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  Backskärvfrö

V
ilka vilda växter signalerar vårens ankomst för dig? 
Bor du söderut i landet är det kanske backen med 
blåsippor, vägkanten där hästhovens gula solar bre
der ut sig eller surrande humlor i en nyutslagen sälg. 
Bor du i stället i Norrland skulle jag tro att du väljer 

backskärvfrö Noccaea caerulescens. 
Växten är en framgångsrik invandrare som kom till vårt land 

för drygt 150 år sedan med importerade frövaror. Idag förekom
mer den i större delen av Sverige, lite mer sällsynt i de sydöstra 
delarna. Att den blivit en så uppskattad vårblomma har flera 
orsaker. Blomningen sker tidigt, redan i april, när snön smälter 
bort längs den norrländska kusten. Backskärvfrö är dessutom 
inte kräsen med sina växtplatser, den klarar torra, kalkfattiga och 
gärna störda marker. Ofta ses den växa på gårdstun, i gräsmat
tor, på källarkullar, stenmurar och andra ställen nära mänskliga 
boningar – ytterligare en anledning till dess popularitet. 

”Per i backen” och ”lingon och mjölk” 
Lokala namn förekommer, ett är ”lingon och mjölk”, och visst är 
det den färgen som en torrbacke full med blommande backskärv
frö antar. Det vitgråa skimret med en diskret, violett ton gör att 
man lätt artbestämmer växten på långt håll. De mörkt violetta 
ståndarknapparna bryter snyggt av mot den rundade blom

samlingen. När sedan frukterna börjar mogna tillväxer stjälken, 
blomsamlingen förlängs och förlorar sitt knubbiga utseende. 

Ett annat lokalt namn är ”Per i backen” som syftar på en vanlig 
växtmiljö. De färska blommorna går att äta och smaken lär vara 
något pepprig. Eftersom växten är känd för att vara en hyperacku
mulator (tar upp metaller ur marken där den växer och kon
centrerar dem till höga nivåer i sina vävnader) kanske man bör 
avstå från att äta de färska blommorna. Man vet bland annat att 
backskärvfrö har förmåga att ta upp bly ur förorenade marker. 

Kommit in vid flera tillfällen
Växten har inkommit vid flera tillfällen till Sverige och dessa 
importer ser delvis olika ut varför man brukar dela in i backskärv
frö i två underarter: vanligt backskärvfrö subsp. caerulescens och 
storskärvfrö subsp. brachypetala. Lättast att skilja de två åt är när 
de har gått i frukt. 

På Öland där jag bor är backskärvfrö mycket ovanligt, i stället 
är det släktingen vårskärvfrö N. perfoliata som vi får nöja oss med. 
En annan nära släkting är det vanliga åkerogräset penningört 
som fick stanna kvar i släktet Thlaspi vid den senaste revisionen 
av taxonomin (vetenskap som klassificerar växter, djur, svampar 
och andra organismer i olika klasser, familjer, släkten, arter med 
mera).  

TEXT: ULLA-BRITT ANDERSSON

Norrländskt vårtecken

Backskärvfrö – ett vårtecken i 
norra Sverige. Där kallas växten också 
”lingon och mjölk”. 

Backskärvfrö, en växt som kom till Sverige första gången under 1800-talet. Har sin ursprungliga utbredning i Alperna.

FOTO: SVEN HALLING

FOTO: THOMAS GUNNARSSON
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Ur innehållet

Vi bor i ett avlångt land. Det blir man påmind om speciellt så här 
års när vi i södra Sverige lägger ut bilder på blommande blåsip
por och hassel som ryker av gult pollen, samtidigt som snön ligger 
djup längst uppe i norr. Säga vad man vill om sociala medier men 
de gör att personer som delar ett intresse lätt kan möta varan
dra även om de geografiska avstånden är långa. Facebooksidor 
som Vilken växt har nästan 35 000 medlemmar, så intresset för 
floran finns även om det mesta som läggs ut så här års är bilder 
från varmare länder eller foton av nyförvärvade krukväxter. Men 
kunde man bara intressera en tiondel av dessa personer för den 
vilda svenska floran så vore det mycket värt – det hade varit fler 
än samtliga medlemmar i Svenska Botaniska Föreningen!

Häromdagen var jag, i egenskap av ordförande i Ölands Bota
niska Förening, inbjuden av Södra Ölands Trädgårdsvänner att 
föreläsa om invasiva arter. Det kom 78 personer denna småkalla 
kväll i februari till den lilla lokalen i Algutsrum där IOGTNTO 
normalt håller till. De stackars damerna som stod för kaffekok
ningen fick det svettigt värre kan jag lova. Förhoppningsvis sådde 
jag frön till ett intresse för vår unika öländska flora, och hur den 
tyvärr ibland påverkas av förvildade trädgårdsväxter. När jag vi
sade foton från Stora alvaret på karstsprickor som var helt täckta 
med spärroxbär och berättade att arten var ett hot bland annat 
mot våra inhemska oxbär gick ett sus genom församlingen. Att det 
finns något som heter alvaroxbär och att denna art är endemisk 
för Sverige (växer på Öland och Gotland) var ny kunskap för de 
flesta på mötet.

Möten med personer som brinner för närliggande områden 
är ofta berikande för alla parter. En av de mer lyckade exkursio
ner jag deltagit i var när några fjärilskännare kom med ut på en 
blomsteräng. Visst tyckte de flesta att blommorna var vackra men 
när de dessutom fick kunskap om vilka ovanliga fjärilsarter som 

var knutna till just denna ängsmark 
lyfte kunskapen till en högre nivå. 

Jag önskar alla läsare av Vilda 
Växter en spännande fältsäsong 
2019 med många upplevelser i 
naturen som kan bidra till att vi 
lättare tar oss igenom den kom
mande vintern.

Ulla-Britt Andersson, 
styrelseledamot i 

Svenska Botaniska 
Föreningen
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för vilda växter 
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  Från fältet

SBT söker ny redaktör
Svenska Botaniska Föreningen söker en redaktör 
till Svensk Botanisk Tidskrift. Svensk Botanisk 
Tidskrift  har getts ut sedan 1907 och utkommer 
med sex nummer per år, varav ett är ett dub-
belnummer. Sammanlagt handlar det om cirka 
350 sidor per år. Som redaktör ansvarar du för 
att planera, sammanställa och redigera inkomna 
manus samt att hålla tidsramarna för utgivningen 
av tidskriften. Du är en person som: har gedigna 
kunskaper i botanik, gärna med akademisk 
examen, har ett relevant nätverk, hanterar 
svenska och engelska språket på ett bra sätt, har 
god stilistisk förmåga, är lätt att samarbeta med, 
har ett eget driv och kan få saker gjorda, har god 
organisationsförmåga, samt är utåtriktad och 
kontaktskapande. Meriterande är erfarenhet av 
redaktionellt arbete och vetenskapligt skrivande. 
Samt intresse och erfarenhet för bildbehandling 
och layout. Arbetsplats finns på SBF:s kansli i 
Uppsala, men arbetet kan utföras på distans. Läs 
mer om tjänsten och vart du skickar din ansökan 
på www.svenskbotanik.se.

Torka gav färre rapporter
Under 2018 rapporterades 1 758 321 fynd av 
kärlväxter till Artportalen. Av dessa utgjordes 
dock 80 procent av äldre fynd från Upplands 
(1990-2010) och Smålands (1978-2007) 
landskapsfloror, men som matades in i systemet 
under 2018, rapporterar ArtDatabanken. Antalet 
fynd av kärlväxter som ses och rapporteras i 
Artportalen under ett och samma år har ökat 
långsamt under den senaste tioårsperioden med 
en toppnotering på 420 000 fynd 2017. Under 
2018 rapporterades 352 000 fynd av kärlväxter 
som alltså gjordes under året. Det ligger nära 
till hands att tro att minskningen berodde på 
den extremt torra sommaren, resonerar man på 
ArtDatabanken. Antalet rapportörer som rap-
porterar kärlväxter har fyrdubblats sedan 2009. 
Under 2018 rapporterade för första gången över 
2 000 personer kärlväxter. Av de som rapporterar 
är knappt en tredjedel kvinnor, en andel som stått 
sig oförändrad under de senaste tio åren. När det 
gäller antalet fynd står kvinnor för 20 procent, 
vilket är en betydligt högre andel jämfört med 
rapporteringen av fåglar.

