
Vilda

Växter
Nummer 4 . December 2018

 Ananasväxter
dyk ned i en fascinerande mikrovärld 

Möt Thomas Strid

Orkidéberget 
Monte Gargano

Leta efter 
stjälkröksvampar



  Nytippat TEXT: MOA PETTERSSON
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På nytippade marker kan det mest otippade dyka upp. 
Längs vägbyggen, schaktmassor och industritomter 
landet över lockas soptippsbotanisterna ut för att leta 
upp vad för nytt och spännande som kan ha visat sig i 
dessa ständigt föränderliga miljöer. Nedan kan du läsa 
om vad som är senaste nytt på adventivfronten samt få 
en återblick på en del mer klassiska arter. 

Kolvhirs – Ett gräs som sprider sig upp genom Sverige med hjälp av 
bland annat fågelmatningar, under vilka det ofta dyker upp självför-
yngrade plantor där fröna trillat ner på backen.

Kardvädd – En trädgårdsrymling som 
förvildat sig i södra Sverige längs 
vägar och i ruderatmarker. Även efter 
blomningen känns de karaktäristiska 
vinterståndarna lätt igen (även om 
de kan misstas för den snarlika 
vävarkardan). En populär växt bland 
småfåglarna att födosöka i. 

Ballongblomma – En trädgårdsrymling 
med ursprung från Sydamerika. Fodret 
är uppblåst efter blomning vilket ligger 
till grund för det svenska namnet. Med 
sina stora blad och blålila kronblad är 
det en väldigt iögonfallande växt.

Ekorrkorn – Ett prydnadsgräs med ursprung 
från Nordamerika som har påträffats i större 
delen av landet där vi hittar sandig och gru-
sig mark, så som längs banvallar, vid hamnar 
och i schakthögar. Med sina långa utspärrade 
borst som varierar från grön-rött till gult går 
det inte att ta miste på. 

Nattskatta – Denna giftiga potatissläkting hittas ofta i mer närings-
rika marker som rabatter, åkrar och ruderatmarker. Studera gärna 
stambehåringen för att skilja ut de två underarterna hårig nattskatta 
och vanlig nattskatta.

Vit sötväppling (och blåeld på bilden) – Denna högresta vitblommiga 
ärtväxt är relativt frekvent förekommande i södra Sverige, där den gärna 
växer i vägkanter och längs banvallar. Den snarlika växten rysk sötväppling 
särskiljs på sina mindre blommor och finns bara inrapporterad från ett fåtal 
lokaler under 90-talet. Något att hålla utkik efter? 

Försommarjohannesört – Intill Kvibergsfältet i nordöstra 
Göteborg hittades förra året en johannesört som väckte 
intresse hos Håkan Pleijel. Då blommade den dock inte. 
Men i våras kunde växten återfinnas blommande, och be-
stämmas av Erik Ljungstrand som första fyndet för landet 
av försommarjohannesört. Läs mer om fyndet i Svensk 
Botanisk Tidskrift nummer 5 2018.  
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Ur innehållet

Så kom då hösten. Här i Skåne är det dimma, mera dimma, regn 
och över 10 grader varmt, med upp till över 15 grader varmt på da-
gen. Det har slagits flera temperaturrekord för oktober både vad 
gäller dygnsmedeltemperaturer och högsta dagstemperatur.  Det 
är faktiskt november och naturen behöver snart lite vila. I resten 
av vårt avlånga land ligger temperaturerna kring + 4 till + 8 – bara 
längst i norr, 160 mil bort, är det minusgrader.

När regnen kom efter 4 månader av torka och ingen blomning 
någonstans, var det många arter som tog chansen. Helt plötsligt 
i oktober blommade de knallröda rosorna i rabatten. En hel del 
vårväxter som vitsippa och gulsippa passade också på att blomma, 
de trodde nog att det hade varit vinter.

Träden försöker fotosyntetisera in i det sista, många träd här i 
Skåne har fortfarande gröna löv, de har ju svårt att bilda kolhydra-
ter utan vatten. De flesta spår en vargavinter efter denna somma-
ren. Vi får väl se. 

Många tror också att det är den allmänna klimatförbättringen, 
det vill säga värmen, som ställde till sommaren och i så fall lär 
inte vintern bli särskilt sträng. Dock har bokarna fällt sina löv 
som bruna, men samtliga buskarter däremot har gröna blad. Nu 
när träden äntligen fäller sina blad jublar epifyterna och växer 

som bara den. Vissa arter har till 
och med börjat blomma.  Det är ju 
alltid en variation i temperatur och 
nederbörd de olika månaderna, 
så huruvida det blir varmare eller 
kallare är nog svårt att sia om. 

Eva Waldemarsson
Ordförande i 

Svenska Botaniska 
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Det var ett tag sedan jag syntes i den här spalten. De senaste åren har det helt 
enkelt inte fått plats, och jag har tagit ett kliv bort. Men nu tänkte jag passa 
på att säga några ord om året som gått. Vi närmar oss slutet på 2018, ett år 
då Vilda Växter har fyllt 5 år. Jag har varit med från allra första början, och det 
har varit en spännande resa. Det tog några nummer att hitta modellen, men 
jag tror att tidskriften under särskilt de senaste två åren har funnit sin form. 
I år deltog jag för första gången som floraväktare, när jag var med en grupp 
botanister i Haparanda för att leta smalviva, bottnisk malört och rysskörvel. 
Det var en fantastisk vecka med trevligt sällskap och många roliga botaniska 
bekantskaper, samtidigt som jag fick göra nytta i arbetet med att kartlägga 
rödlistade arter. Att vara floraväktare är något som jag 
verkligen kan rekommendera och det krävs inte att man 
är en supererfaren botanist. Det räcker med engage-
mang, gott humör och bra kläder. 

I det här numret porträtteras Thomas Strid som har 
över 1 200 tomtkryss på sin i och för sig 5 000 kvadrat-
meter stora tomt. Det ska bli  min uppgift för 2019, att 
leta tomtkryss!                        
Niklas Aronsson, redaktör

Året då Vilda Växter fyllde 5 år
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  Från fältet

Kallelse till vårens årsmöte 
och föreningskonferens

Svart och röd trolldruva
Årets växt 2017 var våra två arter trolldruvor. 
Svart trolldruva förekommer i hela landet men 
saknas på Gotland. Längst uppe i norr blir det 
mer tunnsått med lokaler och där ersätts den av 
röd trolldruva. Under 2017 inkom 1 378 rapporter 
av svart trolldruva fördelade på 1 057 lokaler. 
Flest fynd gjordes i Uppland (247 lokaler) och Sö-
dermanland (165 lokaler). Högsta antalet plantor 
noterades på en lokal nära Älvkarleby i Uppland 
där 3 800 trolldruvor kunde räknas in. Söderut i 
Sverige har svart trolldruva det bekymmersamt 
inom några områden. På drygt hälften av tidigare 
kända lokaler som besöktes i Halland kunde 
växten inte återfinnas. Orsaken var att skogen 
avverkats eller stormfällts och sedan ersatts med 
granplanteringar. Röd trolldruva, som endast 
finns längst uppe i nordligaste Sverige, noterades 
på 29 lokaler och biotopen var i dessa fall kalkpå-
verkad, fuktig granskog eller sumpskog. Ett varmt 
tack till alla rapportörer som bidragit till resultatet 
av inventeringen. Samtliga fynd finns inlagda på 
www.artportalen.se.

Botanikdagarna 2019
Nästa år arrangeras Botanikdagarna i Härjedalen. 
Datumen är 17–21 juli. Mer information kommer 
på hemsidan (www.svenskbotanik.se) den 15 
februari, samt i årets första nummer av Svensk 
Botanisk Tidskrift.

God medlemstillströmning
Under året har antalet nya medlemmar ström-
mat in på ett sätt som föreningen inte har sett 
på många år. Den 2 november hade föreningen 
2 460 medlemmar, vilket glädjande nog är den 
högsta siffran på hela 2000-talet.

Efterlängtat nytryck
Nu finns åter En guide till Ölands växtvärld till 
försäljning. Den populära boken 
har tryckts i en ny upplaga. Ska du 
eller någon du känner till Öland i 
sommar? Tycker du om växter och 
vill besöka spännande och intres-
santa lokaler? Finns att köpa i vår 
webbutik webshop.svenskbotanik.se.

Botanisk konstutställning
Välkända konstnärerna Bo Mossberg och Marga-
retha Bååth ställer ut i Väsby konsthall 12 januari 
till 3 februari nästa år. Bo Mossberg på temat 
Bergskogen och dess växter och Margaretha Bå-
åth på temat ”Vackert och vilt” botaniskt måleri. 

Medlemskap i 
julklapp?
Erbjudandet innehåller:
◗ Medlemskap i Svenska Botaniska 
Föreningen 2019.
◗ Årets sista nummer av Svensk
Botanisk Tidskrift och Vilda Växter.
◗ Tygkasse i ekologisk bomull.

Beställ presentkortet här: 
webshop.svenskbotanik.se

D
et är redan dags att fundera på 
nästa års årsmöte med tillhö-
rande föreningskonferens, som 
i år anordnas på temat Natur 
och kultur, helgen 16–17 mars. 

