs näset löper också en cykelbana vackert 
genom skogen och avskild från bilvägen, ett utmärkt alternativ 
för den som vill utforska näsets ekosystem.

I öppna miljöer med inte alltför rörlig sand hittar man alltså 
rika bestånd av sandvedel, men också sandvita Berteroa incana 
och söder om Nida även flockarun Centaurium erythraea, som i 
Sverige huvudsakligen förekommer i sydost. Den grå dynen, på 
insidan av Östersjökustens höga klitter är relativt artrik med 
hedblomster Helichrysum arenarium (figur 5) som ett karaktäris-

figur 3. Sandhaverrot Trago-
pogon heterospermus, växer på 
sandig gräsmark och är en av 
de arter på Kuriska näset som 
inte hittats i Norden. Den är 
vitflockig på stjälkar och blad. 
Tragopogon heterospermus is 
a south-eastern flora element 
reaching the Baltic coast at the 
Curonian Spit. 

figur 5. Hedblomster Helichry-
sum arenarium är relativt vanlig 
på den grå dynen innanför 
Kuriska näsets västra kust. 
Helichrysum arenarium on the 
grey dune inside of the western 
shore of the Curonian Spit.

figur 4. Sandvedel Astragalus 
arenarius, som i Sverige endast 
förekommer i ett begränsat 
område i östra Skåne, är gan-
ska vanlig på Kuriska näset. 
Astragalus arenarius is fairly 
common on the Curonian Spit.
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tiskt inslag, liksom backtimjan Thymus serpyllum. I en tysk bok 
om Kuriska näsets natur från 1930-talet, med ett rätt utförligt 
kapitel om floran, rekommenderas insamling av hedblomster 
som varaktigt minne av ett besök på Kuriska näset (Andrée m.fl. 
1932). Idag är området nationalpark, blomplockning förbjuden 
och naturvärden övervakas och vårdas. I Nida finns ett informa-
tionskontor för nationalparken.

Främmande och invasiva arter
Mycket påfallande är inslaget av två främmande arter i Kuriska 
näsets öppna sandmarker: sandklint Centaurea stoebe och brud-
slöja Gypsophila paniculata. Båda arterna förekommer i Sverige. 
Sandklinten (figur 6) har sedan tidigt nittonhundratal ett fäste i 
Kristianstadbygden (Tyler m.fl. 2007), men är annars sporadisk 
och ovanlig i södra Sverige. På Kuriska näset är dess uppträdande 
snarast invasivt. De höga, ranka och upptill greniga stjälkarna, 
med sina talrika, ganska små blomkorgar och grågröna finflikiga 
blad vajande i vinden, är ett karakteristiskt inslag på snart sagt 
näsets alla vägkanter. Arten har sitt ursprung i Centraleuropa, 
men är stadd i spridning i många områden. 

Ännu mera problematisk är brudslöjan (Rudzīte 2006, Laime 
& Tjarve 2009), vars i och för sig vackra skärmar av vita blom-
mor (figur 8) breder ut sig i många miljöer och till och med ger en 
påfallande gråaktig ton åt krönen av de höga, aktiva kustdynerna 
på näsets västsida där denna art blivit ett dominerande inslag, 
liksom på andra sandstränder i Baltikum. Brudslöjan anses vara 
dominant och påverkar markförhållandena där den breder ut 
sig (Laime & Tjarve 2009). I Sverige förekommer brudslöja idag 
endast tillfälligt eller kvarstående efter odling. Man kan undra 
om den kommer att ta klivet från Baltikums kust till dyner och 
andra sandmarker på vår sida av Östersjön.

Infört kamvete
Ett intressant gräs är Agropyron dasyanthum, en art i kamvete-
släktet Agropyron med vackert vitludna ax som gör det lätt att 
känna igen (figur 7). Denna art planterades in omkring 1960 för 
att bidra till bindningen av den lösa sanden (Gudžinskas 1997). 
Något svenskt namn verkar inte finnas, men enligt IUCN:s röd-
lista bör den på engelska kallas Edge Flowered Crested Wheat-
grass. Kanske skulle sandkamvete fungera som svenskt namn, 
något enklare än det engelska. Sitt ursprung har sandkamvetet 
i Ukraina, där det av IUCN:s rödlistning att döma (Smekalova 
m.fl. 2011) har en relativt begränsad utbredning. Vi fann sand-
kamvete endast i området mellan Nida och den stora Parnidžio-
dynen söder om byn. Dess strån var ofta bågböjda och starkt 
lutande. Arten uppträdde rikligt och helt naturaliserad på de grå 

figur 6. Den resliga sand-
klinten Centaurea stoebe, 
inhemsk i Centraleuropa, 
förekommer numera rikligt i 
vägkanter och andra öppna 
miljöer på Kuriska näset. 
The tall-growing Centaurea 
stoebe, native to Central Europe, 
is very common in open environ-
ments such as road-sides on the 
Curonian Spit. 

figur 7. Gräset Agropyron 
dasyanthum, som infördes på 
1960-talet för att binda sand, 
förekommer naturaliserat i ett 
begränsat område söder om 
Nida. Arten, som på svenska 
kan kallas sandkamvete, har 
karaktäristiskt ludna, ofta starkt 
lutande ax. 
Agropyron dasyanthum, which 
was introduced to stabilise the 
moving sands in the 1960s, is 
naturalised south of Nida.
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dynerna, i samma miljö som bland annat dynsporre (Kalinaus-
kaite & Laaka-Lindberg 2013), men verkar inte ha spridit sig från 
området kring Nida.

Planterade skogar
Näsets landskap har formats av två generationer av dyner. Den 
första uppstod i anslutning till att näset bildades. Med tiden kom 
dynerna att till stor del täckas av skog. En andra våg av dynbild-
ning inleddes när landskapet överexploaterades för att få timmer 
till fartygsbyggen med början på 1500-talet. Slitaget på växt-
täcket överskred vida ekosystemets motståndskraft. Följden blev 
att sanden satte sig i rörelse och bildade vandrande dyner som 
blev en plåga för människorna som levde på Kuriska näset. 

I de tallskogar (figur 9) som sedan 1800-talet planterats för 
att få bukt med de vandrande dynerna finns på sina ställen rik-
ligt med pyrolor. En solig sommardag är kontrasten i lokalklimat 
slående, mellan hettan över de öppna sandmarkerna vid Kuriska 
sjöns strand och tallskogens svalka strax intill. Skogen karaktär 
varierar beroende på ålder och skötsel, från tät och fältskiktslös, 
trist ungskog av gran till äldre, grovstammiga (berg)tallbestånd, 
där solen tränger ner i gläntor här och där. Ryl Chimaphila 
umbellata (figur 11) har rika förekomster i halvskuggig tallskog, 
exempelvis sydväst om Nida. En del anser att beskogningen gått 
för långt och att det vore bättre, bland annat för den biologiska 
mångfalden, med mer av rörlig sand. Sandflykten har dock tvek-
löst varit ett gigantiskt problem för invånarna på Kuriska näset. 
Situationen förvärrades under 1700-talet, särskilt under det så 
kallade sjuårskriget, då stora avverkningar skedde för att få virke 
till krigsfartyg. 

figur 8. Brudslöja Gypsophila 
paniculata har karaktäristiska 
skärmar av små vita blommor 
och har blivit mycket vanlig 
på Kuriska näset med invasivt 
uppträdande i dynerna. 
Gypsophila paniculata has 
become an invasive species on 
the dunes of the Curonian Spit.

figur 9. För att binda den lösa 
sanden och förhindra sanddrev 
har omfattande trädplanteringar 
gjorts på Kuriska näset. Idag är 
de skogar som uppstått till stor 
del högstammiga och täta. 
To bind the moving sands exten-
sive tree plantations have been 
undertaken on the Curonian Spit.
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Till stor del har man genom planteringarna lyckats binda 
flygsanden, men Nida har flyttats två gångar och de tidigare upp-
lagorna av Nida ligger begravda under tjocka lager av sand. Söder 
om dagens Nida finns den väldiga och otämjda Parnidžio-dynen 
(figur 10). Från vattnet ute på den Kuriska sjön lyser den som ett 
brett, gulvitt band. Tonvis av sand är ännu i rörelse och växtlig-
heten är sparsam. Detta anses vara Europas mäktigaste migre-
rande sanddyn, sextio meter hög och mer än en kilometer bred 
(Markowski 2013), brant stupande ner i Kuriska sjön. I början av 
1800-talet fanns den inte. Då låg en by här vars invånare förgäves 
kämpade mot sanden. Högst upp på Parnidžio-dynen, bland gles 
vegetation av olika dyngräs och sandstarr, med enstaka skott av 
daggvide Salix daphnoides, och flygsanden blästrande ansiktet, 
finner man en plats väl ägnad åt reflektion över människans 
litenhet inför naturen.