T
räd kan växla mellan perioder 
av tillväxt och vila. I nordiskt 
klimat är det en strategi för 
att överleva den kalla vintern. 
Träd löser det genom att sluta 

växa under sensommaren och blir efter en 
period av invintring mycket motstånds
kraftiga mot torka och kyla. 

Det är sedan länge känt att träd på 
nordliga breddgrader använder sig av 
dagslängden för att ”känna av” när hösten 
nalkas, och träd i olika delar av landet 
har olika så kallad ”kritisk dagslängd”, 
som reglerar när de ska sluta växa för 
säsongen. Trädens kritiska dagslängd är 
genetiskt nedärvd.

Stora skillnad mellan populationer
Forskare har undersökt hur olika po
pulationer av asp har anpassat sig till 
dagslängdsvariationen längs en gradient 
genom Sverige, från Skåne till Norrbotten. 
Resultaten visar att en enskild gen (FT2) 
förklarar en stor del av de skillnader som 
finns mellan olika populationer.

– Det vi nu kan visa är att naturligt 
förekommande genetisk variation i 
FT2genen också förklarar de genetiska 

skillnader vi ser i känslighet till dagslängd 
i naturliga populationer av asp, säger Pär 
Ingvarsson från SLU, som har lett studien.

Analyserna visar att denna anpassning 
antagligen har uppkommit relativt nyli
gen, troligen i samband med att Sverige 
och resten av Skandinavien återkolonise
rades efter den senaste istiden. 

Den genvariant som är speciellt fram
trädande återfinns också i de nordligaste 
delarna av landet, där ljusförhållandena är 
mest extrema och där man kan tänka sig 
att den största anpassningen har behövt 
ske. 

Visar på snabb anpassning
Forskning kring hur träd historiskt sett 
har anpassat sig till nya klimatbetingelser 
och har stor betydelse även för vår förstå
else av hur träd kan tänkas anpassa sig till 
framtida klimatförändringar.
– Resultatet pekar på att även långlivade 
växter kan anpassa sig relativt snabbt till 
ett nytt klimat och att sådana anpassning
ar ofta involverar gener där även relativt 
små förändringar kan får stor betydelse 
för hur olika egenskaper uttrycks.
       Ur pressmeddelande från SLU

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS/RANDI HAUSKEN

Enskild gen reglerar när 
aspen ska sluta växa 

Asp slutar att växa när den ”kritiska dagslängden” 
nås. En enskild gen styr detta. 

Svensk Botanisk Tidskrift genom tiderna.

I 
Sverige förekommer tre arter som alla 
är insektsfångare: tätört, fjälltätört och 
dvärgtätört. Den vanligaste och mest 
spridda är tätört som finns i större 
delen av Sverige på fuktig, öppen, gärna 

något kalkrik mark. 
Arten är konkurrenssvag, ljuskrävande 

och gynnas av bete. Den är omisskännlig 
med sina gulgröna, något fettglänsande 
blad i rosett. Blommorna är blåvioletta, 
sporrförsedda och sitter i toppen av en 
körtelhårig stängel.

Fjäll- och dvärgtätört
I fjälltrakterna och på Gotland växer 
fjälltätört. Den har vita blommor och en 
kal blomstängel. 

Dvärgtätört är en utmaning att finna, 

den lever upp till sitt namn. Den förekom
mer från norra Värmland och ända upp 
till Torne lappmark. Växtplatserna är 
myrar–kärr med tuvor av vitmossa, helst 
rostvitmossa. Dvärgtätört har blekt blå
violetta blommor och små, brunröda blad. 

Från mitten av maj
Tätörterna blommar från mitten av maj 
och hela juli månad, senare ju längre 
norrut man kommer i landet. Läs mer 
om inventeringen på svenskbotanik.se. 
Rapportera dina fynd av tätörter under 
2019 på www.artportalen.se eller fyll i och 
skicka in den rapportblankett som du fin
ner på vår hemsida svenskbotanik.se. Du 
kan läsa mer om tätörter i detta nummer 
på sidorna 2629.         Ulla-Britt Andersson

Tätörter är Årets växt 
Svenska Botaniska Föreningen har utsett släktet 
tätörter Pinguicula till Årets växt 2019.

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Leta efter tätörter i år och rapportera dina fynd på 
www.artportalen eller via vår hemsida 
svenskbotanik.se.

I 
åtta år har forskaren Magne Friberg, 
vid Lunds universitet, studerat blom
doften i 94 populationer av stenbräcke
släktet Lithophragma på den amerikan
ska västkusten. Arbetet har han utfört 

tillsammans med forskare från University 
of California, Cornell University och 
University of São Paulo. Nu presenterar 
de sina resultat i den amerikanska veten
skapsakademins tidskrift PNAS.

Kraftiga variationer
Forskarna har studerat blomdoften över 
hela västra USA och upptäckt att doften 
ibland varierar kraftigt även på geogra
fiskt förhållandevis små avstånd. Ibland 
kan växtindivider av samma art, som 
växer bara någon mil isär, dofta helt olika. 

– På ett ställe doftar de tallskog, på ett 
annat precis som jenkatuggummi, och lite 
längre söderut parfym, berättar Magne 
Friberg.

Den lokala doften attraherar småfjäri
lar av släktet Greya för pollinering.

Växtpopulationerna och fjärilarna 
har utvecklats tillsammans över lång tid. 
Evolutionen har lett fram till att blom
morna utvecklat en unik doft inom ett 
litet område, och att fjärilarna inom 
samma område i sin tur utvecklats till 
lokala specialister som attraheras av den 
specifika doften där. Andra blomdofter 
känner de inte igen.

Genetiska faktorer styr
Blommornas doftskillnader är genetiska 
och beror inte på faktorer som fuktighets
grad, jordtyp eller näringsnivå.

Enligt forskarna har upptäckten till ex
empel betydelse för att kunna sätta in rätt 
åtgärder om en population eller en växtart 
hotas. Ett scenario som kan inträffa allt 
oftare när klimatet förändras.

– Det går antagligen inte att flytta väx
ter som doftar tuggummi till ett område 
där hotade populationer av samma växt 
doftar tallskog och tro att det ska vara 
räddningsplankan. Risken är stor att polli

nerarna inte känner igen tuggummidoften 
och att växtpopulationen inte återhämtar 
sig, förklarar Magne Friberg.

För fjärilarna är hotet ännu större. 
De är helt beroende av att hitta fram till 
blomman som de specialiserat sig på. De 
parar sig på den, dricker dess nektar och 
lägger ägg i blommorna. Hittar de inte 
blomman så dör de.
Ur pressmeddelande från Lunds universitet

Blomman doftar olika på olika platser
I en ny studie har forskare vid bland annat Lunds universitet upptäckt att 
blommor av samma art kan dofta helt olika trots att de växer bara någon 
mil ifrån varandra. 

Stenbräckeväxten Litophragma affine.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
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  Personligt

”Vi har bott i tält och ätit torr-
mat en stor del av vår relation”

S
tig Ingvarsson har öga för 
detaljer. En dag i mitten av 
oktober förra året var han ute 
och sprang sin vanliga runda 
i omgivningarna runt huset i 

Kållekärr på Tjörn. När han passerade ett 
skogsparti såg han i förbifarten något som 
såg spännande ut – det var en ormbunke 
som på håll kunde tas för vilket träjon 
som helst. Men för Stig var det något 
som avvek. Han hoppade över ett dike 
och upp i skogen och fram till växten och 
kunde direkt konstatera att en så klar och 
glänsande grön bladskiva bara kunde sitta 
på en uddbräken – en art som bara setts en 
gång tidigare i Bohuslän.

Lockar med ormbunke
Ett halvår senare sitter jag i köket tillsam
mans med Stig, sambon Åsa Wiberg och 
hunden Brum. Vi pratar om besatthet och 
nörderi. Hur det har gått i vågor för Stig, 
med olika besattheter under olika skeden 
i livet.

– En lång period var det astronomi, jag 
hade ett eget observatorium här utanför, 
säger han och pekar ut genom fönstret. 
Där gjorde jag fotoelektriska mätningar av 
stjärnor.

Sedan blev det alpin klättring. Det var 
så de träffades, han och Åsa.

– För mig var det bara rep på den tiden, 
säger Åsa. 