Anmälan till årsmöteshelgen är 
öppen mellan 2 januari och 3 mars. 
Anmäl dig antingen via vår webbsida 
www.svenskbotanik.se eller ring till kans-
liet på 018-471 28 91.

När: 16-17 mars med årsmötesförhand-
lingar 16 mars, klockan 16:00. 

Var: Clarion hotell Gillet, Dragar-
brunnsgatan 23, Uppsala.

Avgift: Deltagaravgiften är 550 kr; 
lunch och middag på lördagen ingår, och 
fika båda dagarna, men inte logi. Hotellet 
har förmånspriser för konferensdeltagare.

Motioner: Motioner och frågor till 
årsmötet ska vara styrelsen tillhanda 
senast 2 januari och skickas till kansliet på 
info@svenskbotanik.se eller via post.

Handlingar: Dagordning, motioner 
och förslag från styrelsen publiceras på 
hemsidan från och med 15 februari. Dessa 
kan även beställas från kansliet.

Föreningskonferensen: Lördagen 
16 mars från cirka 09:30 fram till sön-
dagen 17 mars kring klockan 13:00 med 
avbrott för årsmötesförhandlingar under 
lördagen. Ett precist program för fören-
ingskonferensen kommer att publiceras 
på hemsidan längre fram i december. Håll 
utkik på www.svenskbotanik.se!  

Om temat Natur och kultur: Knap-
past någon naturmiljö i dagens Sverige är 
opåverkad av människan, på gott och ont. 
Negativt är miljöförstöring, rovdrift av 
skog, och utdikning av våtmarker. Positivt 
är att rätt skött landskapshävd gynnar 
biologisk mångfald. Många växter, varav 
flera rödlistade, är anpassade till naturliga 
fodermarker, och försvinner när hävden 
upphör. 

Förr var dessutom skogsbete och 
myrslåtter viktigt och åtskilliga nutida 
biotoper är präglade av det, till exempel 
vid fäbodar. Jämfört med för ett sekel 
sedan är endast en knapp tredjedel av 
betesmarkerna kvar. 

För att skapa livsrum för hävdgynnade 
växter i vårt moderna samhälle behövs 
kunskap om hur skötsel och markutnytt-
jande gick till förr. Nya hävdade biotoper i 
det moderna samhället bör anpassas, som 
vägkanter, kraftledningsgator, golfba-
neruffar, järnvägar och flygfält. 

Vidare, i linje med det är att i omgiv-
ningen skapa en grön infrastruktur, ett 
nätverk av mer eller mindre samman-
hängande naturområden. Rätt drivet 
kan natur och kultur ömsesidigt främja 
varandra, men för detta krävs planering, 
samordning, och kunskapsuppbyggnad 
kombinerad med sunt bondförnuft. 

Under konferensen kommer vi få höra 
föreläsare berätta om olika aspekter kring 
temat Natur och kultur.

Passa på att uppdatera 
botanikbiblioteket:
◗ 15 procent rabatt på
 alla varor vid ett köp.
◗ Använd koden 
GODJUL2018 i kassan:
webshop.svenskbotanik.se

Vi börjar mellandagsrean redan nu!

D
en varma och torra sommaren 
2018 var det extremt lågt vat-
tenstånd i sjöar och vattendrag.
Tack vare detta var det mycket 
goda förhållanden att studera 

annars svåråtkomliga vattenväxter.
I mitten av augusti besökte jag en krea-

tursbetad insjöstrand vid Rödsvatten på 
Orust för att floraväkta den starkt hotade 
sydliga vattenväxten krypfloka, som här 
har en av sina nordligaste förekomster i 
landet.

På den blottlagda dybottnen lade jag 
märke till en massförekomst av rosetter 
av en liten levermossa som jag aldrig sett 
förut. Jag tog med ett belägg hem och 
konsulterade den bestämningslitteratur 
jag hade tillgänglig. Allt pekade på att det 
var röd gaffelmossa Riccia huebenerana.

Detta gjorde mig konfunderad, då den 
i Artportalen bara har en handfull fynd i 
landet, varav det senaste gjordes 2013. 

I Västsverige tycks den inte vara fun-
nen i modern tid. Jag visade mitt fynd för 
Olle Molander som bekräftade bestäm-
ningen.

Fynd även i Småland
Förutom detta fynd har det i år gjorts ett 
antal fynd av arten i södra Småland, även 
de på kreatursbetade sjöstränder. 
Det verkar som vädret denna sommar 
varit mycket gynnsamt för denna lilla 
mossa. Den är sydlig och trivs nog inte 
med normalt svenskt sommarväder!
Hur har den då kommit till Orust som 
ligger långt från artens närmaste före-
komster? Antagligen har den kommit 
med flyttande sjöfåglar, som haft sporer i 
fjäderdräkten eller i sina magar. Möjligen 

kan den ha funnits på platsen länge, men 
undgått upptäckt eller så har sporer fun-
nits i sedimentet och börjat gro när det 
blottlades. Det var förmodligen mycket 
länge sedan som vattenståndet i sjön var 
så lågt att denna dybank hamnade över 
vattenytan och förhållandena blev gynn-
samma för denna lilla rosettmossa.
                   Tore Mattsson

Överraskande fynd av röd gaffelmossa
FOTO: OLLE MOLANDER
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Röd gaffelmossa.

Dybank vid Rödsvatten på Orust på Västkusten. 
De små gröna fläckarna är röd gaffelmossa.

FOTO: NIKLAS ARONSSONFOTO: THOMAS GUNNARSSON

Svart trolldruva.

På nästa års föreningskonferens avhandlas temat Natur och kultur. 
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  Personligt

”Jag har varit en artnörd så 
länge jag kan minnas ...”

M
ed 8 100 rapporterade arter 
i Artportalen ligger Thomas 
Strid på andra plats av samt-
liga rapportörer. Bara i år 
har han lagt till 1 000 arter! 

Hans tomtkrysslista innehåller 1 243 arter 
(hans tomt är förvisso 5 000 kvadratmeter 
stor), och i landet har han 2 951 kärlväxt-
kryss. 

– Jag har varit en artnörd så länge jag 
kan minnas, säger han.

Vi står i utkanten av ett av Huddinge 
kommuns 13 naturreservat, Flemings-
bergsskogen. Några nya bostadskvarter 
har ätit sig fram ända till reservatsgränsen, 
och tittar hungrigt ut över en äng som är 
en av Södermanlands bästa fjärilslokaler, 
och en liten anlagd våtmark. Längre bort 
tar skogen vid.

– När jag började arbeta som kom-
munekolog trodde jag att det skulle bli 
ungefär så som det har blivit. Huddinge 
kommun växer enormt snabbt, och har 
ökat från cirka 70 000 till dagens 110 000 
invånare på några få decennier. Det gör 
att den enda natur som blir kvar är den vi 
lyckas skydda, säger han.  

Rödlistade arter
Thomas Strid visste redan som liten 

att han skulle bli biolog. Och det blev 
han. Sedan 1990 är han kommunekolog i 
Huddinge – faktiskt kommunens förste. I 
Huddinge fanns det vid det tillfället noll 
reservat och kunskapen om vilka naturvär-
den som fanns i kommunen var liten. 

– Det var få som hade varit här och 
letat ordentligt. När vi började inventera 

visade det sig att vi hade höga naturvärden 
på många platser. Det beror bland annat på 
att det inte har bedrivits något storskaligt 
skogsbruk här.

Under hans år i kommunen har det 
mesta av den skyddsvärda naturen blivit 
skyddad genom i första hand kommunala 
reservat, som har ökat från noll till tret-
ton. Det gör Huddinge till den kommun i 
landet som har störst areal skyddad mark, 
totalt cirka 5 500 hektar. Till det kan läg-
gas fyra Natura 2000-områden.

– Mitt arbete i kommunen har varit att 
kartlägga naturen och skapa reservat. Att 
beskriva den strategiskt viktigaste grön-
strukturen som behöver långsiktigt skydd 
för biologisk mångfald och som strövom-
råden. Nu känner jag att vi har gått i mål 
med att det arbetet. Idag är 40 procent av 
Huddinge kommuns yta naturreservat.

Oväntade hinder
Inom botaniken är det fjällväxterna som 
ligger Thomas Strid varmast om hjärtat. 
Han är en av nio botanister i ArtData-
bankens expertkommitté för kärlväxter, 
som gör bedömningar för rödlistan och 
EU-rapporteringen. Så hur har då Thomas 
Strid, uppvuxen på Östermalm i Stock-
holm, blivit så duktig på fjällväxter? Det 
har till och med varit så att när regeringen 
skulle föreslå Natura 2000-områden så 
blev Thomas kontaktad för att få att delge 
sina kunskaper om floran i området.

– Det till ytan största området jag 
har bidragit till att skydda är ett Natura 
2000-område i Sulitelma i Arjeplogs kom-
mun, säger han.

Thomas Strid är botanikern som drömmer om att få se 
en leopardsmörbult eller fläckig sjökock, men lika gärna 
gräver där han står och hittar nya tomtkryss.  