Kuriska näset är numera lätt att ta sig till. Färja går från Karls-
hamn till Klaipėda, staden belägen just norr om Kuriska näsets 
nordspets och det sund genom vilket den Kuriska sjön mynnar i 
Östersjön. 

Älgarna var ett något oväntat inslag i Kuriska näsets fauna 
längs vägen söderut. Författaren och nobelpristagaren Tho-
mas Mann ägde ett hus, numera museum, i Nida, då en del av 
Ostpreussen och därmed Tyska riket. Han intresserade sig för 
skogens konung, men kom tidigt på kant med nazisterna och fick 
överge sin sommarbostad 1933 för att aldrig återse den. 

Under decennierna efter andra världskriget var Baltikum ett 
svåråtkomligt exkursionsmål. Numera finns goda möjligheter till 
givande utflykter i våra baltiska grannländer, där en botanist har 
mycket att hämta.  

figur 10. Under den väldiga, 
ännu rörliga Parnidžio-dynen 
döljer sig en tidigare by som 
flyttades för att bli dagens 
Nida. Växtligheten är gles med 
de vanliga dyngräsen sand-
rör Ammophila arenaria och 
strandråg Leymus arenarius 
samt sandstarr Carex arenaria. 
I bildens bakgrund den ryska 
exklaven Kaliningrad. 
The huge Parnidžio Dune 
covers an earlier village moved 
to become present Nida. In the 
background the Russian part of 
the Curonian Spit can be seen. 

figur 11. Ryl Chimaphila 
umbellata förekommer i halv-
öppna delar av de planterade 
tallskogarna kring Nida. 
Chimaphila umbellata occurs 
in somewhat open parts of the 
planted pine forests near the 
village Nida.
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•  Tack till Zigmantas Gudžinskas för upplysningar om Kuriska 
näsets flora och litteraturtips, till Jan O. Mattsson för kontroll av 
text om naturgeografiska förhållanden samt till Erik Ljungstrand 
för synpunkter på artbestämning och manuskript.
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Bevarande av akut 
hotade kärlväxter
GABRIELLE ROSQUIST, BENTE ERIKSEN, HELENA PERSSON, 

JAKOB SANDBERG, ÅKE SVENSSON & CHARLOTTE WIGERMO

D
et skånska landskapet har en stor mångfald av arter. 
Delvis beror detta på att landskapet har en omväxlande 
topografi, berggrund och jordmån. Dessutom möts två 
klimatzoner i Skåne, vilket resulterar i en stor variation 

av olika vegetationstyper och många arter som är på randen av 
sina utbredningsområden, både från norr och från söder. Det 
skånska landskapet har dessutom brukats under tusentals år, 
vilket lett till att ytterligare miljöer för en mångfald växter, djur 
och svampar har skapats.

Landskapet har alltid förändrats, men under de två senaste 
århundraden har samhällets påverkan på den biologiska mång-
falden alltmer gått i en negativ riktning. De stora rationalise-
ringarna inom jord- och skogsbruken under 1900-talet och 
uttorkningen av landskapet genom utdikning av våtmarker och 
sänkning av sjöar runt förra sekelskiftet har fragmenterat många 
arters livsmiljöer och kvaliteterna i de habitat som finns kvar har 
försämrats. Kvalitetsförsämringarna kan bland annat bero på 
bristande eller upphörd hävd och igenväxning i samband med 
förändrad djurhållning och växtodling, kemisk ogräsbekämpning 
och renare utsäde. Inte minst för kärlväxterna så har detta lett 
till att många arter försvunnit och för flertalet arter som finns 
kvar minskar populationsstorlekarna ständigt (Tyler m.fl. 2018). 

Variationen i antalet individ kan variera kraftigt mellan år, i 
synnerhet för annueller där förändring i markanvändning kan 
medföra stora skillnader i individantal. Till exempel försvann 
klubbfibbla Arnoseris minima nästan helt från sina tidigare rika 
förekomster i sandiga åkrar i Vombsänkan när odlingen upp-
hörde. För många av de skånska kärlväxterna är läget akut.

Insatser genom bland annat restaureringar och skötsel av 
naturmiljöer inom naturvården och miljöersättningar inom 
Landsbygdsprogrammet försöker vända de negativa trenderna 
men hinner eller kan inte rädda kvar alla arter i landskapet. Nya 
grepp behöver tas så att inte fler arter försvinner.

Räddningsinsats för hotade kärlväxter
För de arter som endast har ett fåtal lokaler kvar och där antalet 
individer fortsätter att minska kan det som kallas ex situ-beva-
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rande vara lämpligt, och ibland nödvändigt, för ett långsiktigt 
bevarande. Genom ex situ-bevarande bevaras en genbank av 
arten. Det kan innebära att frön läggs i en frys tills ny uppför-
ökning är lämplig. Men det kan även innebära att material från 
arten odlas för att på sikt kunna återföras till naturen. Det är vik-
tigt att komma ihåg att ex situ-bevarande och återintroduktion 
är en sista utväg. I första hand är det bäst att bevara en art på den 
plats där den har sin naturliga förekomst och där förhållandena 
sannolikt är som mest optimala. Men när detta inte räcker så 
kan ytterligare metoder för bevarande komma att behövas. Det 
finns vägledningar från IUCN (www.iucn.org) och Naturvårds-
verket (www.naturvardsverket.se) som reglerar i vilka fall och 
hur utsättningar ska genomföras, vilken kunskapsbas som måste 
ligga till grund för utsättningen och vilka långsiktiga förutsätt-
ningar för framgångsrika återetableringar som behöver finnas.

Projekt ex situ-bevarande
Sedan 2015 samarbetar Länsstyrelsen Skåne och Lunds Bota-
niska Förening med de botaniska trädgårdarna Fredriksdal 
museer och trädgårdar i Helsingborg och Botaniska trädgården 
vid Lunds universitet i ”Projekt ex situ-bevarande” som går ut 
på att rädda kvar de mest akut hotade kärlväxterna i det skån-
ska landskapet. Syftet är att hålla en genbank av akut hotade 
kärlväxter med känd geografisk härkomst i odling, producera 
frön för eventuell återföring till naturliga miljöer samt att sprida 
kunskap om den skånska vilda floran. Även arter som ännu inte 
är rödlistade ur ett nationellt perspektiv (Artdatabanken 2015), 
men som uppvisat mycket negativa trender i Skåne kan komma 
att ingå i projektet.

INSAMLING
All insamling sker med nödvändiga tillstånd och dispenser som 
söks från Länsstyrelsen. Materialet samlas från de naturliga före-

figur 1. Skott av filtros Rosa 
tomentosa samlades in på 
Romelåsen 2016.
foto: Åke Svensson (vänster) & 
Gabrielle Rosquist (höger).
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komsterna i länet (figur 1, 2) och insamlingen dokumenteras för 
framtiden. En viktig förutsättning för att frön ska kunna samlas 
in utan att negativt påverka den naturliga förekomsten är att 
populationerna ska ha tillräcklig frösättning. Det regionala Flora-
väkteriet, som kartlägger var de hotade kärlväxterna förekommer 
och hur deras populationer har utvecklats under den senaste 
tiden, förser projektet med denna information. Flera av arterna 
omfattas av nationella åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), 
som finns på Naturvårdsverkets webbplats (www.naturvardsver-
ket.se), och ex situ-bevarandet ingår som en del i detta arbete.

ODLING
Fram till idag odlas material från över 30 arter i projektet (se 
tabell 1) och antalet arter och lokaler kompletteras löpande. 
Eftersom två botaniska trädgårdar deltar, kan material från två 
olika populationer odlas utan risk för sammanblandning. Det 
är inte alltid självklart hur arterna bäst uppförökas med frö eller 
hålls i odling, men kunnandet om ex situ-bevarande kommer 
successivt att öka genom den kunskap och praktiska erfarenhet 
som insamlas och förvärvas i samband med odlingen.  

ÅTERINTRODUKTION
En återföring av odlat material till naturen ska alltid styras av 
vilket behov som finns av att stärka den naturliga populationen 
av den specifika arten. Dessutom måste tillräckligt mycket frön 
eller plantor ha odlats fram och lämpliga miljöer med rätt skötsel 
finnas tillgängliga. Utsättningen kan ske genom 1) förstärk-
ning av befintlig population som ökar individ rikedomen på den 
ursprungliga lokalen, 2) återintroduktion på utgångna lokaler 
eller 3) nyintroduktion på nya lokaler med lämpliga miljöer. Alla 
utsättningar ska rapporteras på Art portalen (www.artportalen.
se) så att de finns dokumenterade för framtiden och resultaten 
kan följas över längre tid. 