Hon hade utövat sportklättring i Frank
rike, medan Stig hade lärt sig grunderna 
och fackspråket i Norge. När det lärt 
känna varandra och började klättra ihop 
ledde detta till sådan språkförbistring att 
deras medklättrare, en norrman, förtvivlat 
utbrast: ”Ni må läre er snakke svensk!”.

Men språkförbistringen vad gäller 
klättertermer till trots så har de fortsatt 
tillsammans. I vått och torrt, på många 
spännande platser.

– Vi har bott i tält och ätit torrmat un
der en stor del av vår relation, säger Åsa.

Då var det klättringen som drog, men 
nu är det botaniken, och då särskilt orm
bunksväxter.

– Numera måste jag vifta med en orm
bunke för att få honom att gå någonstans, 
skrattar hon.

Fann Ingemar i ett dike
Intresset för botanik dök upp mycket has
tigt för en fem–sex år sedan.

– Jag hittade Ingemar i ett dike, och 
undrade vad han höll på med. Det gjorde 
att vi fick upp intresset för slåttergubbe, 
eller arnika som den också kallas.

Ingemar var förstås botanisten Ingemar 
Jonasson, från Göteborg, som intresserat 
sig mycket för den hagmarksflora som är 
på väg att försvinna från Tjörn, som på så 
många andra håll. Han blev glatt överras
kad av att få berätta om botanik.

Stig Ingvarsson och Åsa Wiberg är två nyfikna 
botanister från Tjörn på Västkusten som har uppmärk-
sammats för sitt tålamod, och sina skarpa ögon. De har 
på kort tid funnit flera ovanliga ormbunkar på Tjörn.   

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON

Tre favoriter
Växt:
Ormbunksväxter i allmänhet. För sättet 
de lever på, deras ekologi, det mesta 
fascinerar. Men även desmeknopp, kust-
gentiana och orkidéer.

Plats:
Kynnefjäll norr om Uddevalla. När vi 
vaknar i tältet en tidig morgon till trum-
petande tranor.

Resmål:
Ormbunkslokaler i Norge, var de än må 
finnas.

Desmeknopp.

 vilda växter | 1.2019 9

Namn Åsa Wiberg, Stig Ingvarsson och hunden Brum. 
Bor Kållekärr på Tjörn. Aktuella Ormbunksupptäckare 
av rang. Nytt fynd av uddbräken i Bohuslän (bara ett 
fynd tidigare, som försvann på 1970-talet), och två nya 
lokaler för glansbräken på Tjörn.
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– Javisst, han sa att de folk oftast und
rade om han hade slagit sig när de hittade 
honom liggande på marken, säger Stig.

Åsa har närt ett litet intresse för bota
niken sedan hon var liten. Hon var frågvis 
och undrade vad den eller den blomman 
hette. Så nyfiken att hennes mamma var 
tvungen att lära sig en hel del för att kunna 

ge svar på Åsas funderingar. 
– Tack vare min mamma och min 

frågvishet har blommorna funnits hos mig 
helt naturligt. Jag har inte tänkt på det 
egentligen, säger hon. 

Slåttergubbe var en av de växter hon 
kände till, och nu visade det sig att hon 
spontant kunde flera växtplatser på Tjörn 

för växten. Växtplatser som var okända för 
Ingemar. 

– Han blev jätteglad för det och tog oss 
med ut för att visa oss växter som vi inte 
kände till. Det var så intresset för botani
ken väcktes, berättar Stig.

Mossberg fanns där redan i bokhyllan 
tack vare Åsas mamma, som gett den i pre
sent. Stig tog ned boken, öppnade den och 
började bläddra, men kom inte så långt.

– Jag fastnade direkt på ormbunkarna. 
Ingemar hade visat oss bergbräken här på 
Tjörn, och sedan har det fortsatt på den 
vägen. Jag kan fastna i timmar på en och 
samma ormbunke. Det är så mycket som 
fascinerar med den gruppen växter, säger 
Stig.

Åsa berättar att det finns ytterligare en 
koppling mellan dem och arnika. Deras 
första test som par var en resa till Alperna 
och italienska Monte Rosa.

– Vi var där för vandra i Alperna, men 
så trampade Åsa snett och hade svårt att 
gå. Stig fick hjälpa mig ned till en stuga 
där det bodde en man som gav mig en 
behandling som bestod av arnika inlagd 
i 70procentig sprit. Det räckte med att 
strök på det några gånger så gick värken 
mirakulöst över, berättar Åsa.

Paret klarade testet tillsammans.

Många växtplatser borta
Sedan en tid är Stig med i Floraväktarna 
och övervakar rödlistade växter. 

– Därigenom har jag kommit i kontakt 
med många trevliga människor. Mån
låsbräken är en av de växter som jag har 
övervakat, men det senaste året har jag 
lagt mest krut på backtimjan. Jag tog mig 
för att leta upp samtliga lokaler som den 
har rapporterats från på Tjörn. Efter att 
senare ha återbesökt alla 27 lokalerna, 
fann jag att den var borta på 75 procent 
av dem. Ett resultat av att betesmarker 
växer igen. Men jag hittade också fem nya 
lokaler för backtimjan.

Botaniserat i Norge
De senaste åren har Åsa och Stig varit 
en hel del i Norge för att i första hand se 
på ormbunkar. Stig berättar om en lokal, 
som de stannade på mer eller mindre av 
en tillfällighet, där de fann mängder med 
topplåsbräken och nordlåsbräken, och 
också månlåsbräken. 

– Det är en sådan inre glädje att hitta en 
sådan plats, säger Stig.

– Stig som är lågmäld i vanliga fall, gav 

Personligt

till ett glädjetjut vid det tillfället, fyller 
Åsa i.

Ifjol var de på en lokal i Gudbrands
dalen där de efter mycket letande hittade 
ryssbräken. I Sogn og Fjordane letade de 
efter den lilla ormbunken hinnbräken i tre 
dagar innan de fann den.

– Det är en del av det att hitta växten 
själv. Jag kunde ha tagit kontakt med en 
norrman och fått exakt koordinat, men det 
ville jag inte.

Året dessförinnan gjorde han det 
finaste fyndet när han låg och kröp i block
terräng en bit innanför kusten söder om 
Trondheim. Plötsligt såg han den, kolsvart 
bladnerv och ljusgrön bladskiva – lidbrä
ken – en endemisk art. 

Bara på Tjörn har paret hittat två helt 
nya lokaler för glansbräken, samt sett 
totalt ett 25tal arter ormbunksväxter.

Vit rökpelare
Vi sätter oss i bilen och åker norrut, till 
Tjörns nordvästra hörn. Några smala 
slingriga vägar senare parkerar vi och 
börjar gå igenom ett skogsparti med höga 
alar, där marken sluttar ned mot Stigfjor
den. Här växer det gott om desmeknopp 
på våren, berättar Stig. Efter någon kilo

meters vandring står vi på en bergsklack 
och blickar ned över Mittsundsviken. En 
inbjudande sandstrand med omgivande 
strandäng vilken sedan övergår i en brant 
bergsvägg som reser sig över havet. Längst 
bort sätter Björshuvudet punkt för viken 
– Björshuvudet är en klippformation som 
från havet liknar ett björnhuvud.

– Här nere blommade det 18 000 kust
gentianor för två år sedan, säger Stig och 
pekar ut över det gröngula februarigräset. 
Om ett par månader kommer här vara fullt 
med sandvioler.

I den bortre delen ringlar sig en liten 
vit rökpelare och vi ser två gestalter mata 
elden med ris. Stig berättar att det är Said 
Östberg och JanÅke Dahl från Tjörns 
naturskyddsförening som rensar bort sly.

– Vi är ett gäng som jobbat hårt hela 
vintern, säger Stig.

På väg bort mot risbålet passerar vi en 
skalgrusgrop där det har brutits skalgrus. 
Marken i viken innehåller stora mängder 
kalk. Det i kombination med århundran
den av bete har skapat förutsättningar 
för en alldeles fantastiskt rik flora. När 
hävden har upphört har igenväxningen 
tagit fart. 

När Tjörns naturskyddsförening fick 

pengar av Jordbruksverket för att åter 
börja hävda viken blev det startskottet för 
ett fantastiskt restaureringsarbete. Said 
Östberg gissar att de har lagt 700–800 tim
mar på att rycka upp sly, klippa ned nypon 
och björnbär med sekatör och bränna det. 
På somrarna kommer två hästar från en 
närbelägen ö på sommarbete. För att hålla 
viken i samma skick som den är nu upp
skattar Said att det krävs ett par hundra 
timmar årligen.