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Tre favoriter
Växt:
”Fjällväxter som grusnarv, raggfingerört 
(som bara växer på två ställen i Skan-
dinavien) och staggstarr, en av våra 
äldsta växter – den kan bli flera hundra 
år gammal.”

Plats:
”Sveriges natur. Hemma runt huset i 
Grödinge, och Padjelanta i fjällen.”

Resmål:
”Västkusten. Att snorkla och leta 
fiskar och annat i Gullmarsfjorden, det 
vill säga arter som man inte ser utan 
ansträngning.”

Grusnarv.
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Namn Thomas Strid Ålder 52 år Bor Grödinge 
i Botkyrka kommun Familj Sambon Tiina 
Laantee och deras barn Melica (som också 
är ett grässläkte). Aktuell Har seglat upp på 
andra plats totalt i Artportalens lista över de 
rapportörer som har sett flest arter. 
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  Kryptiskt REDAKTÖR: LINNEA HELMERSSON

Ny bok om röksvampar
Är du sugen på att lära dig mer om röksvam-
par? Nu finns både en ny bestämningsnyckel 
till stjälkröksvampar, ett släkte med åtta arter, 
liksom en ny bok som presenterar alla cirka 55 
röksvampar som kan hittas i Sverige och i övriga 
delar av norra Europa. Boken Puffballs of northern 
and central Europe av Mikael Jeppson är skriven 
på engelska och finns att beställa på svampar.se. 
Alla arter är illustrerade med bild. Dessutom 
har Artdatabanken sammanställt en nyckel 
till stjälkröksvampar, ett släkte där alla arter 
signalerar naturvärden. Stjälkröksvamparna växer 
huvudsakligen på sandiga, kalkrika marker i södra 
Sverige. Bestämningsnyckeln finns på artdata-
banken.se. Vill du ha mer redan i detta nummer så 
kan du på sidan 18 läsa Ulla-Britt Anderssons text 
om svenska stjälkröksvampar. 

Svampar som bara lever på 
hästars spillning 
Ett flertal svampar lever som nedbrytare på en 
mängd olika underlag, andra är mer specifika. I 
Sverige finns nästan 400 arter som 
lever specifikt på hästspillning; 
en av de mest kända är 
kanske fatsvampen med 
sitt säregna utseende. Det 
finns dock många arter 
som inte är så väl kända 
och kunskapen om svam-
par på just hästspillning 
är begränsad. Hästbete är 
dock vanligt förekommande 
i många delar av Sverige. Vid 
en inventering av sandmarker 
i Skåne hittade Sven-Åke 
Hansson tolv svamparter på hästspillning som var 
nya för landet. Kanske kan inventeringar i andra 

delar av landet ge ytterligare nya arter?

Giftfri miljö och Frisk luft 
två av miljökvalitetsmålen
Sverige har sexton nationella miljökvalitetsmål 
som övervakas av Naturvårdsverket. Två av målen 
är Giftfri miljö och Frisk luft. För att kunna följa 
förändringar av nedfallet av metaller över Sverige 
har man använt mossor som indikatorer. Natur-
vårdsverket har ända sedan 1975 gjort under-
sökningar av förekomsten av metaller i mossor. 
Genom undersökningarna har man kunnat se att 
insatser för att minska nedfallet av metall har gett 
resultat. Sett till sin helhet visar dock prognoser-
na att varken dessa miljömål eller de flesta övriga 
kommer att uppnås till 2020 som var målet. 
Källa: Naturvårdsverket

Fatsvamp växer enbart på 
hästspillning.

Renlav mer än prydnad

P
å näringsfattiga marker som 
sandskogar och fjällhedar är 
renlavar ofta de dominerande 
arterna. Renlavarna har fått 
sitt namn av att de utgör viktig 

föda för renar. Renar betar stora mängder 
renlav och andra marklevande lavar både 
sommartid och vintertid. På vintern kraf-
sar renarna undan snön för att komma åt 
lavtäcket därunder. 

Klimatförändringarna har dock orsakat 
problem – genom att vintrarna numera 
ofta är ganska opålitliga händer det oftare 
än förr att snön tinar under vintersäsong-
en och när det sedan kyler på igen bildas 
ibland en isskorpa på marken som täcker 
de marklevande lavarna. 

Renar äter också hänglavar som växer 
på träd men hänglav finns sällan i tillräck-
lig mängd för att räcka till som huvudsak-
lig föda. 

Det är inte bara för renskötande samer 
som renlavar har betydelse. Förr var ren-
lavar viktiga för bönder i bland annat Da-
larna och Härjedalen som använde lavar 
för att dryga ut fodret för tamboskapen. 
På en del platser utgjorde renlav hälften 
av allt vinterfoder till djuren. Beräkningar 
visar att man i det fjällnära området i Idre 
i norra Dalarna ibland skördat så mycket 
som uppemot ett ton renlav per hektar. 
Renlaven skördades på sommaren och 
hämtades sedan upp med häst och släde 
på vintern.               Linnea Helmersson

Kryptogamer är ett samlingsnamn för mossor, svampar och 
lavar. Linné delade in växtvärlden i fanerogamer (med ståndare 
och pistill) och kryptogamer (utan tydliga befruktningsorgan). 
Idag används kryptogamer snarare som ett ekologiskt begrepp, 
för grupper av arter som lever i liknande miljöer.
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Sommarens snackis bland svampvänner 
var det sensationella fyndet av djävulssopp i 
Uppsala. Den är tidigare bara känd från Gotland 
och Öland och även där är den mycket ovanlig. 
Djävulssoppen är värmeberoende och växer på 
kalkrika gräsmarker som är öppna eller halv-
öppna. På grund av igenväxning av ängsmarker 
har svampen minskat ytterligare och är klassad 
som starkt hotad. Djävulssoppen är släkt med 
den populära matsvampen karljohan men är till 
skillnad från den mycket giftig. Djävulssoppen 
är grov och storvuxen. Den har rött porlager 
och röd eller gulröd fot. I samma släkte finns 

några ytterligare arter med röda färger, ingen 
av dem är särskilt vanlig och de har alla sydlig 
utbredning.

Oväntat fynd av djävulssopp i Uppland

Renlav och lingon.

FOTO: HANS BISTER

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Gyttrad röksvamp.

FOTO: LINNEA HELMERSSON

Djävulssopp på 
Öland.

Det började med att hans fru Tiina 
Laantee fick anställning på Ajte fjäll- och 
sammuseum som botanisk guide i Padje-
lanta. De var vid tillfället bägge relativt 
nyutexaminerade från biogeolinjen på 
Stockholms universitet. 

När Mora Aronsson vid ArtDataban-
ken, som Thomas lärt känna några år 
tidigare, fick veta detta frågade han om 
inte Thomas kunde passa på att under-
söka äldre uppgifter om rödlistade växter, 
framför allt från Sten Selander. Men även 
från fjällresor som Nils Dahlbeck gjort på 
1950- och 1960-talen. 

– Det kunde vara uppgifter som ”syd-
västsluttningen på 1 100-metersnivån”, 
inte helt lätt att hitta, men oftast gick det. 
Det var en fantastisk känsla att komma till 
platser som jag kände igen från Dahlbecks 
gamla fladdriga svartvita filmer, berättar 
han.

Det blev flera år i rad i fjällen, och med 
de erfarenheter och kunskaper han fick 
om floran kom också det riktigt starka 
botanikintresset.

Tidigt naturintresse
Redan som liten hade han varit intresserad 
av naturen, inte minst eftersom hans för-
äldrar var måna om att vara ute så mycket 
som möjligt. Tidigt blev fiske och fiskar ett 
stort intresse, vilket det fortfarande är.  

– Den första hemmalokalen var Lil-
janskogen, norr om Valhallavägen. Sedan 

hade vi sommarställe i Huddinge också. 
Mamma och pappa var inte biologer, men 
tyckte det var viktigt att vara utomhus 
varje dag. Min mamma hade en kusin 
som också var naturintresserad. Det var 
en person jag tyckte om att prata med. 
Han var några år äldre än jag. Redan då, 
på mellanstadiet, bestämde jag mig för att 
bli biolog. Då tänkte jag mig en klassisk 
upptäckarbiolog. 

Från högstadietiden minns Thomas 
särskilt en händelse som gjorde starkt 
intryck på honom. Läraren i svenska och 
engelska förstod att han och en kompis 
tyckte det var roligt med fåglar.

– Då måste ni följa med till Öland, 
sa läraren. Och det gjorde vi. Det var 
fantastiskt och vi fick se en massa för oss 
exotiska fåglar, som till exempel vinter-
hämpling.

Aldrig Fältbiologerna
Trots att uppväxtåren var fulla med natur 
gick han aldrig med i Fältbiologerna, utan 
det var först när han pluggade biologi 
på Stockholms universitet som intresset 
fördjupades. Där träffade han likasinnade, 
som Lena Struwe.

– Det var Lena som fick in mig på bota-
niken. Hon ”tvingade” mig att nyckla alla 
växter jag hittade.

Med hjälp av Svensk Flora av Krok 
Almquist nycklade han och studiekamra-
ten Johan Niss allt de kom över, och utma-

nade varandra på en tävling – vem kunde 
komma först till 1 000 arter? Kort därefter 
upptäckte de adventivväxter (ruderatväx-
ter) och en helt ny värld öppnade sig.