VISNING
När de vilda växterna odlas i de botaniska trädgårdarna så finns 
även möjligheten att visa upp arterna för besökare. Genom 
odling i besöksanläggningar kan kunskap spridas om hot och 
nödvändig skötsel för ett långsiktigt bevarande in situ, det vill 
säga i den naturliga miljön.

EXEMPEL PÅ ARTER I ODLING
Flera av de kärlväxter som prioriterats för ex situ-bevarande är 
arter som är knutna till ett äldre odlingslandskap och som var 
betydligt vanligare i det traditionella lantbrukets trädesåkrar, 
slåtterängar, skogsbeten och fälader. Idag finns bara en bråkdel 

figur 3. Klubbfibbla Arnoseris 
minima i Fredriksdals stads-
kvarter.
foto: Jakob Sandberg.

figur 2. Insamling av frön av 
kustgentiana Gentianella cam-
pestris subsp. baltica i oktober 
2016 på välhävdad betesmark 
vid havet vid Gröthögarna i 
Bjärekustens naturreservat.
foto: Jakob Sandberg.
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av dessa miljöer kvar i det skånska landskapet och många av de 
tidigare vanliga arterna är akut hotade.

En grupp av hotade kärlväxter är de åkerogräs som gynnades 
av det traditionella trädesjordbruket (Kloth 2007). En av arterna 
är åkerranunkel Ranunculus arvensis, som idag endast förekom-
mer på en lokal i Skåne, inom ogräsreservatet Dalby Västermark 
strax öster om Lund. Arten visade sig vara lätt att odla och gav 
rikligt med frukter och frön. 

Ett annat åkerogräs som hålls i odling är klubbfibbla Arnoseris 
minima, som såddes ut på grusig jord i odling och självsådde sig 
rikligt året därpå. Idag kan klubbfibbla ses på Fredriksdal i både 
visningsträdgården och i museets äldre stadskvarter (figur 3). 
Även åkerfibbla Hypochaeris glabra var lätt att odla och redan året 
efter insamling kunde massor av frön samlas för att återföras till 
sin naturliga livsmiljö. 

tabell 1. Kärlväxter inom projekt ex situ-bevarande som finns i odling vid de botaniska träd gårdarna i 
Helsingborg och Lund under 2018, deras hotkategori (2015), om de omfattas av ett Åtgärdsprogram 
för hotade arter ÅGP ((x) avslutat), samt vilken naturlig lokal som frukt/frö samlats ifrån. 
Plant species in cultivation at the botanical gardens in Helsingborg and Lund in 2018, their national red-list 
categories (2015), whether the species has an Action Program for Endangered Species and the sites from 
which fruits or seeds were collected.

Art
Hot-

kategori ÅGP Lokal
Kamomillkulla Anthemis cotula EN x Kungsgården (Ven)
Stor sandlilja Anthericum liliago EN Vittskövle (Kristianstad)
Klubbfibbla Arnoseris minima EN x Ekesvång (Genarp)
Sandvedel Astragalus arenarius EN Vittskövle (Kristianstad)
Väddklint Centaurea scabiosa LC Rydebäck (Helsingborg)
Raggarv Cerastium brachypetalum EN Stenshuvud (Simrishamn)
Gatmålla Chenopodiastrum murale EN   Allhelgonakyrkan (Lund)
Stinkmålla Chenopodium vulvaria EN x Skanör
Praktnejlika Dianthus superbus EN   Sandhammaren
Hårginst Genista pilosa NT Riseberga (Klippan)
Klockgentiana Gentiana pneumonanthe VU x Vaselund (Revingehed), Hunneröd (Svedala)
Kustgentiana Gentianella campestris ssp. baltica EN x Gröthögarna (Båstad)
Dvärgjohannesört Hypericum humifusum EN x Hagstad (Bromölla), Tågra (Sjöbo)
Åkerfibbla Hypochaeris glabra VU x Ellakvarn (Revingehed)
Dansk iris Iris spuria VU Skanör (Vellinge)
Flikstånds Jacobaea erucifolia CR x Kungshög (Vellinge)
Spjutsporre Kickxia elatine EN x Dalby Västermark (Lund), Höjeå (Lund)
Vårvial Lathyrus sphaericus CR   Solvik (Höganäs)
Sandlusern Medicago minima EN   Nybrostrand (Ystad), Skadde (Degeberga)
Strandsötväppling Melilotus dentatus CR Gessie (Vellinge)
Sandnörel Minuartia viscosa CR x Lyngsjö (Kristianstad)
Kalvnos Misopates orontium NT x Lerhamn (Höganäs)
Korndådra Neslia paniculata EN x Tolånga (Sjöbo)
Åkerranunkel Ranunculus arvensis VU x Dalby Västermark (Lund)
Filtros Rosa tomentosa CR   Ramslid (Skurup)
Åkermadd Sherardia arvensis EN x Dalby Västermark (Lund)
Ängssilja Silaum silaus CR   Dybeck (Skurup)
Fältnocka Tephroseris integrifolia CR (x) Benestad (Tomelilla), Grödby (Bromölla)
Smörbollar Trollius europaeus LC Kungsmarken (Lund)
Sommarklynne Valerianella dentata VU x Mölle kapell (Höganäs), Billinge (Eslöv)
Alvarveronika Veronica praecox EN   Köpingebro (Ystad)
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Kamomillkulla Anthemis cotula odlades redan under 2011 
av Stefan Andersson på Lunds universitet och frön från dessa 
plantor odlas nu på Fredriksdal. Arten är lättodlad och ger rikligt 
med frön. Lite knepigare var det med spjutsporre Kickxia elatine 
vars frön grodde mycket dåligt, men de få plantor som kom upp 
gav rikligt med frön och har följande år självsått sig rikligt. 

Frön av sommarklynne Valerianella dentata (figur 4), som under 
de senaste tio åren bara har återfunnits på tre platser i Skåne, 
har samlats in från två av dem. En stor andel av fröna grodde 
och redan efter första säsongen hade odlingen gett tillräckligt 
mycket frön för en liten utsådd på en ny plats som kanske kan bli 
artens fjärde i Skåne. Även dvärgjohannesört Hypericum humifu-
sum var svår att få att gro, men när det väl lyckades så blommade 
den redan under första året och det har på två år varit möjligt att 
odla upp ett stort antal plantor (figur 5).

En tidigare vanlig art som nu är mycket nära att försvinna från 
Skåne är korn dådra Neslia paniculata (figur 4), som har observe-
rats i få exemplar på en handfull platser under senare år. Under 
2016 gjordes inga observationer av arten, men lyckligtvis grodde 
den på två skånska lokaler under 2017 och cirka hundra frön 
kunde samlas från ett fåtal plantor från vardera lokalen.

Exempel på andra arter som bevaras i odling är stinkmålla 
Chenopodium vulvaria, vårvial Lathyrus sphaericus, fältnocka 
Tephro seris integrifolia och klockgentiana Gentiana pneumonan-
the (figur 6). Under 2017 har frön och frukter även samlats från 
prakt nejlika Dianthus superbus, raggarv Cerastium brachypetalum, 
flikstånds Jacobaea erucifolia, gatmålla Chenopodiastrum murale, 
stor ögontröst Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana och 
sandlusern Medicago minima. Erfarenheterna från odlingen ökar 
ständigt genom projektet. Till exempel när olika arter gror: frön 
från sandlusern och praktnejlika grodde redan under hösten, 
medan ängssilja Silaum silaus och smörbollar Trollius europaeus 
grodde bättre efter vinterns köld.

figur 4. Sommarklynne Valeria-
nella dentata, korndådra Neslia 
paniculata.
foto: Åke Svensson.

figur 5. Dvärgjohannesört 
Hypericum humifusum i odling 
på Fredriksdal.
foto: Jakob Sandberg.
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Vad gör odlingen med växterna?
Oundvikligen kommer det växtmaterial som odlas att påverkas 
på något sätt, både för att det odlas och för att det odlas utanför 
sin naturliga miljö. När syftet är att bevara en art och mångfalden 
av egenskaper inom en art, både ex situ och genom att förstärka 
arten i naturen, är det viktigt att ha så mycket kännedom som 
möjligt om hur man påverkar växtmaterialet i odling. Ett första 
steg är att fördela insamlingen av frön och frukter över så många 
plantor som möjligt i den naturliga populationen (Ensslin m.fl. 
2015). På så vis ökar chansen att få med så mycket som möjligt 
av alla de egenskaper som den naturliga populationen rymmer 
och ge den odlade populationen en stor genetisk variation för 
att bibehålla förmågan att anpassa sig till en föränderlig miljö 
(ENSCONET 2009).