– Man undrar ju lite hur det blir i fram
tiden, om det kommer vara någon som vill 
göra detta arbete, säger han.

Motverkar utvecklingen
För Stig och Åsa är växterna och botani
ken inte bara ett intresse, det är ett sätt 
att leva. Genom upptäckarglädje, tålamod, 
floraväktande och naturvård bidrar de så 
mycket de kan för att bevara de botaniska 
skatter som det småskaliga jordbruket 
skapat.   

– Vår art håller på att begå ett långsamt 
självmord tyvärr, säger Åsa. Men vi gör 
vad vi kan för att motverka det. Vi har en 
önskan att alla ungdomar någon gång ska 
få se, lukta och känna en blomma. Då får 
de en relation till växterna. 

Mittsundsviken på Tjörn, med Björshuvudet längst bort. Till höger eldar Said Östberg och Jan-Åke Dahl.

Uddbräken på Tjörn, enda nuvarande lokalen i Bohuslän.

Jan-Åke Dahl och Said Östberg från Tjörns Naturskyddsförening rensar upp sly.
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V
inden går genom öns strand
skogar som i varje riktning är 
exponerade för saltstänk och 
stormar vilka obehindrade 
färdats hundratals mil över 

öppet hav. Man kunde tro att träden skulle 
vara nedböjda och ledbrutna, men så är 
det inte. Högresta och spikraka växer de 
tillsynes obekymrade av omvärlden – som 
om de överlistat elementen. 

Jag befinner mig på Norfolk Island, 
mitt emellan Nya Kaledonien och Nya 
Zeeland, och de spikraka träden runt 
omkring mig är endemiska norfolkgra
nar Araucaria heterophylla, vilka även är 
kända under populärnamnet rumsgran 
och numera odlas längs strandpromena
der jorden runt. Av de forna tusenåriga 
norfolkgranarna återstår idag inte många 
individer, men bortåt en tredjedel av ön 
består ändå av månghundraårig skog. Un
der senare år har även återplantering skett 
varför öns flagga med en ståtlig norfolk
gran känns väl vald.

Ökänd straffkoloni
Norfolk Island är en ökänd plats och 
skräckfyllda berättelser har under två 
sekler etsat sig fast i det kollektiva medve
tandet. Ön var den allra värsta av brittiska 
imperiets straffkolonier och om de olyck
liga fångarnas öden – främst utblottade 
irländare – har det spunnits åtskilliga 

sägner och sjungits oräkneliga sånger. 
Men öns historia handlar lika mycket om 
botanik och det är också två växtarter som 
förklarar varför Norfolk Island kom att få 
en sådan framskjuten position. 

Under den andra världsomseglingen 
upptäcktes ön en oktoberdag år 1774 av Ja
mes Cook. Fartyget HMS Resolution sökte 
sig närmare och ankrade strax utanför 
sydkusten. En roddbåt förde iland bland 
andra naturforskaren Anders Sparrman, 
Linnélärjungen, vilken under en halvdag 
fick exkurrera i de okända och svårgenom
trängliga markerna. ”I named it Norfolk 
Isle, in honour of that noble family” skriver 
Cook lite senare i loggboken. 

Han hade bråttom; fartyget behövde 
repareras och målet var att ta sig vidare 
söderut, ner till Queen Charlottes Sound 
vid nyzeeländska Sydöns nordspets, vilken 
var en plats han kände väl till sedan förra 
resan. De kom närmast från Nya Kaledo
nien, som för övrigt även det namnades 
av Cook. Landskapets karaktäristiska 
pelarformade barrträd påminde honom 
om Skottland varför han klämde i med det 
fantasieggande namnet New Caledonia. 
Fast det var förstås varken några granar el
ler tallar det handlade om, utan den stiliga 
Araucaria columnaris. 

Innan dagen är slut skriver Cook i logg
boken att Norfolk Island hyser högstam
miga, praktfulla tallar av en obekant sort 

som borde kunna förse brittiska marinen 
med pålitliga master och präktiga åror 
för avsevärd tid framåt. Dessutom hade 
han noterat rikliga buskage av en växt 
han tidigare stiftat bekantskap med på 
Nya Zeeland, nämligen Phormium tenax. 
Engelska namnet är flax, alltså lin, men 
det handlar ingalunda om vårt lin, Linum, 
utan om en medlem i familjen Xanthorr
hoeaceae, alltså grästrädsväxter. Mao
rierna på Nya Zeeland var skickliga på att 
tillverka olika slags rep och segeldukar av 
fibrer från Phormium tenax, vilket ledde 
Cook till slutsatsen att Norfolk Islands flax 
skulle kunna bli av central betydelse för 
den kungliga flottan.

Löfte om botaniska rikedomar
När kolonisationen av Australien inleddes 
1788 med den så kallade First Fleet var 
ordern från brittiska amiralitetet att ar
madan med straffångar och kolonialtjäns
temän först skulle ta sig till Botany Bay, 
havsviken strax söder om dagens Sydney, 
vilken åtta år tidigare hade fått sitt namn 
av botanisten och Linnélärjungen Daniel 
Solander. En mindre kontingent skulle 
därefter omedelbart fortsätta vidare öst
erut till Norfolk Island och med hjälp av 
straffångar etablera en koloni finansierad 
av mast och segeldukstillverkning. Cooks 
rapport om öns botaniska rikedomar hade 
tagit skruv och förväntningarna var höga. 

Gondwanas 
sista skogar

TEXT OCH FOTO: TORGNY NORDIN
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  Araukarieväxter

Norfolkgran, Araucaria heterophylla, 
Norfolk Island.
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Snart nog föll de första norfolkgranarna, 
men det skulle inte dröja länge förrän 
snickarna insåg att virket inte fungerade 
som mastämne. Fiasko. Och att pressa 
fram dugligt tygfiber ur Phormium tenax 
med europeisk linberedningsteknik visade 
sig vara hopplöst, det spelade ingen roll 
hur frikostigt och ingående straffångarna 
än piskades.

Fetärnor och hänglavar
En stig leder in bland norfolkgranarna 
och jag följer den. Träden dryper av 
långa hänglavar, Usnea sp., som vajar 
lätt i vinden och likt stora, vita fjärilar 

fladdrar fetärnor runt i en sällsam dans 
mellan träden. Några av dem är igång med 
häckningen och ruvar det enda ägget som 
oförskräckt placerats direkt på en utskju
tande gren.

Stämningen inne bland norfolkgranar
na är trolsk och en stark förnimmelse av 
bottenlös urtid griper tag i mig. Araucaria
skogen saknar motstycke, men så är den 
också ett slags levande fossil tillhörande 
världens äldsta ännu levande trädfamilj, 
Araucariaceae. Endast Podocarpaceae, 
en annan barrträdsfamilj, är ungefär lika 
uråldrig. De nakenfröiga, gymnosperma 
växternas evolutionshistoria, i synnerhet 

då barrträden, har vi huvudsakligen en
dast paleontologisk kunskap om eftersom 
de flesta av de tidigaste barrträdsfamil
jerna dog ut för över tvåhundra miljoner 
år sedan. Araucariaceae är emellertid ett 
undantag. 

Familjen Araucariaceae började ut
vecklas för runt tvåhundratjugo miljoner 
år sedan och torde ha förekommit i riklig 
mängd såväl i norr som söder på jorden, 
vilken naturligtvis såg radikalt annorlunda 
ut då. Tidens stillsamma och stundom nog 
så dramatiska gång följdes av Araucaria
ceae som bevittnade såväl uppkomsten av 
nya kontinenter – Laurasien och Gond

wana – som de gömfröiga, angiosperma 
blomväxternas entré på arenan. 

Fyrtioen arter och tre släkten ryms idag 
inom Araucariaceae, men ytterligare en 
handfull utdöda släkten är kända. Mest 
spritt är släktet Araucaria, dit bland annat 
norfolkgranen hör. Agathis med tjugoen 
arter är det som trivs bäst i rent tropiskt 
klimat och bland annat de gigantiska 
kauriträden på Nya Kaledonien och Nya 
Zeeland är värdiga representanter. Det 
märkliga och relativt nyupptäckta, eller 
snarare återuppståndna, Wollemia är 
ett släkte med endast en art som antogs 
vara utdöd i tiotals miljoner år. Agathis 

Araukarieväxter

Araucaria montana, en av Nya Kaledoniens tretton endemiska arter. I bakgrunden spår efter nickelbrytning.