– Det var enormt spännande att åka 
ned till Värtahamnen och leta efter nya 
växter.

Det intresset har också hållit i sig och 
bara kort innan vi träffas i Flemingsbergs-
skogen har Thomas varit i Göteborg för att 
leta nya arter med andra likasinnade. 

– Jag vill ju vara ute så mycket som 
möjligt i naturen och lära mig mer. Jag 
började med fåglar, fiskar och växter, men 
försöker nu tränga in i så många orga-
nismgrupper som möjligt. För mig är det 
svårt att förstå hur man kan arbeta med 
naturvård utan att kunna något om arter, 
säger han.

Thomas Strid slår gärna ett slag för 
Artportalen i det sammanhanget.

– Det har varit en enorm faktor för 
kunskap om vad som finns i naturen. Du 
kan på ett enkelt sätt delge andra dina 
fynd och få veta vad som har setts. I dag är 
kunskapsläget generellt så mycket bättre 
än före Artportalens tid.

Så hur gick det då med tävlingen? Vem 
kom först till 1 000 arter? Thomas skrattar 
och ser fundersam ut.

– Jag minns inte riktigt, men jag har ett 
svagt minne av att det var Johan som var 
först till 1 000 arter, men det var tajt, säger 
han. 

Personligt

Thomas Strid vid ett av Huddinges tretton naturreservat – Flemingsbergsskogen.
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I
en målning från 1675, utförd av den 
holländske konstnären Hendrick 
Danckerts, ses den engelske kungen 
Karl II ta emot en förnämlig gåva av 
den kunglige trädgårdsmästaren John 

Rose, som i tidsenlig peruk underdånigt 
står på knä. Gåvan är en liten knubbig 
frukt med spretande blad – en ananas. 
Med gåvan visade trädgårdsmästaren att 
han hade förmågan att odla denna exotiska 
frukt under de betydligt kärvare villkor 
som råder i England. Något som krävde 
särskilda träskåp fyllda med hästdynga, 

vilket värmde dem underifrån. Så små-
ningom utvecklades de till växthus.

Odlad av indianer
Det var Christofer Columbus som tog med 
sig ananasen till Europa på sin andra resa 
(1493–1494). Den hade då redan tagits i 
odling av indianfolk i Sydamerika. Efter-
som ananas behöver värme, och är känslig 
för frost, var den svår att odla även på den 
iberiska halvön. Relativt snart började den 
odlas i Afrika, och så småningom i länder i 
Asien som Malaysia, och i Australien. Idag 

är de tre största producenterna av ananas 
Costa Rica, Brasilien och Filippinerna. 
För bara 30 år sedan låg Costa Rica inte på 
topplistan över världens största producen-
ter, då var istället Hawaii och Malaysia de 
stora producenterna.

Ananasens vetenskapliga namn är 
Ananas comosus. Comosus syftar på de 
håriga bladundersidorna. Ananasen sak-
nar vanligen frön till följd av flera tusen 
års förädling, och förökar sig vegetativt. 
Växten producerar mellan 100 och 200 
blommor, vanligen flera om dagen under 

en månad. Frukten är sedan resultatet av 
att blommorna med stödblad smälter sam-
man till en enhet, det vi kallar för ananas. 
Engelskans Pineapple syftar på fruktens 
likhet med en tallkotte.

Ursprung höljt i dunkel
Vilken art det var som indianer i Syd- eller 
Mellanamerika började odla med är höljt 
i dunkel, men det skulle kunna röra sig 
om Ananas ananassoides. Forskningen vet 
heller inte med säkerhet vilka det var som 
kultiverade arten först, men indianfolket 

Tupi har föreslagits. Det är ett folk med 
relativt stor utbredning, men med kärnan i 
Brasiliens regnskogsområde. Man tror att 
Tupi-folket var lika många som portugi-
serna i Europa i början av 1500-talet när 
området koloniserades från Europa.

Ananas tillhör den enhjärtbladiga 
familjen ananasväxter (Bromeliaceae). 
Det är en stor familj med cirka 3 500 arter 
fördelade på drygt 50 släkten. Samtliga 
arter är ursprungligen från Nya världen 
förutom en, Pitcairnia feliciana, som finns i 
Guinea i Afrika. Man tror att dess förfader 

spreds dit genom långdistansfröspridning 
för tolv miljoner år sedan. De allra flesta 
ananasväxter hittas i tropiskt klimat, med 
ett mindre antal som växer i subtropiska 
Amerika.

Många biotoper har ananasväxter
Ananasväxter kan hittas i de flesta miljöer 
inom tropikerna, från ökenartade områden 
till regnskog, från havsnivå till över 4 000 
meters höjd. De många biotoper som kan 
husera ananasväxter har lett till att bladen 
har utvecklats på många olika sätt. De 

Startade 
växthusvågen
Den stora familjen ananasväxter (Bromeliaceae) har fått 
sitt namn från den enda art som blivit kommersiellt 
intressant för människan – ananasen.  

  Ananasväxter TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

FOTO: JOÃO MEDEIROS

Englands kung Karl II tar emot en egenodlad ananas av den kunglige 
trädgårdsmästaren John Rose. Det var för att odla ananas som 
växthusen utvecklades under 1700- och 1800-talen. 

En ananasplantage i Costa Rica, som vuxit fram som det land som producerar mest 
ananas av alla länder i världen. Länge var annars Hawaii och Malaysia de platser 
som toppade listan över ananasproduktion.

Ananasväxten Ana-
nas ananassoides 
nämns ofta som den 
art som förädlats till 
den odlade anana-
sen. Men ingen vet 
med säkerhet om det 
stämmer då ananas 
har odlats i flera 
tusen år av indianer i 
Sydamerika. 

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
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finns i alla former från nåltunna till breda 
och platta. Bladen är också ofta färgade 
eller mönstrade.

Inom familjen ananasväxter finns både 
epifyter som spansk mossa, och mark-
växande arter som ovan nämnda ananas. 
Knappt 2 000 arter räknas som epifyter, 
vilket alltså innebär att de växer på andra 
växter och träd utan att ta näring eller 
vatten från dem. Några av ananasväxterna 
är litofyter, vilket innebär att de växer på 
klippor eller stenar, och lever av det som 
regnvattnet kan ge eller av förmultnande 

växtdelar som kan komma från plantan 
själv eller från närbelägna växter.

Många av arterna kan kallas xerofila, 
vilket innebär att de har anpassningar 
för att klara av att leva i miljöer med brist 
på vatten. Det är anpassningar som liten 
bladyta, minskat antal klyvöppningar, 
blad med tjockare kutikula (skyddande 
vaxlager) eller täta hår. Vanligen använder 
ananasväxterna CAM (en variant av C4) 
som fotosyntesmetod, till skillnad från de 
flesta växter i Sverige som är så kallade 
C3-växter. Mer om fotosyntes finns att läsa 

i nummer 3 2018 av Vilda Växter.
CAM är en anpassning till torra och 

heta miljöer där det är viktigt att inte för-
lora vatten. Därför har CAM-växterna sina 
klyvöppningar öppna på natten i stället för 
på dagen. På natten tar växterna in koldi-
oxid, som sedan på dagen släpps vidare till 
Calvincykeln, den del av fotosyntesen där 
kolhydrater bildas.

En annan spännande anpassning är den 
behåring som många blad har. Forskare 
har visat att håren är högt specialiserade 
med cellväggar som är anpassade att leda 

vatten och näring in i bladet, ungefär som 
rötter hos marklevande växter. 

Samlar vatten i bladen
Många arter i familjen kan samla vatten i 
den lilla bassäng som bildas av överlappan-
de bladbaser. Dessa vattentankar, som kan 
rymma upp till 20 liter vatten, är viktiga 
för många andra organismer, faktum är att 
flera är helt beroende av ananasväxternas 
vattentankar för sin existens. Vattentanken 
blir ett litet mikroekosystem. I en studie 
från Ecuador fann man 11 219 olika djur av 

Ananasväxter

Ananasväxt i släktet Vriesea.

Många ananasväxter har kraftigt färgade blad.

I princip alla träd i Costa Rica har ananasväxter som epifyter på stam och grenar. När de inte blommar är det inte lätt att säga vilka arter det handlar om. Notera den 
guldbrynade klorofonian Chlorophonia callophrys i trädet, en fågel som bara finns i Costa Rica och västra Panama.
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Ananasväxter

300 arter i 209 undersökta ananasväxter, 
bland annat mygglarver, flicksländelarver, 
salamandrar och krabbor. Det finns till och 
med en särskild krabba som lever enbart 
av djur i dessa vattentankar – brome-
liakrabban Metopaulias depressus, en av 
världens mest jordbundna krabbor.

Hos en annan art, en pilgiftsgroda som 
på engelska heter Strawberry Poison Frog, 

transporterar honan sina grodyngel till 
en ananasväxts vattentank där de får växa 
till sig, bland annat genom att äta icke 
befruktade grodägg som hon släpper ifrån 
sig i vattnet.