Även tidpunkten för sådd kan påverka hur mycket av varia-
tionen inom den naturliga populationen som man får med till 
odlingen. Exempelvis gror en större andel av klockgentianans frö 
efter en köldperiod i jorden (Filip Vandelook, muntlig uppgift 
2014). Det är också rimligt att anta att en odlad population kan 
förändras över generationer om den odlas i jord som skiljer sig 
mycket från den där arten växer naturligt. Ganska nyligen har 
man börjat undersöka hur odlingen påverkar växtmaterialets 
bevarandevärde och det har visat sig att  framför allt kortlivade 
arter förändras i egenskaper som påverkar deras förmåga till 
överlevnad i naturen. Frövilan går i hög grad förlorad i odlade 
populationer, vilket kan leda till att fler frön gror vid ogynn-
samma förhållanden (Ensslin m.fl. 2018). 

Mer kunskap behövs om vilka egenskaper hos växter som 
riskerar förändras vid ex situ-odling, men redan nu kan vissa 
avgörande egenskaper bevaras, bland annat att effektivt bryta 
frövilan genom sådd före vinter eller köldbehandling och att 
minimera antalet generationer som växterna genomgår före åter-
introduktion. Om det är möjligt kan det odlade materialet efter 
en tid förstärkas med nya frön från den naturliga förekomsten. 
Mer kunskap behövs också om huruvida de förändringar som 
sker i odling till någon del kan återställas när växterna återförs 
till naturen (Ensslin m.fl. 2018).

Vid ex situ-bevarande av specifika populationer är det viktigt 
att säkerställa att det inte redan finns material i odling, för att 
undvika att insamlat material blandas med annat material av 
samma art via pollen. Samma sak gäller om det finns risk för 
hybridisering med en närstående art eller underart.

På Fredriksdal finns anlagda historiska markslag som olika 
slags slåtterängar, betesmarker och ekologisk åkermark, som 
möjliggör att bevara de insamlade växterna i miljöer som mer 
liknar de naturliga. Att etablera hotade arter i dessa miljöer, som 

figur 6. Klockgentiana 
Gentiana pneumonanthe på 
Fredriksdal.
foto: Jakob Sandberg.

figur 7. Ängssilja Silaum 
silaus.
foto: Åke Svensson.
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innebär ett mellanting mellan kontrollerad odling i rabatt och 
naturliga bestånd, kan ge nya erfarenheter om arternas miljökrav. 
Exempelvis kan ängssilja odlas i slåtterängar med olika fuktighet 
och hävdformer för att utvärdera hur den trivs i andra miljöer än 
på sin enda naturliga växtplats i landet (figur 7).

Tillbaka till naturen
Det är inte självklart var i den skånska naturen det uppförökade 
frömaterialet ska hamna. Det är inte heller självklart att mate-
rialet ska föras tillbaka till naturen bara för att det finns tillgång 
till frön i odling. Det ska vara betydelsen av att bevara en hotad 
skånsk population av en viss art som ska styra om en återintro-
duktion är en nödvändig del av artens bevarande.

Om återintroduktion ska ske är det i första hand lämpligt att, 
vid behov, förstärka populationen på den lokal där materialet 
en gång samlats ifrån. Den ursprungliga livsmiljön utgörs av ett 
komplext samhälle med rätt jordmån, klimat och följearter och 
dessa förhållanden tar lång tid att återskapa på nya lokaler, om 
det ens är möjligt.

Utsådd på nya lokaler kan motiveras om syftet är att öka 
antalet förekomster av en art med få naturliga förekomster och 
framförallt om förutsättningarna på dessa naturliga växtplatser 
försämrats så mycket att artens framtid äventyras. Ska en ny 
förekomst etableras så ska den nya lokalen ha lämpligt habitat, 
ligga så nära donatorlokalen som möjligt och helst ha en säkrad 
skötsel framöver. Däremot ska en nyintroduktion aldrig ersätta 
bevarande av befintliga förekomster.

Inom projektet har hittills endast några få försök att sätta 
tillbaka växtmaterial i den skånska naturen gjorts. Tillsammans 

figur 9. Lyckad utsådd av 
åkerranunkel Ranunculus 
arvensis på Rinnebäcks gård i 
Värpinge utanför Lund.
foto: Jakob Sandberg (vänster) 
och Gabrielle Rosquist (höger).

figur 8. Åkermadd Sherardia 
arvensis.
foto: Åke Svensson.
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med en ekologisk lantbrukare på Rinnebäcks gård utanför Lund 
såddes under hösten 2015 frön från åkermadd Sherardia arvensis 
(figur 8) och åkerranunkel (figur 9) ut i höstgroende råg och vete. 
I maj 2016 kunde 170 plantor av åkerranunkel noteras på åkrarna 
och det blev en succé när antalet lokaler för åkerranunkel i Skåne 
därigenom fördubblades. Försöket bevakades av media både 
höst och vår och en stolt lantbrukare kunde visa upp ett över 
förväntan lyckat resultat. Tyvärr kunde inte några åkermaddar 
hittas, men de kanske kommer framöver. Trots att åkrarna däref-
ter harvats intensivt för att bekämpa åkertistel Cirsium arvense, 
blommade 130 åkerranunklar i juni 2017 på en av platserna där 
den såddes. För att förstärka etableringen kommer mer frön av 
åkerranunkel och åkermadd att sås under hösten 2018. 

Ytterligare en etablering av hotade åkerogräs från ex situ- 
projektet gjordes hösten 2017 och våren 2018 i det nybildade 
Magle hems naturreservat i östra Skåne. I reservatets sandiga 
marker har det historiska trädesjordbruket återupptagits med 
sådd av äldre sorters höstråg som kompletteras med åkerogräs 
såsom sommarklynne, åkermadd, klubbfibbla, åkerfibbla och 
kalvnos Misopates orontium (figur 10). 

Stinkmålla har majoriteten av sina svenska förekomster på 
Falsterbohalvön i sydvästra Skåne. Här växer den framförallt 
på grusgångar och i rabatter invid husväggar i de gamla kultur-
kvarteren i Skanör. Stefan Andersson på Lunds universitet har 
förökat upp frömaterial från Skanör och under 2011 kunde arten 
stödutsås på ett tiotal lokaler på Falsterbohalvön. Åren därpå 
kunde plantor från dessa utsådder räknas och två nya förekom-
ster kunde konstateras i Falsterbo (se www.artportalen.se).

Dokumentation är avgörande
För framtida uppföljning är det viktigt att kunskapen om 
utsättningar och information om varifrån materialet kommer 
finns tillgängligt. Dokumentationen sker på Artportalen (www.
artportalen.se) där ett specifikt projekt har skapats för data om 
vilka ursprungspopulationer materialet en gång samlats ifrån och 
var i landskapet utsättningarna görs. Efter en lyckad etablering 
kommer populationens utveckling på den nya lokalen att följas 
genom det regionala floraväkteriet. Det är också viktigt för myn-
digheter, markägare och övriga intresserade att dokumentation 
sker så att kunskapen om ursprunget av ett fynd på en viss lokal 
är tydlig.

Bevarandearbetet sprider engagemang
Det finns en stor potential i projektet för att öka medvetandet 
hos en bred allmänhet om hur rik flora Skåne och Sverige har och 
hur hotad den är. De konkreta exemplen på ”räddningsaktio-

figur 10. Kalvnos Misopates 
orontium.
foto: Åke Svensson.
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klimatet förändras? Då är det kanske dessa 
margi nella förekomster som kommer att 
klara sig och även utgöra en betydande del 
i stommen av den biologiska mång falden i 
regionen. Finns det då inte kvar några sta-
bila förekomster så är det långt för förekom-
sterna på kontinenten att sprida sig norrut.

Genom Projekt ex situ-bevarande finns 
det nu en backup för några av de kärlväxt-
arter som idag endast har ett fåtal skånska 
förekomster med få individer. Även om 
artens naturliga förekomst skulle försvinna 
så finns material kvar för återintroduktion 
och en del av den biologiska mångfalden 
räddas kvar för framtiden. Trots att beva-
rande ex situ ser lovande ut så ska tyngd-
punkten av bevarandet av Skånes rika flora 
ske in situ genom att uppnå lämplig skötsel 
för alla arter och ett hållbart brukande av 
Skånes natur och kulturlandskap. Förutom 
att ex situ-projektet ger viktiga konkreta 
bidrag till arternas bevarande, bidrar det 
förhoppningsvis även till att öka kunskapen 
och förståelsen hos en bredare allmänhet 
för för vår vilda flora och betydelsen av att 
bevara biologisk mångfald in situ.  