Gondwanaskog bestånde av Araucaria montana och Araucaria rulei på Nya Kaledonien.

Strandskog bestående av norfolkgran, Araucaria heterophylla, vilken är endemisk på Norfolk Island i Stilla havet, men numera odlad runt om i världen.
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och Wollemia ska jag återkomma till i en 
senare artikel.

Jämnåriga med dinosaurierna
Araukariaträden, Araucariaceae, utveckla
des ungefär samtidigt som dinosaurierna 
vilket förstärker intrycket att träden hör 
forntiden till. Som nycklar till försvunna 
världar och botanisk evolutionshistoria är 
de ovärderliga, i synnerhet när de gäller 
sydkontinenten Gondwana där de med 
tiden kom att få sin huvudutbredning. 
När uppsplittringen av Gondwana blev 
fullständig, för sisådär åttio miljoner år 
sedan, var Araucariaceae representerad 
på samtliga av de nya kontinenterna. Med 
tiden skulle de visserligen försvinna från 
Antarktis, Afrika och Indien, men de bet 
sig fast i Sydamerika och inte minst i den 
australiska regionen – som är det enda 

området där samtliga tre släkten inom 
Araucariaceae finns idag.

Namnen Araucariaceae och Araucaria 
kommer från södra Sydamerika där den 
första arten blev vetenskapligt beskriven. 
Araukanerna är ett indianfolk i södra Chile 
och Argentina – den kanske mest kända 
gruppen av dem är mapuche – och deras 
forna landområden sammanföll tämligen 
väl med utbredningen av Araucaria arau-
cana som är ett lika märkligt som härdigt 
träd och tillika den enda Araucaria som är 
verkligt köldtålig.

Araucaria araucana har kommit att bli 
något av det paradigmatiska dinosaurie
trädet i skolböcker och används regel
bundet i animerade dinosauriefilmer. Fast 
om forntidens araukarier verkligen hade 
samma form och utseende som Araucaria 
araucana är inte givet; de kan faktiskt lika 

gärna haft A. heterophyllas julgransform 
eller A. columnaris pelarliknande gestalt. 
Trädet ger alltså ett högst märkligt intryck 
med sina flata, kraftiga blad – eller snarare 
barr – vilka sitter tätt trycka intill gre
narna, likt fjällen på sagornas bepansrade 
drakar. De bortåt två decimeter klotrunda 
kottarna för tanken till ananas, och fröna 
vilka oegentligt kallas för chilenötter, är en 
näringsrik delikatess för såväl människor 
som papegojor.

”Monkey puzzle”
Hortikulturellt introducerades A. arauca-
na i Europa mot slutet av sjuttonhundrata
let och blev snabbt populär. En förundrad 
engelsk betraktare ansåg att de bepans
rade grenarna måste vara omöjliga till och 
med för en vig apa att ta sig uppför – och 
så uppstod det engelska namnet Monkey 

puzzle. På svenska finns flera namn, som 
brödgran och chilensk tall, men mustigast 
är tveklöst apskräck. Man kan möjligen 
invända mot apskräck och Monkey puzzle 
med att det inte finns apor i de delar av 
Anderna där A. araucana förekommer. 
Att storväxta dinosaurier lät sig smaka 
av apskräcken råder det emellertid föga 
tvivel om. 

I Sydamerika förekommer ytterligare 
en art, A. angustifolia, med huvudsaklig 
utbredning i södra Brasilien och med en 
flik som letar sig in i nordöstra Argentina. 
Tillsammans med närbesläktade A. arau-
cana bildar de en av fyra sektioner inom 
släktet Araucaria, något förvirrande kallas 
även den för Araucaria.

Flest arter finns i den australasiatiska 
regionen där araukarier likt tidsresenärer 
från Gondwana fortlever i isolerade fickor 
där trycket från senare tiders konkurren
sinriktade uppkomlingar – de blommande 
träden – samt återkommande bränder och 
torrperioder inte blivit alltför påtagligt. 
Framtiden är dock oviss för dem.

Sannolikt är att östra Australien, när
mare bestämt Queenslands regnskogar, 
varit både familjens och släktets epicen
trum; de allra äldsta fynden av pollen 
från Araucariaceae återfinns också där. 
Cunninghamsgram, Araucaria cunning-
hammii, är ett mäktigt och karaktäristiskt 
regnskogsträd i området som är vida känt 
i Australien samt Nya Guinea, vilket även 
gäller A. bidwillii som är särskilt prisat 
av den australiska urbefolkningen. Bägge 
arterna kan bli rejält höga, över femtio 
meter, men högst av alla är A. hunsteinii på 
Nya Guinea som når upp mot nittio meter. 
De två senare arterna räknas ofta till var
sin sektion, Bunya respektive Intermedia. 

Av särskilt stort intresse torde sektio
nen Eutacta vara. Både cunninghamsgran 
och norfolkgranen A. heterophylla hör dit 
liksom de inte mindre än tretton ende
miska arterna på Nya Kaledonien. Detta 
märkliga biogeografiska uppträdande är 
aningen gåtfullt, fast det gäller å andra 
sidan det mesta som har med araukarierna 
att göra. Genetiska studier har dock visat 
att de tretton arterna är närbesläktade 
med varandra varför man torde kunna dra 
slutsatsen att de utvecklats från en gemen
sam anfader.

Nya Kaledonien är ett världsunikt 
område i botaniskt hänseende vilket inte 
minst gäller barrträd i allmänhet och 
Araucariaceae i synnerhet; nästan hälften 

av familjens arter växer där. Det finns inal
les fyrtiofyra barrträdsarter på ön, samt
liga endemiska. Flera familjer är monoty
piska och bland de många exklusiviteterna 
måste nämnas världens enda parasitiska 
barrträd Parasitaxus usta vilken växer på 
rötterna av ett annat endemiskt barrträd, 
nämligen Falcatifolium taxoides. 

Förde tankarna till Skottland
Och nu har jag nått fram till Nya Kaledo

En jätte mitt i regnskogen. Cunninghamsgran, Araucaria cunninghammii, från Queensland i Australien.

En silvermås balanserar i toppen av Araucaria columnaris på Nya Kaledonien. Det var den art som fick James Cook att tänka på Skottland.

nien. Med mitt tummade band av James 
Cooks resor och ett franskt översiktsverk 
om öns gymnospermer ger jag mig ut i fält 
för att spana efter bland annat arauka
rier. De första jag stöter på, och som även 
växer inne i samhällen och ute på öarna, 
är de pelarlika A. columnaris, Pin colonn
aire, vilken för övrigt var trädet som fick 
Yorkshirebon James Cook att fantisera om 
Skottland. 

Det var några veckor före besöket och 

Araukarieväxter
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upptäckten av Norfolk Island hösten 1774 
som Cook steg iland på Nya Kaledonien. 
Till skillnad från Norfolk Island var ön be
bodd, viket emellertid inte hindrade Cook 
att klura ut ett, som han tyckte, passande 
namn. Mötet med urbefolkningen gick 
dock fredligt till, vilket åtminstone delvis 
förklaras av att Cook och hans besätt
ning inte stannade särskilt länge. Annor
lunda när fransmännen beslutade sig för 
att ockupera ön. Protester och blodiga 
revolter följe i kolonisationens spår och 
ett mörkt märkesår är 1864. Då anlände 
nämligen de första fångarna till vad som 
skulle bli Frankrikes nya fångkoloni och 
samtidigt upptäcktes rika nickelförekom
ster i bergen. Bägge händelserna kom att få 

dramatisk och genomgripande betydelse 
för landets natur och kultur. Tiden har 
gått, men spänningen mellan ursprungsbe
folkningen, kanakerna, och ättlingarna till 
de franska kolonisterna, kaldocherna, är 
fortfarande tydlig.