Det är överraskande stora mängder 
vatten som växterna kan samla upp och 
hålla när man räknar på det. I en studie 
räknade man 175 000 ananasväxter per 

hektar, vilka tillsammans kunde samla upp 
till 50 000 liter vatten.

Ananasväxter som har den typiska vat-
tentanken har utskjutande skott som går 
ned i vattnet och som kan ta upp vatten 
och näring, ett slags rötter. Dessa bägge 
anpassningar, blad med anpassade hår, 
och rötter som går ned i vattentanken som 
bildas av dess blad, är båda anpassningar 

till ett epifytiskt liv. Båda typerna av 
anpassningar kan finnas hos arter i samma 
träd (till exempel Vriesea gladioliflora och 
Tillandsia pruinosa).  

Ovanstående har gällt anpassningar 
kopplade till vatten. Epifytiska ananasväx-
ter har även anpassningar som rör deras 
upptag av näringsämnen, som de inte har 
tillgång till på samma sätt som marklevan-
de arter. Till exempel innehåller det vatten 
som finns i vissa växters vattentank en hel 
del detritus (dött organiskt material från 
växter och djur), och den nederbörd som 
passerat genom regnskogstaket innehåller 
både kolhydrater och aminosyror liksom 
vissa mineral. Det finns också en koppling 
mellan många ananasväxter och myror där 
studier pekar på att växterna drar nytta av 
de biprodukter som myrorna ger upphov 
till. 

Enda kommersiellt intressanta
Ananas är den enda representanten i 
familjen ananasväxter som är riktigt kom-
mersiellt viktig, även om en hel del av dem 

finns att köpa i handeln som krukväxter, 
som till exempel Vriesea (papegojstjärt) 
och Guzmania ( juvelblomma). Bägge 
dessa är epifyter. Andra arter man kan 
hitta är Tillandsia (väktaren under tornet, 
spansk mossa).

Från ananas går det att extrahera ett 
par enzym, bland annat bromelain, som 
har använts inom folkmedicinen, men 
också inom matlagning som ett sätt att 
göra kött mörare. Effekten försvinner om 
man kokar ananasen. 

Trots att bromelain har använts under 
decennier på många olika sätt, till exempel 
som påstått anti-inflammatoriskt medel, 
har man inte kunnat visa i kliniska tester 
att preparatet verkligen ger effekt. Den 
enda kliniskt godkända användningen 
som finns idag, är i en produkt som heter 
NexoBrid som används för att avlägsna 
död vävnad på svårt brännskadad hud.

Bromelain framställdes första gången 
1891 av en venezuelansk kemist genom jäs-
ning av frukten. 

Strawberry poison frog Oophaga pumilio är en art 
som använder ananasväxternas vattentankar för 
att föda upp sina yngel. Vissa individer av arten har 
blå ben, och kallas ofta då Blue-Jeans frog.

Vattentank i centrum av en Vriesea sp. i Trädgårdsföreningen i Göteborg. Nere i rosetten finns sugfjäll som sköter huvuddelen av växtens vattenupptag.

Till och med i Trädgårdsföreningens ananas-
växter lever insekter i växternas vattentankar. 
Här är det någon form av larv.

Ananasväxten spansk mossa Tillandsia usneoides har en vidsträckt utbredning ända från sydöstra och sydcentrala USA ned till Chile och Argentina. Den saknar 
rötter helt och tar upp vatten genom de sugfjäll som täcker hela växten, vilket syns på bilden till höger. Förr, innan frigolit fanns, användes ofta spansk mossa som 
förpackningsmaterial. 
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H
ar du någon gång haft lyckan 
att få se en stjälkröksvamp kan 
du inte undgå att fascineras. 
En smal fot som mäter ett par 
centimeter i höjd och som 

avslutas med en liten, rund rökboll. Högst 
upp på rökbollen sitter en pormynning där 
de mogna sporerna släpps ut. Fruktkrop-
parna utvecklas under senhösten. Jag har 
sett färska exemplar i december månad 
när vi haft milda och snöfria vintrar på 
Öland. Gamla svampar kan stå kvar till 
nästföljande vår–försommar men blir svå-
rare att artbestämma när de slitits ner. 

Är kalkgynnade
Var hittar du stjälkröksvampar? De gynnas 
av kalk och vill ha ett stäppartat klimat 

med varma och torra somrar. Ofta växer de 
på mosskuddar, i glesbevuxna sandgräs-
hedar eller ibland direkt i sanden. Många 
av dem hotas av att sandiga marker växer 
igen, exploateras eller planteras med tall. 

Stjälkröksvampar är främst funna längs 
våra kuster: norra Bohuslän, södra Hal-
land, Skåne (mest östra delen), Östergöt-
land, Södermanland och Uppland. 

Flest fynd finns på kalkstensöarna 
Öland och Gotland. En av arterna, vit 
stjälkröksvamp, är funnen även på in-
landslokaler i Västergötland, Närke och 
Dalsland. 

Forskning pågår om systematik 
Hur många arter finns det då i Sverige? 
Ja, i dagsläget åtminstone åtta. Forskning 

Senhösten tillhör svamparna – och det gäller inte minst de häftiga stjälkrök-
svamparna. Det är inte för sent, ens i december, att hitta färska exemplar.       

pågår och sista ordet är säkert inte sagt när 
det gäller arttillhörighet inom Tulostoma, 
som släktet heter. 

De flesta av arterna är svåra eller omöj-
liga att skilja åt om man inte är expert. 
Hittar du en lokal med stjälkröksvampar 
bör du dokumentera ditt fynd noga med 
koordinater, ange biotop och ta flera foton 
från olika vinklar. Lägg sedan in fyndupp-
gifter och foton på Artportalen så kan du 
hjälpa till att öka kännedomen om dessa 
fascinerande svampar. Ofta signalerar de 
lokaler med höga naturvärden där andra 
sällsynta organismer (andra svampar, 
insekter, kärlväxter) kan hittas. De flesta 
stjälkröksvampar är rödlistade.

Här följer en kort beskrivning av de 
arter som är kända i Sverige.

  Stjälkröksvampar

Stjälkröksvamp
Stjälkröksvamp T. brumale är 
den vanligaste i släktet. Rök-
bollen har en tublikt utdragen 
mynningspor omgiven av en 
brun zon; foten är träfärgad. 
Stjälkröksvamp växer ofta i 
mosskuddar av sandskruvmossa 
eller takmossa. Det finns en säll-
synt dubbelgångare T. simulans 
som nyligen konstaterats i Skåne 
och på Öland. De båda arterna 
kan säkert skiljas endast genom 
mikroskopering.

Grå stjälkröksvamp
Grå stjälkröksvamp T. kotlabae 
liknar mycket stjälkröksvamp 
men är än mer sällsynt. Den 
skiljer sig åt genom avsaknad av 
brunfärgad zon runt pormyn-
ningen och att foten är grå, med 
tiden vit. Grå stjälkröksvamp 
växer på kalkrik sand nära havet, 
gärna i sanddyner.

TEXT: ULLA-BRITT ANDERSSON

Stjälkröksvamp.Vit stjälkröksvamp.

Svampar med huvudet på skaft 

FOTO: HANS BISTER FOTO: THOMAS GUNNARSSON

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Grå stjälkröksvamp.
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Fransig stjälkröksvamp.

Vit stjälkröksvamp
Vit stjälkröksvamp T. niveum är den 
minsta i släktet och har fått ett eget 
åtgärdsprogram. I Sverige förkommer 
huvuddelen av den kända världspopula-

Fransig stjälkröksvamp
Fransig stjälkröksvamp T. fimbriatum 
har en pormynning som är fransad, det 
vill säga inte tublikt eller koniskt utdra-
gen som hos andra stjälkröksvampar. 

Nu har det visat sig att det finns 
ytterligare en art med fransad pormyn-
ning nämligen T. winterhoffii (svenskt 
namn saknas). Den sistnämnda skiljs 
på att foten är kraftigt färgad och fjäl-
lig; sporerna är taggiga och varierar 
påtagligt i storlek.

Mörk stjälkröksvamp
Mörk stjälkröksvamp T. melanocyclum 
skiljs på att ringzonen runt pormynningen 
är mörkt brun–svart och att foten med 
tiden också blir mörkbrun. Den växer i 
sandstäpp och har aktuella fynd endast 
från Skåne och Öland. 

tionen varför vi har ett speciellt ansvar för 
artens fortlevnad. 

Rökbollen är formad som en lökkupol 
och mynningsporen är koniskt utdragen. 
Färgen på svampen är mer eller mindre 

Mer läsning
Vill du läsa mer om stjälkröksvampar 
kan jag rekommendera dig att kika på 
följande webbadress: artfakta.artdata-
banken.se/ där uppdaterade beskriv-
ningar av arterna, deras utbredning i 
Sverige och även ett rikt bildmaterial 
finns. 

På www.artnyckeln.se/ finns också 
en interaktiv bestämningsnyckel för 
stjälkröksvampar.

Fjällig stjälkröksvamp
Fjällig stjälkröksvamp T. calcareum gick tidigare under namnet T. squamosum. Den sist-
nämnda är en annan art, spridd i Europa men som inte når inte upp till Norden. Rökbol-
len hos fjällig stjälkröksvamp är som ung rödbrun med en gråbrun ringzon runt myn-
ningsporen, foten är rödbrun. En ovanlig art med flest fynd på Öland. 

vit, färgad ringzon saknas oftast. Den 
växer i tunna mosskuddar som ligger 
direkt på kalkstenen. 