•  Vi vill tacka floraväktarna i Skåne, dels 
för det värdefulla arbete de utför för att öka 
kunskapen om tillståndet för hotade kärl-
växter i Skåne, dels för att information från 
floraväkteriet utgör en av de viktigaste för-
utsättningarna för att kunna bedriva ett väl 
grundat och seriöst ex situ-bevarande. Vi vill 
tacka Stefan Andersson, Lunds universitet, 
för värdefull kunskap och för uppförökning 
av växtmaterial från insamlingar. Vi vill även 
tacka alla andra som bidragit med värde fulla 
råd, växtmaterial eller på olika sätt främjat 
arbetet inom projektet.

ner” talar direkt till den enskilde besökaren 
och förmedlar att det finns saker man kan 
göra för att förbättra situationen. Informa-
tion om projektets åtgärder kommuniceras 
genom sociala medier, lokal radio och tv, 
artiklar och vid visningar och studiebesök i 
de båda botaniska trädgårdarna.

Idag kan till exempel stinkmålla och klubb-
fibbla ses i stadskvarteren på Fredriksdal 
och i en av friluftsmuseets åkrar växer åker-
ogräsen spjutsporre, kalvnos och åkermadd 
tillsammans med äldre spannmålssorter.

Slutsatser
Projektet är ännu i sin linda, men vi kan 
redan se vilken uppmärksamhet det fått i 
media. De botaniska trädgårdarna kan nu 
stolt börja visa upp den skånska hotade 
floran och lämna ett betydelsefullt bidrag 
till artbevarandet. Naturvården får material 
för stödutsättning, men också för utsådd 
i restaurerade miljöer. På Artportalen kan 
man se var utsättningar genomförts och 
var materialet kommer ifrån. Under tiden 
övervakar det regionala floraväkteriet både 
gamla och nya förekomster av de hotade 
kärlväxterna.

Varför ska vi egentligen bevara akut 
hotade kärlväxtarter? Många arter har 
troligtvis alltid varit sällsynta och haft frag-
menterade utbredningar i Sverige. En del 
av arterna har dessutom betydligt talrikare 
förekomster på till exempel Öland och 
Gotland. Men det vi inte vet är om det finns 
genetiskt särpräglade populationer i Skåne 
med specifika anpassningar till de sydsven-
ska miljöerna. Om fokus inom artbevaran-
det enbart läggs i områden där arten har 
tyngdpunkten i sin svenska eller nordiska 
utbredning så kan regionala anpassningar 
riskera att försvinna. 

Många hotade kärlväxtarter i sydligaste 
Sverige befinner sig dessutom på margina-
len av sina utbredningsområden. Idag kan 
arterna vara sällsynta på grund av begräns-
ningar i klimatet, men vad händer när 
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Since 2015, the County Administrative 
Board of Skåne and the Lund Botanical 
Society have collaborated with the 
botanical gardens of Fredriksdal Muse-
ums and Gardens and the Botanical 
Garden at Lund University in an effort 
to preserve South Swedish endangered 
vascular plants using ex situ conser-
vation. The purpose is to maintain in 
cultivation the genetic variation of 
threatened plant populations with 
known geographical origin. Seeds or 
fruits are collected under controlled 
forms and with the necessary permits, 
and the material is grown in the two 
botanical gardens. 

Background information on the 
conservation status of the different 
populations is provided by the Lund 
Botanical Society through the vol-
untary monitoring work of the Flora 
Guardians (Floraväkteriet). 

Seeds from the cultivated plants can 
then be used to enhance the quality 
of the donor population, for reintro-
duction at expired localities or for 
introductions into new localities that 
have the appropriate management. 
All introductions are reported to the 
Artportalen for documentation and 
for long-term monitoring. Through the 
ex situ cultivation at the botanical gar-
dens, knowledge about the threats and 
necessary management for long-term 
conservation in natural environments, 
in situ, can be spread to the public.
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Prunus: Vackert, gott 
och giftigt för  
människor och djur
LARS OLOF BJÖRN

P
runus är ett stort växtsläkte i familjen rosväxter med fler 
än tvåhundra arter av träd och buskar. Urprungligen var 
prunus det latinska ordet för plommonträd. Latinska 
substantiv som slutar på -us är ju ofta maskulinum, men 

prunus (liksom flertalet andra träd på -us) är femininum, och 
därför blir det vetenskapliga namnet på plommonträdet Prunus 
domestica. Den latinska benämningen på plommonfrukten är 
prunum, vilket liksom andra substantiv på -um är neutrum. 

Linné räknade i början med släktena Amygdalus, Cerasus, 
Prunus and Padus, men förenklade så småningom systemet till två 
släkten, Amygdalus och Prunus. Numera förs även Amygdalus till 
Prunus, som kan delas in i de tre undersläktena Prunus, Cerasus 
och Laurocerasus (figur 1).

Gamla vilda svenska Prunus-arter är slån P. spinosa och hägg 
P. padus, men flera andra arter förekommer som odlade, för-
vildade eller kvarstående på övergivna torp: sötkörsbär eller 
fågelbär P. avium, surkörsbär P. cerasus, vejksel P. mahaleb (figur 2), 
glanshägg P. serotina, virginiahägg P. virginiana, lagerhägg P. lauro-
cerasus, körsbärsplommen P. cerasifera och plommon P. domestica. 
Den naturliga nordgränsen för sötkörsbär ligger i mellersta 

Släkten Undersläkten Arter

Pygeum
Prunus

P. domestica (plommon)

P. spinosa (slån)

P. armeniaca (aprikos)

P. japonica

P. persica (persika)

P. dulcis (mandel)

P. avium (sötkörsbär)

P. cerasus (surkörsbär)

P. mahaleb (vejksel)

P. padus (hägg)

P. laurocerasus (lagerhägg)

Cerasus

Laurocerasus

Prunus

Maddenia
figur 1. Släktet Prunus och 
dess anförvanter samt några 
exempel på Prunus-arter.
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Polen och Tyskland (Boratynska 1990), men den infördes till 
Sverige redan omkring år 1000. Bigarråer är en sorts sötkörsbär. 
Av plommon finns ett antal underarter: sviskon (subsp. domes-
tica), rundplommon (subsp. italica), mirabell (subsp. syriaca), samt 
krikon (subsp. insititia).

Av utländska arter som har särskilt stor ekonomisk betydelse 
som fruktträd märks särskilt mandelträd P. dulcis, persika P. per-
sica (varav nektarin är en varietet) och aprikos P. armeniaca. Några 
arter är också betydelsefulla som virkesproducenter, särskilt för 
fanér och andra möbeländamål och för träsnideri. Det gäller 
bland annat glanshägg som odlades i Mellan- och Sydamerika 
före européernas ankomst, men som nu också odlas för virket 
i USA och Kanada. I Sverige och andra länder undersöker man 
möjligheten till ekonomisk virkesproduktion med sötkörsbär 
(Martinsson 2001, Molina m.fl. 2016). Det har visat sig att luckra 
jordar med god dränering ger bäst resultat. 

En hos oss vanlig trädgårdsväxt härstammande från Medel-
havsområdet är lagerhägg. Den har blivit en besvärlig invasiv 
art längs den amerikanska nordvästkusten, där den konkurrerar 
ut inhemska arter (Swearingen 2006). Olika arter av Prunus har 
också kommit till användning för medicinska och kosmetiska 
ändamål.

Prunus i konst och religion
I Bibeln står det ju inget om vad det var för trädslag vars frukt 
ormen i Edens lustgård lurade Eva att äta av och som gav henne 
kunskap om ont och gott, och som hon också gav åt Adam. Men 
sedan länge har man åtminstone i Västerlandet föreställt sig att 
det rörde sig om ett äppelträd, och att Adam bet i ett äpple innan 

figur 2. En Prunus-art som 
inte är så känd fast den före-
kommer förvildad i Sverige från 
Skåne till Medelpad är vejksel 
P. mahaleb. I Syd europa är 
den vanligare, och den har 
flera användnings områden. I 
många länder används den 
som rotstock att ympa andra 
Prunus-arter på, framför allt 
surkörsbär. 

Fröna är mycket oljerika och 
är en vanlig krydda i de öst-
mediterrana köken. 

I en spansk studie (Herrera & 
Jordano 1981) befanns koltrast 
och svarthätta via sin spillning 
vara de viktigaste fröspridarna 
av vejksel.
foto: Pancrat/Wikimedia Com-
mons.
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paret blev utkört ur Edens lustgård. En möjlig orsak till detta är 
ett missförstånd eller en ordvits grundad på Vulgata, den latinska 
bibelöversättningen. ”Malus” betyder både äppelträd och ond 
eller dålig; trädet gav kunskap på ont och gott.

Som framgår av figur 3, betitlad ”Adam og de to slanger” är det 
oklart vad Eva på ormens inrådan frestade Adam med, och det 
är mycket osannolikt att bibeln syftar på ett äppelträd. Judiska 
skriftlärda har lagt ned mycken möda på att försöka lista ut vilket 
slags träd det rörde sig om. Några anser att det var ett fikonträd, 
eftersom Adam och Eva efteråt draperade sig i fikonblad, och åter 
andra har kommit fram till att det rörde sig om ett aprikosträd. 