Rika nickelfyndigheter
Resan går genom regnskogar med höga 
trädormbunkar och ännu högre kauriträd, 
Agathis lanceolata, vidare över den ka
raktäristiska, artrika macchian, le maquis 
minier, med färggranna arter som Deplan-
chea sessilifolia och Grevillea gillivrayi, för 
att endast nämna två som gynnats av den 
extremt ultrabasiska marken. Jordmånen 
som befordrat den floristiska rikedomen 

– med påföljande parad av endemiska, 
pollinerande nattfjärilar, fladdermöss och 
honungsätarfåglar – ligger också bakom de 
rika nickelfyndigheterna och därmed öns 
brutala nickelindustri. Få om några platser 
i världen är så hårt drabbade av gruvdrift 
och efterföljande erosion som Nya Kaledo
nien. Nickel är och har länge varit landet 

välsignelse och förbannelse.
De tretton brödgranarna: A. bernieri, 

A. biramulata, A. columnaris, A. hum-
boldtensis, A. laubenfelsii, A. luxurians, 
A. montana, A. muelleri, A. nemorosa, A. 
rulei, A. schmidii, A. scopulorum och A. 
subulata är ojämnt fördelade och några är 
både svårfunna och sällsynta. Individu

ella skillnader gör också att man måste gå 
varsamt fram med artbestämningen. Efter 
en dryg veckas exkurrerande i södra och 
centrala delarna huvudön Grand Terre har 
jag dock räknat in en handfull arter. Alla 
lika häpnadsväckande och praktfulla.

Av det forna Gondwana återstår endast 
fragment vilka dessutom långsamt krym

per. Men än är det för tidigt att ta farväl 
av den förlorade världen. För glimtvis 
ger den sig ännu tillkänna i de andinska 
skogarna med apskräck, i Tasmaniens och 
Queenslands regnskogar – och inte minst 
ute på Norfolk Island och Nya Kaledonien 
där araukarierna trotsar tiden som om 
evigheten faktiskt var möjlig. 

Apskräck, Araucaria araucana, med hankottar, växer i Anderna och är Chiles nationalträd.

Norfolkgran, Araucaria heterophylla, växer oberörd av saltstänk och stormar.

Den extremt mineralrika jorden på Nya 
Kaledonien har skapat den osedvanligt 
artrika buskvegetationen, le maquis 
minier, som dock är akut hotad på grund 
av alla nickelgruvor.
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Häxkvastar lättsedda på vintern
Under vinterhalvåret, när lövträden saknar löv, blir 
fenomen som häxkvastar synligare. I vårtbjörkar-
nas kronor finner man ibland risiga bollar som be-
står av kvistar. Dessa brukar kallas för häxkvastar 
men det egentliga namnet är björkhäxkvast. Det 
är en liten parasitsvamp som genom sitt angrepp 
på trädet orsakar en onaturlig tillväxt av kvistar. 
Svampen har dock ingen större påverkan på 
trädets livsförmåga. Alla arter i släktet Taphrina 
är parasiter på växter och starkt specialiserade. 
Enligt gammal folktro red häxor på björkens 
häxkvastar när de skulle till Blåkulla.

Odling av shiitakesvamp i fara 
när LKAB säger upp avtal 
I Kiruna arbetar gruvbolaget LKAB både med att 
flytta delar av staden för att möjliggöra brytning 
av malm på nya områden, och att 
prospektera efter nya fyndighe-
ter. Många gamla gruvgångar 
ligger nu öde men några 
av dem har fått ett nytt 
användningsområde. 
En del av de övergivna 
gruvgångarna har använts 
till odling av shiitakesvamp 
ända sedan 1989, vilket tycks 
ha fungerat väl. Nu verkar 
dock framtiden osäker, då 
LKAB av säkerhetsskäl har 
sagt upp odlarnas kontrakt. 
Shiitake är en ganska vanlig svamp i mataffärer 
och importeras oftast från Sydostasien. Den växer 

på trä och odlas ofta på spån.

Nästa år ska den svenska 
rödlistan uppdateras
Med fem års intervall uppdaterar ArtDatabanken 
den så kallade rödlistan, en sammanställning av 
olika arters hotstatus i Sverige. Nästa upplaga 
kommer ut 2020, så arbetet med revidering 
är redan i full gång. En stor andel av landets 
kryptogamer är upptagna på rödlistan på grund 
av att deras utbredning i Sverige är liten eller 
minskande. Det är främst det intensiva skogsbru-
ket och rationaliseringen av jordbruket som är 
orsakerna till arternas minskning. För att få så bra 
underlag som möjligt till revideringen av rödlistan 
är det värdefullt att rapportera in arter man hittar 
– såväl vanliga som ovanliga – på artportalen.se.

Shiitake är en mycket 
populär matsvamp.

Lavar som knappnålar

B
land kryptogamerna finns 
många små och oansenliga 
arter som kan vara svåra att få 
ögonen på. Ofta räcker det dock 
att ta fram luppen eller att sätta 

sig på huk för att upptäcka något nytt. Till 
de riktiga doldisarna hör de små lavar som 
kallas knappnålslavar. Namnet är, föga 
förvånande, inget systematiskt sådant, 
utan syftar på fruktkropparnas utseende. 
Dessa består i regel av ett smalt skaft som 
ofta avslutas med en liten knapp. Höjden 
på ”knappnålarna” är endast några få mil
limeter. En del arter har också en tydlig 
bål som kan ha karaktäristisk färg. En av 
de vanligaste arterna är grön spiklav som 
växer såväl på bark av löv och barrträd 
som på död ved. Den har svarta små spikar 
som utgår från en grön eller gulgrön bål. 

 Vissa arter kan vara svåra att se utan 
lupp men några av de arter som bildar 
många fruktkroppar kan man se på lite 
håll. På högstubbar och torrakor i skogen 
växer det ibland så tätt med knappnåls
lavar på stammen att det påminner om en 
mörk skäggstubb.

Hälften är sällsynta
 Nästan alla knappnålslavar växer på bark 
eller ved och många hittas endast på en 
viss typ av underlag i en viss typ av miljö. 
Ungefär hälften av de svenska arterna 
är sällsynta och många av dem används 
som indikatorer på skyddsvärd skog. En 
av de mer karaktäristiska av dessa arter 
är vitpudrad nållav som brukar beskrivas 
som en upp och nedvänd prinsesstårta på 
skaft.          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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Ett av de första vårtecknen, åtminstone på 
sydliga breddgrader, är vitsippornas blomning. 
I vitsippsbacken kan man ibland hitta en liten 
brun skålsvamp – den växer oftast på kala 
fläckar. Sippskålen parasiterar på rötterna av 
både vitsippa och gulsippa och är ganska vanlig 
i södra Sverige. Den smala foten kan bli upp till 
en decimeter hög och apotheciet, själva skålen, 
blir 1–3 centimeter hög. Skålen är ganska djup 
och rundad, och hela svampen kan till formen 
påminna om ett vinglas. 

Parasiterande skålsvamp – ett vårtecken

Grön spiklav.

FOTO: SOFIA LUNDELL

FOTO: HANS BISTER

Björkhäxkvastar.

FOTO: JONAS HELMERSSON

Sippskål.

Botanikkurs i Hamra på södra Gotland 3-9 juni 2019 

I början av juni står Gotland i ljuvlig försommarblom-

ning. Under fem dagar får du möjlighet att bekanta dig 

med Gotlands växtliv, under kunnig ledning av biologen 

Hjalmar Croneborg och botanikern Caroline Edelstam. 

Du behöver inga förkunskaper. Även du som redan kan 

en del växter kommer att få ut mycket av kursen. 

Mer info hittar du via www.iflorasrike.com, eller 

”Sallmunds kursgård” på facebook. 

 
FÖLJ MED OSS TILL SVALBARD 
– ISBJÖRNENS RIKE
Vi har lediga platser på årets kryssningar!

19–26 maj 
Upplev Svalbard med JOAKIM ODELBERG. 
En klimatresa i den Arktiska vildmarken.

10–17 juni 
Upplev Svalbard med NIKLAS ARONSSON från 
Det stora fågeläventyret. Följ med oss på en resa till 
Svalbards vildmark på spaning efter fåglar, flora och 
arktiska ögonblick.

För mer information:
www.barentsexpeditions.com
mail@barentsexpeditions.com
telefonnr. +47 97 78 59 10

När du reser med oss:
–  Äventyr.
–  Grönt engagemang.
–  Närkontakt med                           
    djur och natur.
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   Pulsatillor

V
åra vanliga blå och vita sippor är vårtecken de flesta 
av oss lägger märke till med värme i hjärtat. De 
finns ofta i stort antal på många växtplatser. Andra 
vårblommande sippor av släktet Pulsatilla är däremot 
rariteter – åtminstone i vårt land. Av de fyra arter 

vi har i Sverige finns tre på rödlistan. Sammanlagt finns cirka 30 
arter i släktet. De finns på norra halvklotet 
i Europa, i söder främst i bergstrakter, i 
Ryssland, Kina och delar av Nordamerika. 