BOTANIK, KULTUR 
OCH NATUR!

0485 - 444 40  |  ADMIN@AVIFAUNA.SE  |  WWW.AVIFAUNA.SE

SICILIEN 29 MAR – 4 APR 2019
Följ med Pav Johnsson till Sicilien på en 
intressant och unik naturupplevelse.

Sicilien är omväxlande, dramatiskt och samtidigt 
vackert som en dröm. Lagom till slutet av mars 
återvänder värmen och solen. I sluttningar och dal-
gångar möts vi av en helt enastående orkidéprakt. 

Etna, orkidéer och Syracusa

FOTO: THOMAS GUNNARSSON FOTO: THOMAS GUNNARSSON
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Stjälkröksvampar
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   Italienska orkidéer

I
det syditalienska landskapet Apulien, närmare bestämt 
sporren på den italienska stöveln, ligger bergskedjan Monte 
Gargano. Det är ett kalkstensberg med rik flora, inte minst 
orkidéer. Det blev jag medveten om redan 1980 när boken 
Syd- och Mellaneuropas orkidéer kom i min hand. Där fanns 

Bo Mossbergs underbara akvareller, där många av bilderna var 
målade på Monte Gargano. Bilderna väckte en längtan att få se 
dessa vackra och märkliga blommor. Det målet har jag uppnått 
efter många besök i Medelhavsområdet, men det skulle dröja ända 
till april i år innan jag kom till Monte Gargano.

Betesmarker
Monte Gargano är ett bergsområde som höjer sig över Manfredo-
niabukten. Högsta toppen är Monte Calvo 1 065 meter över havet. 
Landskapet är kuperat och rikt på sten. Som i andra kalktrakter 
finns flera doliner – fördjupningar som uppkommit genom att 
taken i underjordiska grottor störtat in. Överallt men speciellt 
ovanför trädgränsen på Monte Calvo blommar den endemiska 
violen Viola garganica, som i sin färgvariation påminner om vår 
styvmorsviol. På de steniga markerna finns gott om stenmurar 
och till och med en del runda stenhyddor, som har varit tillfälliga 
bostäder för övernattande herdar. Sådana har det funnits många, 
för boskapsskötsel är i stort sett det enda som de här markerna 
kan användas till. Man ser också boskap; kor, hästar, får och get-

TEXT OCH FOTO: BARBRO RISBERG

ter av en lokal ras med svart päls och vridna horn, men betet är 
lågintensivt. Det ger här idealiska förutsättningar för en rik flora, 
inte minst orkidéer. Orsaken är den kontinuerliga hävden som 
betet ger, och att det trots betet bara sker en begränsad tillförsel 
av gödning.

Betesmarkerna på lägre nivåer har ofta inslag av dungar med 
lövträd och buskar eller stora solitära träd av olika ekarter, ita-
liensk lönn, mannaask, hassel och avenbok. I dungarna blommar 
pingstlilja och knölsippa ymnigt. Där kan man också hitta orkidé-
erna Adam och Eva som växer sida vid sida med det sydländska 
paret Romeo och Julia. Jag såg endast den ljusgula varieteten av 
båda arterna.

Betesmarkernas flora
Den aprilvecka jag besökte området var det två storblommiga, 
högvuxna arter som dominerade landskapsbilden, den mesta-
dels blålila tyskirisen, som var mycket variabel i färg och ibland 
uppvisade rent gula blommor. Den andra arten var den gulblom-
miga junkerliljan, som är släkt med affodillerna. Båda växte gärna 
nära byar och gårdar. Började man studera de mera lågvuxna 
arterna fanns det mycket att göra. De vanligaste orkidéerna var 
fjärilsnycklar och göknycklar, som uppvisade stor färgvariation 
med en del mycket ljusa exemplar. Vi såg också spridda förekom-
ster av borstnycklar, spökyxne, ögonnycklar, bleka pricknycklar 

Monte Gargano – 
det blommande berget 
Orkidéer förtrollar. I södra Europa finns det många fler 
arter än vi har i Sverige. Barbro Risberg har äntligen fått 
se växterna på Monte Gargano, en plats sällsynt rik på 
orkidéer.

Ophrys crabronifera subsp. biscutella, som tillhör gruppen glasögonofrysar.

De steniga betesmarkerna dominerar landskapet på 
Monte Gargano.
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Ophrys sicula.

Italienska orkidéer

Den endemiska violen Viola garganica i rik blomning ovanför trädgränsen på Monte Gargano.

Den ljuvligt doftande vårcyklamen blommade i Foresta umbra.

Praktofrys Ophrys tenthredinifera subsp. neglecta.

Ophrys passionis subsp. passionis.

och gullvivenycklar, de senare ofta högt 
upp i steniga marker. Annars var detta 
ofrysarternas miljö. Sammanlagt såg vi 34 
olika orkidéer, av dem tillhörde 14 ophrys-
släktet.

Ofryssläktet
Släktet Ophrys, där vi har två arter i 
Sverige, uppvisar en stor variation och 
artrikedom. Den vanligaste svenska 
arten heter flugblomster och den liknar 
verkligen en insekt med vingar, kropp och 
antenner. Namnet kommer av att den lik-
som alla ofrysarter pollineras av insekter, 
som den attraherar genom att låtsas vara 
en hona av pollinerarens art, bland annat 
genom att utsöndra doftämnen. Även om 
arterna i Medelhavsområdet är många så 
går det att sammanföra de närmast be-
släktade i grupper. De är ofta endemiska 
och även på Monte Gargano finns flera 
arter som har sin utbredning begrän-
sad, åtminstone till landskapet Apulien. 
Det finns en riktigt bra lokal flora över 

orkidéerna i området, skriven av Angela 
Rossini och Giovanni Quitadamo, och jag 
har använt de vetenskapliga namn som 
anges i den. Ofta saknar arterna svenska 
namn. Den krångliga systematiken och de 
ovana namnen får inte hindra dig att njuta 
av mångfalden och skönheten hos dessa 
blommor.

Den vanligaste arten här i betesmar-
kerna var en art i praktofrysgruppen, 
Ophrys tenthredinifera subsp. neglecta.  
Två arter i gulofrysgruppen Ophrys sicula 
och Ophrys corsica var också spridda. 
Spindelofrysgruppen hade flera arter som 
Ophrys passionis subsp. passionis (endem), 
Ophrys minipassionis och Ophrys classica. 
Ophrys crabronifera subsp. biscutella 
(endem) tillhör gruppen glasögonofrysar. 
En vacker art som gör skäl för att tillhöra 
smyckeofrysgruppen var Ophrys apulica, 
endem för landskapet Apulien.

Lövskogar
En annan miljö som utmärker Monte 
Gargano är de vackra och artrika lövsko-
garna, där bokskogen Foresta umbra är 
den mest välkända. Så här i lövsprickning-
ens tid nådde solens strålar fortfarande 
marken och bidrog till en ymnig vårflora. 
Knölsippan fanns med vita och blå blom-
mor, lungörter av flera arter, med både 
fläckade och ofläckade blad, myskmadra 
och tandrot som vi kände igen hemifrån, 
lagertibast och den ljuvligt väldoftande 
vårcyklamen. Den största upplevelsen fick 
vi i en dunge med lägre träd i utkanten 
av skogen. Där blommade den vackra 
korallpionen, en syn jag sent kommer att 
glömma.

När jag ser tillbaka på veckan på 
Monte Gargano är det också mycket an-
nat än blommorna som dröjer sig kvar 
i minnet. Medelhavsvåren med ljumma 
vindar och en vårluft som värmde mig när 
jag vände mig mot solen, men fortfarande 
kylde på ryggen. De vackra och storslagna 
vyerna i det omväxlande landskapet. Löv-
sprickning och späd vårgrönska i många 
nyanser. De vackra fjärilarna som dansade 
över markerna. Fågelsången, där vi bland 
annat kunde höra sommargyllingens flöj-
tande och biätarnas karakteristiska ljud, 
när de flög över på sin väg norrut, för att 
inte förglömma vår vanliga ”svenska” gök. 
Den italienska maten bidrar också till en 
njutbar helhet. Berget var en upplevelse 
för alla sinnen och jag är glad över att få 
ha varit med om den. Ophrys apulica.

Ögonnycklar växer helst på steniga marker lite 
högre upp.
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B
lomväxter fortplantar sig på 
flera olika sätt och fröbildning 
är ett av dem. Frön som bildas 
efter pollinering, vilket är det 
helt dominerande sättet, leder 

till att generna omkombineras, som hos 
prästkrage, gullviva och vitklöver. 

De flesta arter har både ståndare och 
pistiller, oftast i samma blomma och på 
samma planta, men hos vissa finns de på 
olika plantor. De arterna kallas tvåbyggare 
– exempel på sådana är skogsbingel, sälg 
och en. 