Ytterligare en teori säger att det skulle vara ett mandelträd. 
Den grundas på tanken att ljusstaken i tabernaklet skulle vara en 
symbol för trädet i Edens lustgård. I Andra Moseboks 25:e kapi-
tel återfinns Guds instruktion till Mose för konstruktionen av 
denna: ”Du skall ock göra en ljusstake av rent guld … På den ena 
armen skola vara tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera 
bestående av en kula och en blomma, och på den andra armen 
sammalunda tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera bestå-
ende av en kula och en blomma.”

En av Adams och Evas avkomlingar som älskade släktet Prunus 
var en av mina favoritkonstnärer, Vincent van Gogh. Han målade 
många tavlor med blommade träd eller kvistar av mandel trädet 
men också aprikos, persika och plommon (figur 4). Men vi ska 
komma ihåg att blommornas funktion – orsaken till att de 
uppstått under evolutionen – inte är att behaga oss, utan locka 
bin och andra insekter. I många fall, som hos hägg och lagerhägg, 
lockar blommorna också med en stark doft. De goda frukterna, 
körsbär, persikor med flera, är så att säga egentligen inte till för 
oss, utan för de djur som sprider de frön som finns inuti. Därför 
har frukterna blivit färggranna och välsmakande. Men det är 
också på grund av att det främjar fortplantningen som fröna 
inuti frukterna i de flesta fall blivit giftiga. Om de fåglar som äls-
kar att äta bären också skulle smälta fröna skulle de inte sprida 
Prunus-arterna över hela jorden som de gjort.

En hård kärna
Frukterna hos Prunus är genomgående stenfrukter. Frukt väggen 
hos en sådan består av tre lager (figur 5): ytterst ett exokarp, ett 
tunt ”skinn”, därinnanför den tjocka, köttiga och saftiga delen, 
mesokarp, och innerst det hårda endokarpet, som bildar skalet 
på kärnan. Inuti endokarpet ligger fröet, till exempel en mandel.

Det är inte bara Prunus-arter och en del andra arter inom 
familjen Rosaceae, ordningen Rosales (eller den övergripande 
kategorin rosider som omfattar ungefär 17 olika ordningar) som 
har stenfrukter, Sådana förekommer också hos inte närmare 

figur 3. Ska vi tro Jacob E. 
Bangs tallriksdesign ”Adam og 
de to slanger” är det kanske 
något oklart vad Eva egentligen 
frestade Adam med.

figur 4. Denna blommande 
mandelkvist i ett glas målade 
Vincent van Gogh strax efter 
sin ankomst till Arles i mars 
1888. 
foto: Van Gogh Museum, 
Amsterdam.
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besläktade växter, till exempel olivträdet Olea 
europaea och kaffebusken Coffea arabica inom 
den andra stora kategorin av tvåhjärtbladiga 
växter, asteriderna, samt litchi Litchi chinensis, 
mango Mangifera indica och pistaschnöt Pista-
cia vera inom ordningen Sapindales, Bland 
de enhjärtbladiga växterna räknas kokos-
nöten Cocos nucifera som en stenfrukt, även 
om mesokarpet inte är köttigt utan består av 
fibrer och fungerar som kokosnötens flytväst. 

Däremot är inte avokado Persea americana 
och dadlar Phoenix dactylifera stenfrukter som 
man kanske skulle kunna tro. Det som är hårt 
i avokadon är inte endokarpet (som utvecklas 
helt och hållet ur moderplantan) utan fröväggen och i dadelkär-
nan är det endospermet, alltså en del av fröet (utvecklat genom 
sammansmältning av en cellkärna från pollenet med en dubbel 
kromosomuppsättning från moderplantan). Men ur ekologisk 
synpunkt är konstruktionen likvärdig: ett lockande aptitligt 
ytterskikt och ett inre som motstår det mesta. Man kan till och 
med säga att de röda ”bären” hos den nakenfröiga idegranen 
Taxus baccata funktionellt motsvarar stenfrukter, även om den 
röda bildningen, som kallas arillus, egentligen är ett kottefjäll.

Det finns stora variationer i fråga om stenfrukternas utform-
ning hos olika prunusar. Förhållandet mellan fruktens och 
kärnans storlek varierar en hel del, och mesokarpet är inte nöd-
vändigtvis saftigt eller köttigt (figur 6). Som framgår av figur 1 är 
persika och mandel nära släkt, vilket ju kan vara överraskande 
eftersom persikor har kanske det tjockaste fruktköttet av alla 
Prunus-arter, medan mandelfrukter bara har ett tunt skinn runt 
kärnan. För att förstå det måste vi gå till evolutionshistorien och 
det ekologiska sammanhanget. Sedan arternas gemensamma för-
äldrar hade uppkommit i Asien började Himalaya höja sig, och 
den västra delen av utbredningsområdet kom i regnskugga och 
blev torrare, medan den östra delen bevattnades av ymniga mon-
sunregn. I det torra området, där det tidvis blev ont om föda, 
började en del djur (kråkfåglar, gnagare) samla på sig mat när det 
fanns, och gömma undan den för magrare tider. Fruktkött kan 
inte lagras särskilt länge, det kan däremot frön. Därför ändrades 
djurens matpreferens i det torra området från fruktkött till torr-
skaffning. Men ibland glömde djuren var de hade gömt sin mat, 
och ibland dog de innan de hunnit få någon glädje av den, och 
sådana nedgrävda frön kunde så småningom gro. Ur växtens syn-
punkt var det också en fördel när vattnet blev en dyrbar tillgång 
att slippa ödsla det på saftiga frukter. Man tror att det var så som 
mandelträdets torra frukter utvecklades (Vander Wall 2004).

figur 5. En stenfrukts delar 
(aprikos som exempel). Det 
yttre “skinnet” kallas exokarp, 
den tjocka köttiga delen meso-
karp, och det hårda skalet inuti 
endokarp. Tillsammans utgör 
de perikarpet (fruktväggen). 
Längst in ligger fröet.
foto: Lars Olof Björn.
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Gammal historia med ursprung i Ostasien
Släktet Prunus anses ha uppstått för mellan 67 och 57 miljoner 
år sedan (Chin m.fl. 2014), ungefär vid den tid då de dinosaurier 
som inte var fåglar dog ut. Dess evolutionära bana skildes då från 
de närmaste släktingarna Maddenia and Pygeum. Inget av dessa 
senare släkten är representerat i vår flora; Pygeum förekommer 
från Sydostasien till Australien, medan Maddenia är inskränkt till 
Himalaya och närmast omgivande områden. Avgränsningen mel-
lan släktena är dock omstridd, liksom släktförhållandena inom 
det som vi här ska betrakta som Prunus. Också namngivningen 
kan leda till förvirring. 

Ursprungsområdet för Prunus är Ostasien. Som bränsle använ-
des en Prunus-art så tidigt som för 130  000 år sedan i Grekland 
(Ntinou och Kyparissi-Apostolika 2016) och för ungefär 4000 år 
sedan i västra Kina (An m.fl. 2014). Persika och mandel är som 
nämnts nära besläktade. Persika odlades först i Kina för omkring 
7000 år sedan (Zheng m.fl. 2014) och mandel i Mellanöstern för 
cirka 5000 år sedan (Velasco m.fl. 2016). 2,6 miljoner år gamla 
”nötskalsfossil” (endokarp) som ser ut som de av persika har hit-
tats i Yunnan i sydöstra Kina (Su m.fl. 2015). I östra Tibet växer 
tusenåriga träd av en nära släkting till persika, Prunus mira (Wang 
och Zhuang, citerade av Su m.fl. 2015). Aprikos förekommer fort-
farande vild i Centralasien, och har förmodligen domesticerats 
två gånger för ungefär 5000 år sedan, dels i gränslandet mellan 
Uzbekistan, Tadzjikistan and Kirgizistan, dels i Kina (Vavilov 
1951).

Nektarier skyddar mot växtätare
Många arter i släktet Prunus (t.ex. sötkörsbär) har två iögonen-
fallande nektarier på bladskaftet eller bladbasen (figur 7a–d). 
Ofta, till exempel hos vejksel, finns nektarier i spetsen på blad-
tänderna, och i en del fall, till exempel hos lagerhägg, på blad-

figur 6. Relationen mellan 
mesokarpet (”fruktköttet”) 
och kärnan (frö+endokarp) 
skiljer sig mycket mellan olika 
Prunus-arter. 

I den vänstra bilden ser vi 
från vänster ett ovanligt stort 
plommon, en aprikos och ett 
par sötkörsbär med sina kärnor. 
Fast detta plommon är större 
än aprikosen, så är dess kärna 
mindre. 