Mosippa
Den art som jag har närmast relation till 
är mosippan. Jag har fortfarande några 
växtplatser kvar i min närhet, där jag kan 
uppleva den varje vår. Under den rätt 
långa tid jag gjort det har såväl antalet 
lokaler som plantor blivit allt färre. Det 
följer trenden på riksnivå, där mosippan nu är placerad i hotkate
gorin EN, starkt hotad. Anledningen till det är tydlig, när jag kan 
se hur ljung och tjocka lavmattor konkurrerar ut dem. Fröna har 
en hårpensel och sprids med vinden och måste hamna på bar jord 
för att gro. Fröna hos mosippa är tunga varför de flesta dimper 

TEXT: BARBRO RISBERG

ganska rakt ner strax bredvid moderplantan, någon långspridning 
med vinden klarar den inte av. Mosippan behöver därför störning
ar i markskiktet som ger bara fläckar, till exempel tramp. Bränder 
kan också vara positiva. Under skogsbetets tid blev det mycket 
slitage på skogsmarken vilket gynnade arten. Av äldre bekanta har 
jag fått höra att de som barn plockade stora buketter av mosippa, 

som de tog med sig till skolan och ställde på 
lärarinnans kateder. Idag är jag glad om jag 
ser ett tiotal blommor på en växtplats. 

Mosippan liknar ingen annan skogsblom
ma. Den ser lite för ”förnäm” ut för att stå på 
den magra tallheden, som om den inte riktigt 
hörde dit. De flikiga, blankt mörkgröna läder
artade bladen är tryckta till marken och svåra 
att upptäcka utan blommor eller fröställ
ningar. Den stora vita blomman är mjukt ullig 
på stjälken, svepebladen och kronbladens 

utsida, liksom beredd för att klara ett vinterbakslag. Precis som 
hos vitsippan rodnar snart kronbladens utsidor. Mosippan finns 
framför allt i södra Sverige upp till Jämtland. Den är Härjedalens 
landskapsblomma, men också symbol för Oppland fylke i Norge 
och Sydkarelen i Finland. 

Rara sippor 
– nära och 
långt borta 
Vilda Växters skribent Barbro Risberg berättar om sitt 
förhållande till pulsatillorna. Det finns fyra arter i 
Sverige, men ytterligare cirka 26 på norra halvklotet.

Den förnäma mosippan. Torsåker i Gästrikland.

Nipsippa på File hajdar på Gotland.

FOTO: BARBRO RISBERG

FOTO: MARITA WESTERLIND 
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Pulsatillor

Backsippa i Hjälsta i Uppland.

Sibirisk backsippa i Sajanbergen i Ryssland.

Vanlig backsippa och gotlandssippa
Om jag från mitt gästrikeperspektiv ska 
se backsippa måste jag åka söderut. Jag 
har haft fina upplevelser av backsippa i 
närheten av Hjälstaviken i Uppland och 
på Öland. Här är det underarten ”vanlig 
backsippa” man ser. 

I Uppland är den spridd i centrala 
och södra delarna av landskapet och den 
lokal jag brukar besöka här är en stenig 
betesmark. På Öland är det ofta fornmin
nesmarker, som gamla gravfält. De är väl 
hävdade och det passar backsippan bra. 
Den har samma ulliga stjälk och kron
bladsutsida som mosippan. 

Den största skillnaden är den blåvio
letta blomman och att bladrosetten vid 
marken är mer finflikig än mosippans. 
Bladen hos mosippa är vintergröna vilken 
är en ytterligare en skillnad. 

”Vanlig backsippa” är sydlig i Sverige 
och har sin nordgräns i Uppland. 

Den andra underarten av backsippa 
är gotlandssippa som är endemisk för 
sydöstra Gotland, där den växer på 
hällmarker och vägkanter. Den skiljs från 
”vanlig backsippa” genom något bredare, 
kortare och ljusare kronblad och tydligt 
bredare bladflikar. Båda underarterna är 
rödlistade i kategorin VU, sårbar. Hotet 
mot backsippan beror till stor del på att 
lokalerna växer igen. 

Fältsippa
Fältsippan har ett mer begränsat utbred
ningsområde. Den växer i huvudsak i 
östra Skåne och på Öland och Gotland, 
och har sin svenska nordgräns på Kyrkå
sen i Enköping, Uppland. Även om den är 
ovanlig är det den art som håller ställning
arna bäst av arterna i släktet och den enda 
som inte finns på den svenska rödlistan

Blomman, som är klockformig, har 
en dovare violett nyans än backsippans, 
nickar mot marken och har utvikta kron
blad. Den finns i huvudsak i kalkområden 
och i liknande miljöer som backsippa, som 
den kan hybridisera med. 

Nipsippa
Den ovanligaste svenska arten i släktet 
är nipsippan. Den finns i Sverige bara på 
Gotland och i Ångermanland, där den har 
fått sitt namn av växtplatser på älvarnas 
nipor. Den påminner mycket om back
sippa men svepebladen är bara flikade till 
2/3, där backsippans svepeblad är flikade i 
hela sin längd. 

Den är rödlistad i kategorin NT, nära 
hotad. 

Hotet består liksom för mosippan av 
bristen på störningar i markskiktet där 
fröna kan gro. I Ångermanlands flora 
berättas om hur man omkring 1950 bred
dade en traktorväg ovanför en nipa och 
kastade jorden i branten nedanför. Här 
blommade sedan sådana mängder av nip
sippor att hela nipan lyste blå. 

Nipsippan har den största världsut
bredningen av arterna i släktet. Österut 
sträcker det sig genom Ryssland ända bort 
till Stilla havet. Den finns också i västra 
och mellersta USA. Den är delstatsblom
ma för Manitoba i Kanada och Syddakota 
i USA. I östra Ryssland och i USA är den 
representerad av en annan underart, som 
förutom de vanliga blåvioletta också kan 
ha vita och gula blommor. 

Sibiriska sippor
Jag har haft förmånen att få vistas i östra 
Sibiriens bergstrakter under sex vår
veckor vid tre olika tillfällen. Då har jag 
kunnat bekanta mig med ytterligare några 
pulsatillor. I Sajanbergen, en utlöpare av 
bergskedjan Altaj, blommade i början på 
juni just den underart av nipsippa som 
kan vara gul eller vitblommande. Snön 
höll på att smälta, fortfarande fanns vita 
drivor i landskapet och fjolårsgräset lyste 
gult utan inblandning av gröna strån. På 
nätterna kröp temperaturen ner till tio 
minusgrader, men dagarna var betydligt 
skönare med värmande vårsol. Det vat
tendrag som så småningom blev floden 
Irkut strömmade vilt av smältvatten nere i 
dalen. En enda väg gick in i området till en 
gruva längre bort. I kanten av den växte 
massor av de gula och vita nipsipporna. 

Jag såg dem också på många flera ställen, 
inte minst i betesmarker vid Selengaflo
dens mynning i Bajkalsjön. Precis som jag 
har hört talas om att det gäller för mosip
pan hemma i Sverige kunde jag här se hur 
sipporna gynnades av bete och tramp. 

Sibirisk backsippa
I Sajanbergen blommade också den sibi
riska backsippan, som är en egen art. Den 
påminner om vår backsippa, men skiljer 
sig på det viset att blommorna har utvikta 
kronblad och nickar mot marken. I Kinas 
bergstrakter finns ytterligare minst ett 
tiotal arter i släktet. Visst är det fascine
rande med denna variation hos en modell 
som uppenbarligen varit framgångsrik 
med stor geografisk spridning och ändå 
dystert att våra svenska arter idag har en 
så osäker framtid.  

Gotlandssippa i Russvätar naturreservat i Ardre socken på Gotland.

Fältsippa i Penåsa på Öland. 

FOTO: MARITA WESTERLIND 
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En östlig underart av nipsippa i Sajanbergen i Ryssland.

FOTO: BARBRO RISBERG
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N
är jag hör talas om köttätan
de växter går mina tankar 
till tropiska regnskogar med 
monstruösa plantor, en del 
utrustade med blad som ser 

ut som små björnsaxar och andra med 
behållare som fungerar som fällor för 
smådjur som kommer i närheten. 