Vissa växter bildar frön utan befrukt-
ning, till exempel maskrosor och många 
fibblor. Hos dem sker ingen omkombina-
tion av generna. De växterna kallas apo-
mikter. Vissa apomikter kräver dock pol-
linering för att frövitan ska bildas – så är 
det hos björnbären. Ett mycket vanligt sätt 
att fortplanta sig är genom jordstammar 
eller utlöpare. Skottbildning från dem gör 

att det bildas kloner. Detta sätt förutsätter 
ingen fröbildning och innebär heller ingen 
omkombination av gener. Vissa växter 
kombinerar de olika sätten, till exempel 
kan vitsippor, vass och desmeknopp sprida 
sig både via jordstammar och med frön 
som sprids med hjälp av myror. 

Fröet
Fröet kan man se som en liten planta som 
innehåller plantans gener (i embryot), 
ett energiförråd (frövitan) och ett skydd 
(fröskalet) (Figur 1).

Ett tjockt och hårt skal möjliggör sprid-
ning av fröet och behåller dess grobarhet 
över tid utan att gro. En överlevnadstrategi 
med andra ord. 

Andra arter, oftast ettåringar, har tunna 
skal för att snabbt kunna gro, blomma och 
bilda nya frön för nästa vegetationsperiod. 
Dessa snabbgroende arter dominerar 
vanligen i nyanlagda gräsmattor, vägslän-

ter och nyupplagda jordhögar vid byggen 
et cetera.

Frön från olika växter har stora skillna-
der i storlek och vikt, allt från 10–25 kilo 
hos palmen dubbelkokosnöt till mindre än 
ett mikrogram hos många orkidéer. 

I vårt land har vissa lövträd relativt 

stora frön (hassel, ek och bok) medan an-
dra har mycket små frön (blåklockor, rock-
entrav och fingerborgsblomma) och vissa 
saknar till och med frövita (orkidéer). 
Hos orkidéerna förutsätter frögroning 
att det mycket lilla fröet får kontakt med 
en lämplig svamp, som bidrar med energi 
och mineraler. Denna svamp lever sedan 
vidare i roten som mykorrhiza, en form av 
symbios, där den fortsätter att hjälpa till 
med upptag av vatten och mineraler.

Fröer har ofta speciella anordningar för 
sin spridning. Så har till exempel pelargo-
niefrön en krans av små hår som gör att 
de kan spridas med vinden. Men inte nog 
med det, när de har landat kan de arbeta 
sig ner i jorden. Fröets spröt, vilket är rakt 
från början, spiraliseras eller raknar bero-
ende på hur vattenhalten ändras, vilket gör 
att fröet vid växlande fuktighet kan borra 
sig ned i marken (se bild till höger). 

Fröbildning
För fröbildning krävs oftast en pollinering. 
Pollen flyttas, med hjälp av exempelvis 
djur eller vind, från ståndaren till pistil-
lens märke, helst på en annan blomma. 
Här växer det lilla pollenkornet till med en 
slang som når fröämnet. I pollenslangen 
finns nu två spermaceller där den ena be-
fruktar en äggcell, som blir embryot, och 
den andra befruktar en centralcell som har 
dubbel kromosomuppsättning och som 
blir frövitan. 

Detta kallas för dubbel befruktning. 
Embryot får dubbel kromosomuppsätt-
ning, en från ståndaren och en från 
pistillen. Frövitan får tre kromosomupp-

Fantastiska frön

   Frögroning TEXT OCH FOTO: BÖRJE WERNERSSON OCH HANS RYBERG

sättningar, en från ståndaren och två från 
pistillen.

Frögroning
Alla frön kräver tillgång till vatten, syre 
och lämplig temperatur för att kunna gro. 
En del av dem behöver dessutom ljus, 
medan andra kräver mörker. Ytterligare 
andra fröer kan behöva nöta ner sitt hårda 
fröskal eller bli utsatta för en längre köld-
period innan groningen kan starta.

Ett fall som är noga studerat är sädes-
kornens groning. När vatten tränger in i 
kornet börjar embryot producera hormo-
net gibberellin. Detta leder till bildning av 
enzymet amylas, som bryter ner stärkel-
sen i frövitan, vilket i sin tur leder till att 
energi i form av glukos frigörs för den 
följande frögroningen.

Frögroning kräver ju syre, men för att 
vissa vattenväxters frön ska gro krävs en 
lägre syrehalt än den i luften – det gäller 
till exempel kaveldun, näckrosor och vass. 
I bottensediment är syrehalten lägre än 
i luft vilket möjliggör frögroning där av 
dessa vattenväxter.

Vissa växter gror inte på grund av att 
fröet, eller frukten, innehåller gronings-
hämmande substanser som förhindrar 
frögroning vid fel tidpunkt. Liknande 
substanser frisätts också från rötter 
hos många träd och buskar för att hålla 
konkurrerande växter borta och på så sätt 
behålla dominansen över sitt utrymme. I 
naturen pågår en ständig kamp om utrym-
met mellan olika arter. När vatten tränger 
in i fröet urlakas dock dessa hämmande 
substanser och groning kan ske.

Vid odling av växter är det olämpligt 
att använda näringsrik jord vid frögroning. 
Den näringsrika jorden kan minska fröets 
vattenupptag vilket i sin tur kan hämma 
dess groning. De allra flesta frön har i sin 
frövita tillräcklig med energi för att gro. 
Därför kan man använda näringsfattig så-
jord eller ingen jord alls, såvida övriga fak-
torer så som vatten, ljus och temperatur är 
lämpliga. Inte minst ljuset spelar stor roll, 
särskilt hos växter med små frön.

Alla celler hos fröväxter har ett 
pigment, som kallas fytokrom. Fytokrom 
betyder växtfärg, men det finns i så låga 
koncentrationer att det aldrig ger någon 
färg som är synlig för oss. Detta pigment 
kan mäta inte bara ljusmängd utan också 
ljuslängd, det vill säga hur lång dagen, el-
ler egentligen natten, är. Det är helt unikt 
för växter. Mängden fytokrom är störst 

Frön av hästkastanj, ek, månviol, hässleklocka och stor blåklocka.

Ekorrkorn. Nordnäckros. 

Figur 1. Ett kornkorn i genomskärning. 

Frö från en pelargon. Notera det spiraliserade 
sprötet.

Frövita

Fröskal

Embryo
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Frögroning

Norrlandsstarr är en högvuxen art som ofta växer i 
stora bestånd vid stränder och i diken. 

i växtens gröna delar. Detta pigment är 
reverserbart och förekommer i två former. 
Den ena är biologiskt aktiv och aktiveras 
av rött ljus (maximum vid 660 nanometer) 
under dygnets ljusa timmar, den andra 
är biologiskt inaktiv och bildas under en 
längre period av mörker eller av mörk-
rött ljus (maximum vid 730 nanometer). 
Fröet har alltså sin egen, programmerade 
ljusdetektor!

Fytokrom har många andra effekter på 
blomväxter förutom att sätta igång frögro-
ning. Bland annat kan det detektera om 
det finns konkurrerande växter i närheten, 
det kan reglera stamtillväxt och bladtill-
växt, det kan inducera vilostadium och 
bryta knoppvila, samt starta blombildning.

Stratifiering
Grodde apelsin- och/eller äpplekärnorna 
du pillade ner i en kruka (se bilder ovan)? 
Det normala är att apelsinkärnorna gror 
mer eller mindre direkt medan äpplekär-
norna inte gror alls. I vår nordliga miljö 

utsätts frön och plantor för en vinterpe-
riod med lägre temperatur, man säger att 
de stratifieras. Många av våra växters frön 
gynnas av en längre köldperiod för sin 
groning. Vill du till exempel få äppleplan-
tor från frön bör du alltså utsätta dem för 
en köldperiod. Detta kan man med fördel 
göra i ett kylskåp (se bild till vänster), 
men då ska fröerna ha tillgång till vatten. 
Försök visar att längden av stratifieringen 
är variabel mellan olika arter och troli-
gen även inom arter, och varierar mellan 
veckor och månader – typiskt är en månad 
eller längre.

Skarifiering
Vissa arters frön har hårda och tjocka 
skal, som till exempel ärtväxter. I naturen 
utsätts frön för nötning av vind och regn 
vilket ruggar upp skalet – det kallas skari-
fiering. Då kan vatten tränga in i fröet och 
starta frögroningen. 

När man vill odla växter med hårdska-
liga frön kan det vara bra att ”sandpappra” 

fröna för att öka möjligheten till vatten-
upptag, och därmed öka chansen att fröna 
skall gro. 

Frövila och fröbank
Om frön hamnar för djupt i jorden för att 
nås av ljus, sker normalt ingen frögroning, 
men om jorden av någon anledning rörs 
om kommer vissa frön upp till ytan och 
kan då börja gro. Ett exempel på detta är 
bolmört. I vissa fall har fröna legat i frövila 
i decennier eller ännu längre utan att gro 
och har då bildat en fröbank. 

Vissa arter, som viden, gror normalt 
snabbt och bidrar då inte till fröbanken. 
Frövila förekommer också normalt hos 
frön och kan bero på att groningshäm-
mande ämnen i fröet förhindrar att det 
ska gro vid fel tidpunkt. I andra fall beror 
frövilan på att embryot (plantanlaget) inte 
är färdigutvecklat för att kunna gro. Fröet 
behöver alltså en tid för eftermognad. 