Den högra bilden visar en 
mogen mandelfrukt. Mesokar-
pet är här mycket tunt och inte 
alls köttigt. Vid fruktmognaden 
bildar det tillsammans med 
ektokarpet ett läderaktigt skal 
som spricker upp och blottar 
kärnan. 

Slånbär är mycket mindre än 
körsbär, men har en ungefär 
lika stor kärna.
foto: Lars Olof Björn (vänster), 
antcaesar/Wikimedia Commons 
(höger).
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undersidan (Chin m.fl. 2013) (figur 7e–f). Det har experimentellt 
visats att dessa nektarier bidrar till växtens försvar mot växt-
ätande insekter genom att locka till sig myror (Mathews m.fl. 
2009, Kautz m.fl. 2017). Om blad skadas ökas antalet bladnekta-
rier hos sötkörsbär (Pulice och Packer 2008).

Söta mandlar och bittra
I motsats till sina släktingar saknar sötmandel det bittert 
smakande amygdalinet. Amygdalinet kräver för sin bildning en 
recessiv gen i dubbel upplaga (aa), och träd som ger sötman-
del kan vara antingen homozygota (AA) med avseende på den 
dominanta gen som ger avsaknad av amygdalin, eller ha bara 
en upplaga av den (Aa). För att bära bittermandel måste trädet 
ha den recessiva genen i dubbel upplaga (aa). Den vilda växt, 
Prunus fenzliana, från vilken det odlade mandelträdet anses 
härstamma är homozygot (aa) med avseende på den amygdalin-
framkallande genen, och bildar därför amygdalin (som i större 
doser är ett dödligt gift, eftersom det vid hydrolys bildar 
vätecyanid). Endast i mycket sällsynta fall, kanske en på hundra-
tusen, där det uppkommit en mutation, kan ett sötmandelträd 
uppkomma. Och för att hitta en sötmandel bland tusentals 
bitter mandlar skulle man behöva smaka tills man blivit förgif-
tad. Och en planta med dessa egenskaper kan inte fortplantas 
genom sticklingar, utan endast genom befruktning av ett annat 
träd. Så det är överraskande att mandelträdet har kunnat bli en 
odlad växt. 

Lyckligtvis är det så, att amygdalinet bildas av moderträdet 
och transporteras in i fröet, som inte självt bildar amygdalin. 
Därför spelar det för amygdalinhalten ingen roll om ett söt-
mandelträd råkar bli pollinerat av ett bittermandelträd. Hade 
det inte varit så, så skulle forntidsmänniskan nog aldrig kommit 
på att odla fram sötmandelträd. Om man å andra sidan har ett 
bittermandelträd, så spelar det en viss roll för amygdalin halten 
i dess frön om det pollineras med sötmandel pollen eller bitter-
mandelpollen (Sánchez-Pérez m.fl. 2012).

Också av aprikos finns det varianter med eller utan amygdalin. 
Om nedärvningen av förmågan till amygdalinsyntes hos denna 
art finns det olika uppgifter (Negri m.fl. 2008), men kanske är 
den likadan som hos mandel, medan hos persika amygdalin-
bildningen befordras av en dominant gen, och ”sötheten” fordrar 

figur 7. a–d. Nektarier på blad och bladskaft av sötkörsbär Prunus avium. 
Orange pilar visar på små nektarier i bladkanten. Samtliga blad är från 
samma träd. e–f. Nektarier på undersidan av blad av lagerhägg Prunus 
laurocerasus.
foto: Lars Olof Björn.
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mar. De ämnen som blommorna avger har 
analyserats i detalj. Radulović m.fl. (2009) 
identifierade 33 olika flyktiga substanser i 
eterextrakt av blommorna (bland dem som 
påträffades i störst mängd fanns (2Z)-2,6-di-
metyl-2,7-oktadien-1,6-diol, bensaldehyd, 
shikimat-metaboliter, alkaner, samt tri-. 
penta-, hepta- och nonakosan).

Skönhet för människor och fåglar
Många släktingar till våra körsbärsträd 
odlas för sina vackra blommor (figur 9), 
och i Japan har man en särskild högtid om 
våren uppkallad efter dem. De ger inte 
ätliga bär. De tillhör inte samma art som 
något av de träd vi är vana att äta bären 
av, surkörsbär och sötkörsbär, men tillhör 
liksom dessa undersläktet Cerasus. I Japan 
har ursprungligen många olika arter vuxit 
vilt, och de odlade prydnadsarterna är olika 
slags hybrider mellan dessa. På senare år 
har ett stort arbete lagts ned på att reda ut 
släktförhållandena, men vi kan här nöja oss 

en recessiv gen i dubbel upplaga (Bliss m.fl. 
2002). Vi brukar ju inte äta aprikos- eller 
persikokärnor, men det är ändå av vikt att 
få fram amygdalinfria kärnor, eftersom de 
kan användas, utom som livsmedel och 
djurfoder, för en mängd andra ändamål, till 
exempel kosmetika (Sharma m.fl. 2014).

Amygdalinet bildas utan att den giftiga 
vätecyaniden uppträder som mellanpro-
dukt, och lagras upp i celler som är skilda 
från dem som innhåller enzym som kataly-
serar dess sönderdelning till bensaldehyd, 
glukos och vätecyanid. I frönas hjärtblad är 
amygdalinet lagrat i parenkymceller, medan 
de nedbrytande enzymerna är lagrade i 
prokambieceller (figur 8). Därför kommer 
inte amygdalinet i kontakt med enzymerna 
så länge vävnaden är intakt, och växten blir 
inte själv cyanidförgiftad. Först när vävna-
den blir skadad av exempelvis en insekt så 
frigörs vätecyaniden.

De som bor där det växer hägg minns 
säkert hur gott det doftar när den blom-

Etymologiruta

Aprikos, från arabiska al-
barqóq, i sin tur över grekiska 
prekýkkion, latinska præcocia, 
præcox, tidigt mogen.

Bigarrå, av fr. bigarreau. Bigar-
rer betyder ”göra brokig”.

Hägg, samma stam som hage 
och häck. På engelska heter 
hägg hedgeberry, hackberry 
eller hagberry, men också May-
day tree eller bird cherry.

Krakmandel (nederländska 
kraakmandel eller lågtyska 
krakkmandel, av kraken ’knaka’, 
’brista’, ett ord av ljudhärmande 
ursprung), Prunus dulcis var. 
fragilis, varietet av arten mandel.

Körsbär, gammalt lån från 
latin: cerasia (franska cerise), 
grekiska keraséa = körsbärsträd, 
kérasos (möjligen besläktat 
med keras, horn, på grund 

av den hårda stenfrukten, jfr. 
keratin). Hänger också ihop 
med stadsnamnet Kerasunt 
(gr. Kerasóus). Denna stad vid 
Svarta Havet var känd för sina 
körsbär.

Mirabell (Prunus domestica 
subsp. syriaca), vacker att se 
på.

Morell, kanske av italienska 
morello = svartbrun, men t.ex. 
norska Wikipedia har en annan 
förklaring: ”Betegnelsen ’morell’ 
er egentlig navnet på en gam-
mel kirsebærsort som opprinne-
lig skal ha stammet fra Château 
de Moreilles i Frankrike. Dette 
er egentlig sure, mørke kirsebær 
(Prunus cerasus).”

Persika = persiskt äpple

Prunus, lat. för plommonträd, 
av klassiskt grekiska proúnη 

(proúnē), i sin tur härlett från ett 
forntida språk i Mindre Asien. 
Det svenska ordet plommon 
kommer från latinska prunus 
med tillägg av den gamla bär-
ändelsen -on.

Slivovits, plommonbrännvin. 
Benämningen kommer från 
ett slaviskt ord för plommon, 
speciellt damaskusplommon 
eller krikon (P. domestica 
subsp. insititia, på kroatiska 
šljiva, serbiska шљива, tjeckiska 
slíva, polska śliwka, slovakiska 
slivka). På serbiska och kroa-
tiska heter drycken šljivovica.

Slån, kanske besläktat med 
fornslaviska sliv = blåaktig, kan-
ske med påverkan av bärändel-
sen -on.

Vejksel, även stavat vejxel, 
kanske besläktat med latinets 
viscum = mistel.
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med några resultat från ett av de senaste 
arbetena (Katsuki och Iketani 2016). De 
fann att de hybrider som gått under namnen 
Cerasus ×yedoënsis, C. ×nudiflora, C. ×sacra och 
C. ×kashioënsis är hybrider mellan å ena sidan 
C. itosakura och å andra sidan en av fyra 
arter inom det komplex som förr räknades 
som arten C. serrulata. Det finns dock andra 
prydnadskörsbär i Japan och annorstädes 
som inte har denna härstamning.

Det finns många andra än vi människor 
som uppskattar körsbär och andra Prunus-
frukter. Sötkörsbärens alternativnamn, 
fågelbär, har sin orsak, och man får även se 
upp för getingar när man plockar körsbär 
och plommon. Det är för fröspridningens 
skull som träden har utvecklat så goda fruk-
ter, men det är som nämnts inte ”meningen” 
att fåglar och andra ska äta fröna. Många 
prunusar (t.ex. persika, bittermandel, apri-
kos och plommon) har i sina frön glykosiden 
amygdalin, som kan hydrolyseras till glukos, 
bensaldehyd och vätecyanid, och därför är 

giftig. Lukten av bens aldehyd (bittermandel-
olja) är lätt att känna igen, och det har visat 
sig att fåglar, som har bättre luktsinne än 
man trodde förr, kan känna igen den.  

Prunus-kärnorna gror inte utan att frukt-
köttet avlägsnas eller förmultnar, men man 
har inte kunnat se någon skillnad i grobarhet 
mellan kärnor som man frigjort för hand och 
sådana som passerat genom fåglars mat-
smältningskanal (Yagihashi m.fl. 1999). En 
del fåglar spottar också ut kärnor utan att 
svälja dem, och de torde alltså ha lika goda 
möjligheter att gro som sådana som passerat 
hela vägen genom fåglarna.

Jästa drycker, virke och medicin
Men inte bara människor och djur tycker 
om frukter och bär, det gör mikroorganis-
mer också. En grupp av jästsvampar har 
utvecklats parallellt med växternas frukter 
och bär och lärt sig att bli konkurrenskraf-
tiga mot andra mikroorganismer genom att 
lära sig förjäsa sockerarter i närvaro av syre. 

figur 8. Amygdalin och de 
enzymer som kan sönderdela det 
är lokaliserade till olika celler i 
embryots hjärtblad i frö av Pru-
nus serotina, Celler med hydro-
laser är mörkfärgade genom en 
procedur med specifika antikrop-
par. A & B amygdalin-hydrolas, 
C & D prunasin-hydrolas;  A & 
C längdsnitt, B & D tvärsnitt av 
prokambiesträngar. Amygdalinet 
är lokaliserat till de omgivande 
parenkymcellerna, här rosa-
färgade. 
Från Swain m.fl. (1992). Copy-
right American Society of Plant 
Biologists.



334 Svensk Botanisk Tidskrift 112: 5 (2018)

cerevisiae över helt (Satora och Tuszynski 
2005, Pielech-Przybylska m.fl. 2016), kanske 
inte enbart på grund av alkoholhalten, utan 
också på grund av speciella ”killer toxins” 
(Satora och Tuszynski 2005).

För oss är ju Prunus-arterna framför allt 
kända för sina frukter, och i någon mån för 
sina blommor, men en del arter inom släktet 
har, som redan nämnts, andra användnings-
områden. Trä från olika Prunus-arter, salufört 
under det gemensamma namnet körsbärsträ, 
är ett av de bästa träslagen för skulpturer. 
Av ved från aprikosträd kan man framställa 
papper (Tajik m.fl. 2015).

Afrikansk lagerhägg Prunus africana riske-
rar utrotning därför att barken används till 
medicin (Stewart 2003) och den har hittills 
samlats in från vildväxande träd. Innan man 
1966 upptäckte att barken ger en verksam 
medicin mot bland annat prostataförstoring 
var arten ganska vanlig i bergstrakter i södra 
och centrala Afrika och på flera öar, men 
sedan dess har den blivit alltmer sällsynt. 
Den har sedan länge också använts som tim-
mer och ved. Den dominerande bio aktiva 
substansen, ursolsyra (Kadu m.fl. 2012), 
har visat sig vara verksam mot många olika 
medicinska problem (Seo m.fl. 2018).  

•  Erik Ljungstrand tackas för goda kom-
mentarer på texten.

figur 9. Prydnadskörsbärsträd 
av sorten ’Kanzan’ i full blom. 
Bilden är tagen i Lund den 2 
maj 2018.
foto: Lars Olof Björn

Genom att på detta sätt göra sig oberoende 
av mitokondriernas komplicerade andnings-
maskineri och av transport av metaboli-
ter till dem, så kunde de utnyttja sockret 
snabbare. Dessutom kunde de på detta 
sätt utnyttja restprodukten alkohol för att 
hämma konkurrerande mikroorganismer. 

Ett par arter Saccharomyces lärde sig att 
uthärda så hög alkolholkoncentration att de 
i sådana situationer där alkoholen anrikades, 
till exempel inuti skadade frukter, kunde 
konkurrera ut också andra jästsvampar. Den 
mest kända av dessa svamparter är Saccharo-
myces cerevisiae, vår vanliga bagerijäst och 
samma art som vanligen används för fram-
ställning av öl och vin.

På ytan av Prunus-frukter, liksom på dru-
vor och andra frukter och bär, finns natur-
ligt en uppsättning olika jästsorter. De har 
undersökts särskilt noga i fråga om plom-
mon, eftersom dessa i många länder används 
för framställning genom jäsning av alkohol-
haltiga drycker, till exempel slivovits. Ibland 
sätter man liksom vid vinjäsning till speciella 
jäststammar, men ofta använder man sig av 
dem som från början finns på plommonen. 
Ofta finns det mest av annan jäst än Saccha-
romyces på bärens yta (Satora och Tuszynski 
2005, García-Fraile m.fl. 2013), men när 
jäsning av plommonmust för framställning 
av slivovits pågått ett tag så tar Saccharomyces 
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läsvärt
Hagen och världen
Kerstin Ekman läser och vandrar i land-

skap och litteratur med utgångspunkt i 

ett halvt hektar hagmark i Roslagen.

MATS RYDÉN

Finns det i vår svenska landskapsmosaik 
något mera svenskt än den traditionella 
hagen med doft av betande hästar? Den art-
rika, hävdade ängen, slåtterängen, blomster-
parken (Atterbom), av vilken det inte åter-
står mycket idag i vårt land, har symfoniskt 
prisats för sin skönhet. Hagen, den banalare 
betesmarken, hör däremot till visans enk-
lare harmonier. Men ängen och hagen har 
tvivels utan kompletterande kvaliteter.

Kerstin Ekmans hage, Gubbas hage, som 
hon och hennes man har ägt i tjugo år, ligger 
i Häverö socken i Roslagen.

Utifrån årets gång i denna hage och 
utifrån vardagssysslorna där på gården ser 
Kerstin Ekman ut över naturen och männ-
iskorna i samtida och historiska perspektiv, 
med hjälp av exempelvis antika och forn-
nordiska texter. Hennes beläsenhet är impo-
nerande. Auktoriteterna är många och ofta 
återkommande, bland dem Henry David 
Thoreau och Harry Martinson – ”har vi 
haft någon annan poet–naturalist än Harry 
Martinson?”.

Liksom Thoreau är Kerstin Ekman 
en vandrare med öppna ögon särskilt för 
örterna, inklusive gräsen. Hennes nyfikenhet 
och upptäckarglädje smittar av sig. Till hen-
nes favoriter hör den lilla orkidén knärot, 
idag rödlistad. Men mot örnbräken, den 
stora ormbunken, för hon en ständig kamp.

Boken genljuder också av fågelsång och 
skall från Ekmans älskade hundar. Hon 
värnar om djurens integritet och fördömer 
somliga naturentusiasters smygande när-
gångenhet.

Kerstin Ekmans språkmedvetande är ju 
stort och växtnamnen, nödvändiga för att 
vi inte ska gå vilse i mångfalden, engagerar 
henne. ”Hund” i växtnamn är ofta nedsät-
tande och hon tycker inte att det passar för 
det vackra hundkäxet (eller hundlokan) med 
sitt ”knypplade spetsverk”. Men ”hund” 
syftar här på de om hösten hårda stjälk-
arna (”käx”). De folkliga namnen speglar 
människans förhållande till växterna. Men 
växternas skönhet möter vi sällan i de gamla 
namnen.

Ekman intresserar sig också för de veten-
skapliga namnsystemen och för botanik-
ämnets historia. Hon beklagar att det tog så 
lång tid innan kvinnor i Sverige ägnade sig åt 
akademiska botanikstudier. Redan 1898 fick 
dock vårt land sin första kvinnliga doktor i 
botanik (Astrid Cleve). Men det skulle dröja 
länge innan hon fick några efterföljare.

Boken är rikt illustrerad. Många av bil-
derna bär författarens signatur.

”Från blåsipporna fram till renfanan är 
det bara ett andfått sommarsprång”, skriver 
Kerstin Ekman. Men så mycket detta ande-
tag rymmer!  

Gubbas hage. 
Ekman, K. 2018. Bonniers.  
ISBN 978-9100174118. 335 sidor.  
Pris: 199 kr från t.ex. Bokus.
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