Brandstimulerad frögroning
Efter skogsbränder stimuleras vissa frön 
till att gro som en följd av upphettning. 
Klassiska exempel är nävorna svedjenäva 
och brandnäva, där framför allt den förra 
ofta dyker upp i brandfälten året efter 
brand. De kan dock gro även utan föregå-
ende brand, som till exempel vid varma 
somrar. Andra exempel på brandgynnade 
växter är bergkorsört som är en tidig kolo-
nisatör efter skogsbränder. 

Vivipari
Några få arter gror normalt till en ny 
planta redan i blomman, vilket kallas vivi-
pari. Exempel på sådana är fjällgröe och 
backlök där gröna blad bildas innan fröet 
ramlar till marken för rotbildning och till-
växt. Även enstaka individer av andra arter 
kan ha detta beteende, som till exempel 
ryltåg och kärrtistel. 

Andra arter har svag fröbildning och 
bildar i stället så kallade groddknoppar, 
som inte är frön, i sin förökning. Detta ser 
man hos ormrot, tandrot och svalört. De 
klonar sig.

Groddplantans tillväxt
Hur vet groddplantan att roten ska växa 
nedåt och skottet uppåt?

I anlagen för rot och skott finns ett en-
zym som heter auxin som påverkar tillväxt 
av växtcellerna. Fördelningen av auxin 
styrs av gravitationen. I både rotspets och 
skottspets finns celler med stora stärkelse-

Frön från äpple. Bolmört. 

Frön från apelsin.

Bergkorsört. Tandrot.

Fjällgröe.Stratifiering i kylskåp.

korn som fungerar som statoliter. De rör 
sig alltså nedåt i cellerna och påverkar för-
delningen av auxinet så att det ansamlas 
på nedre sidan i både rot och skott. Varför 
böjer då roten av nedåt och skottet uppåt? 
Jo, cellerna i roten är ”överkänsliga” för 
auxin och får de för mycket så hämmas 
tillväxten där, medan ovansidan växer nor-
malt. Roten tillväxer alltså nedåt. I skottet 
är det tvärtom. Cellerna i skottet har för 
lite auxin för maximal tillväxt. Om då 
nedre sidans celler får ökad auxinhalt, så 
ökar tillväxten hos dessa celler och skottet 
växer uppåt. Det spelar alltså ingen roll 
hur fröet (eller en lök) hamnar i jorden, de 
känner av vad som är ned respektive upp.

Frön är fantastiska
Frön och frögroning hos blomväxter 
uppvisar stor och imponerande variation. 
Denna variation är en viktig del av den 
fortlöpande förändringen och anpassning-
en till naturen som är en av hörnstenarna i 
den ständigt pågående evolutionen. Fröet 
kan ses som en komplicerad och oslagbar 
bärare av växters arvsanlag för kommande 
generationers överlevnad.

I denna artikel ville vi ha ”allt ljus på” 
fröet. Fröer är fantastiska, men de vet inte 
om det!  
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V
arför får lövträden så vackra 
färger på hösten? Påverkas 
färgerna av vilken väderlek 
det är, eller följer bladens 
färger någon särskild ord-

ning när de går från grönt till brunt? 
                Malin Fogelström, Torslanda 

Ulla-Britt Andersson svarar: Det beror 
på att naturen är sparsam med sina 
resurser och att inget slösas bort. När ett 
träd förbereder sig för vintern suger det 
tillbaka ämnen som kan återanvändas. Det 
livsviktiga klorofyllet är en stor molekyl 
som innehåller kol, väte, syre, kväve och 
magnesium. 

När hösten närmar sig omvandlas det 
gröna klorofyllet till färglösa molekyler. 
Då kan andra färgämnen som finns i löven 
som karotenoider slå igenom; det ger en 
gul färg. Karotenoiderna har funnits där 
hela tiden men dolts av det mer färgstarka 
klorofyllet. 

Den röda färgen kommer av antocya-
niner som däremot bildas i löven först 
under hösten. Forskning har visat att dessa 
röda färgämnen skyddar trädet från det 
skadliga solljuset som det utsätts för när 
klorofyllet försvinner. De fungerar alltså 
som ett slags solskyddsfaktor! 

Vissa träd är kända för sina sprakande 
höstfärger, exempelvis skogslönn, medan 
andra som vårtbjörk får enbart gula blad 
utan röda inslag. 

Färgprakten under hösten skiljer en del 
beroende på väderleken. För att färgerna 
ska bli optimala bör nätterna vara kalla, 
men inte under fryspunkten, med soliga 

och torra dagar. Även enskilda träd kan 
skilja sig åt sinsemellan. Vissa kloner av 
aspar får gyllengula löv medan andra är 
mer benägna att blanda in röda färger i 
paletten. 

Hur får löven 
sina sprakande 
färger?

Några träd fäller sina löv gröna, som 
klibbal. En orsak till detta är att alen i sitt 
rotsystem samarbetar med kvävefixerande 
bakterier. På detta sätt har trädet försäkrat 
sig om en god tillgång på kväve, och kan 
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kosta på sig att vara mer slösaktig och fälla 
sina löv när de fortfarande är gröna.  Till 
viss del styr genetiken när det är dags för 
träden att göra sig redo för vintern. Det 
innebär att om träd som kommer från 
södra delarna av Sverige planteras långt 
uppe i norr så kommer de alltför sent att 
förstå vad som väntar dem. De går därför 
in i vintern med löven kvar på trädet vilket 
förstås är skadligt för dem. 

Även örtartade växer genomgår en 
färgskiftning under hösten men de förmår 
inte färga hela landskapet som våra löv-
träd gör. 

Det finns även barrträd som är höstfäl-
lande, hos oss är det inplanterade lärkar i 
släktet Larix som blir vackert gula så här 
års.

Varför blir blöta 
svampar slemmiga?
Hur kommer det sig att svampar blir 
slemmiga när det är blött ute? Vad 
består slemmet av och har det någon 
funktion? Blir alla svampar slemmiga? 
              Roine Karlsson, Huddinge

Michael Krikorev svarar: Det är intres-
santa frågor som jag inte kan hitta något 
enstämmigt svar på. Slem är en gelélik-
nande substans som kan bestå av olika 
komponenter. Grovt sett utgörs det av en 
kombination av fast och flytande materia, 
där den fasta komponenten – vanligen en 
polymer som till exempel polysackarider – 
omgivs av en flytande komponent som till 
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exempel vatten. Förmågan att bilda ”slem” 
finns hos både växter, djur och svampar 
och kan fylla en mängd olika funktioner, 
bland annat som skydd mot friktion, 
mekanisk skada, uttorkning, och som 
skydd mot mikroorganismer som virus och 
bakterier. Insektsätande växter bildar slem 
på bladytan för att lättare fånga sina byten, 
och växter kan också bilda slem som skydd 
mot insektsangrepp. 

Hos svampar blir fruktkropparna hos 
vissa arter mer slemmiga än andra i fuktigt 
väder, och en del blir inte alls slemmiga. 
Exakt vilken funktion slemmet fyller kan 
jag bara spekulera i, men en trolig effekt av 
slemmet är att det ger skydd mot uttork-
ning. Det geléaktiga slem som bildas på 
hatthuden i fuktigt väder kan ligga kvar 
i många dagar efter ett regn, vilket kan 
räcka för att fruktkropparna ska hinna 
mogna och sprida sina sporer innan de 
riskerar att torka ut vid en eventuell efter-
följande torr väderlek. 

En del svampar är slemmiga även på 
foten, vilket potentiellt utgör en försvå-
rande barriär för insekter som vill klättra 
upp på foten och äta av svampens sporer 
och sporbildande skikt. 

Det vore onekligen spännande att få 
veta mer om slemmets betydelse och 
funktioner hos svampar, men som sagt är 
det endast mina egna spekulationer och 
hypoteser jag för stunden kan erbjuda som 
svar på dina frågor. 

Under hösten blir karotenoiderna framträdande 
hos flera träd, som hos många aspar.

Vilken funktion slem har hos svampar är svårt att 
svara på. Här svart taggsvamp.
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S
valbards globala frövalv är en norsk statligt ägd anläggning som används som genbank för växter. Anlägg-
ningen ligger i den östra delen av en nedlagd kolgruva i Platåberget väster om Longyearbyen, 125 meter in i 
urberget. Den är belägen ungefär 130 meter över havet för att klara höjningar av havsytan. Hallarna är i sin 
tur konstruerade för att hålla även för jordskalv i närheten av nivå 10 på Richterskalan. Anläggningen består 
av tre lagerrum med låg luftfuktighet, som kyls av permafrost och håller en temperatur på minus 18 grader. 

Där finns plats för 4,5 miljoner fröprover av växter från hela världen, det vill säga 1,5 miljoner fröprover i varje hall. 
Varje prov består av omkring 500 fröer, som är inneslutna i en lufttät aluminiumpåse. Proven ligger i lådor med högst 
400 prover i varje. Frövalvet innehöll 2015 cirka 860 000 olika arter från hela världen.