Den som inte har ett botaniskt intresse 

är kanske inte medveten om att samma 
dramatik utspelar sig i diken, på dikeskan
ter, i myrgölar och på myrar här hemma, 
men då kanske det är mera korrekt att 
kalla växterna för insektsätare. Det är 
oftast små insekter som fångas med lite 
olika tekniker. Hos oss är det arter i tre 
inhemska släkten som ägnar sig åt detta, 
sileshår (tre arter), bläddror (sex arter) 

och tätörter (tre arter). Vi har dessutom en 
mycket sällsynt art, flugtrumpet, på några 
få lokaler i södra Sverige. Den är införd 
och har sitt ursprung i Nordamerika.

Varför gör sig då växterna detta besvär? 
Gemensamt för dem är deras växtplatser 
är fattiga på näringsämnen. Genom att ta 
vara på de fångade smådjurens innehåll 
av proteiner och mineraler får växten ett 

nödvändigt näringstillskott. Nedbrytning
en av bytena sker med hjälp av enzymer.

Bläddror
Bläddror är vattenväxter som saknar röt
ter och svävar som fritt i vatten. Bladen 
är finflikiga och har blåsor som svarar för 
fångsten av vatteninsekter och kräftdjur. 
Alla arter har gula blommor och kan 
blomma rikligt, ofta i flarkar på torvmyrar 
men också i sjöar som vattenbläddran 
gör. Ett av mina minnen förknippade med 
bläddror var när jag skulle försöka foto
grafera blommorna hos några arter på en 
blötmyr. Det blev att gå ner på knä iklädd 

Med smak för protein

   Insektsätande växter TEXT: BARBRO RISBERG

vadarbyxor. Luftmadrass hade nog varit en 
bättre lösning för att kunna bevara armbå
garna torra. Du kan läsa en presentation av 
svenska bläddrearter skriven av Sebastian 
Sundberg i Vilda Växter nummer 4, 2016.

Tätörter
Tätörterna är Årets växt 2019. Den van
ligaste arten i släktet heter rätt och slätt 
tätört och finns i hela landet och blommar 
med en violettblå blomma på lång stjälk. 
Den minskar söderut men håller ställning
arna i norr. Den ljusgröna bladrosetten 
med inrullade kanter är lätt att upptäcka. 
Den är täckt att ett slem där insekterna 

fastnar och bryts ner. Där den växer är 
det lätt att hålla sig torr till och med om 
fötterna.   

Då är det betydligt svårare att få syn på 
den vitblommande fjälltätörten. Som nam
net anger har den sitt utbredningsområde 
i fjällkedjan, mest i norr, men finns faktiskt 
också på Gotland!

Bladrosetten är av samma typ som hos 
tätörten men blomman är vit. Den bästa 
upplevelsen av arten hade jag vid stranden 
av en fjällbäck i Finnmark i Nordnorge. 
Där växte den på sandigt underlag. 

Den verkliga doldisen i släktet hos 
oss är dvärgtätörten.  Den växer mest på 

Dvärgbläddra.

Tätört med infångad fluga.

Fjälltätört.Storsileshår med sin vita blomma.

FOTO: BARBRO RISBERG FOTO: BARBRO RISBERG

FOTO: NIKLAS ARONSSON

FOTO: BARBRO RISBERG



28 vilda växter | 1.2019  vilda växter | 1.2019 29

Insektsätande växter

tuvor av rostvitmossa i norr. Den gör skäl 
för namnet då den kan vara endast några 
centimeter hög med en centimeter långa 
blad och en krona på mellan fem och nio 
millimeter. Blommar den inte kan den vara 
nästan omöjlig att upptäcka.

Tätört sägs ha har använts för fram
ställning av en speciell sorts fil, ”tätmjölk”, 
som idag kallas långfil.  Så här skriver 
exempelvis Carl von Linné i Flora Lap
ponica: ”Norrlänningarnes kompakta mjölk 
eller tätmjölk, af andra kallad sätmjölk, är 
ett af Lapplands nybyggare och ännu mer i 
Västerbotten samt i nästan hela det öfriga 
Norrland mycket nyttjadt slag af mjölk, 
som erhålles på följande sätt: några färska, 
nyss plockade Pinguicula-blad, af hvilken 
art som helst, läggas i en sil, och den nyss 
mjölkade, ännu ljumma mjölken hälles 
däröfver”.  

Moderna försök med tätört har inte 
lyckats få igång den process som ger 
upphov till tätmjölk. Från min barndom i 
norra Gästrikland minns jag hur tätmjöl
ken smakade. Det speciella med den var 
konsistensen och att inget av den blev kvar 
på tallriken eller skeden när man hade ätit.  
Det beror tydligen på att jäsningsproces
sen ger långa molekyler som inte fastnar. 
Där satte man tätmjölken på lite ”täte” 
som bestod av en skvätt gammal tätmjölk 
som man sparat eller lånat från grannen. 

Jag hörde aldrig något om att tätörtsblad 
användes.

Sileshår
Sileshårsväxterna bildar en egen familj där 
vi har tre arter i Sverige. Gemensamt för 
dem är att bladen har rörliga glandelhår 
på bladskivans överdel. Håren fångar och 
bryter ner insekterna. De röda glandel
håren med droppar i spetsen gör att man 
lägger märke till sileshåren, särskilt när 
solen lyser på dem. Alla arterna har vita 
blommor. De växer på våt mark men med 
tydligt olika krav på väta. 

Rundsileshår med runda rosettblad 
tryckta till marken finns i hela landet. Det 
är den vanligaste av dem och den kan växa 
ganska torrt på torv eller sandmark. 

Storsileshåret har upprätta, omvänt 

äggrunda blad och är också ganska vanligt 
men med betydligt större krav på fuktig
het. Man hittar det vid myrhöljor och 
gungflyn, där det inte längre känns säkert 
att gå. 

Småsileshåret växer ännu blötare. Där 
det växer rekommenderar jag att snart 
vända om och gå tillbaka till torrare mark. 
Stor risk finns annars för att stövlarna el
ler du själv råkar illa ut. Småsileshår bildar 
ofta täta mattor. Ett annat särdrag är att 
blomstjälken är böjd vid basen. Arten har 
en mera sydlig utbredning i landet än de 
båda övriga sileshåren. 

Ingen av de här beskrivna arterna är 
sådana som man springer på av en slump, 
men om du vet att de finns och i vilken 
miljö de växer är chansen större att du 
hittar dem. 

Sydbläddra.

Rundsileshår med nyfångad harkrank.

FOTO: BARBRO RISBERG
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Dybläddra 

Arter i Sverige
Bläddror (släktet Utricularia)
◗ Blekbläddra
◗ Dvärgbläddra
◗ Dybläddra
◗ Sumpbläddra
◗ Sydbläddra
◗ Vattenbläddra

Tätörter (släktet Pinguicula)
◗ Tätört
◗ Fjälltätört
◗ Dvärgtätört

Sileshår (släktet Drosera)
◗ Storsileshår
◗ Rundsileshår
◗ Småsileshår

Småbläddra, U. bremii, är en 
möjlig ny art i Sverige. 
(Foto: Wikimedia commons)

Vattenbläddra. 
(Foto: Sebastian Sundberg)

Dvärgtätört.
(Foto: Wikimedia 
commons)

En äldre skolplansch som visar sileshår och 
blåsört (vattenbläddra). På planschen ser man 
de vattenfyllda blåsorna där små ryggradsdjur 
stängs inne. Det är lätt att komma in i blåsan, 
men omöjligt att ta sig ur för djuren som till 
slut dör av näringsbrist. Väggarna i fångst-
blåsan har dessutom körtlar som utsöndrar 
ämnen som bidrar till att djuren dör och blir 
upplösta.  

Artikelförfattaren, Barbro Risberg, utrustad till 
tänderna för fotografering av bläddror. 
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F
orskning har visat att växter 
kan ha däggdjurshormoner. Det 
känns en aning otippat. Vilken 
funktion har till exempel östro-
gen hos växter, vet man det? 

                Ann Johansson, Mariestad 

Ulla-Britt Andersson svarar: Många 
växter innehåller fytoöstrogen som är ett 
slags nedbrytningsprodukter i växtcellens 
metabolism. Växter som är kända för sitt 
höga innehåll av fytoöstrogen är bland 
annat rödklöver, soja, bönor, solrosfrön 
och råg. Inne i vår kropp kan fytoöstrogen 
binda till östrogenreceptorer och således 
konkurrera om bindningsplatserna med 
vårt egna östrogen. Debattens vågor har 
gått höga om människor kan påverkas av 
att äta födoämnen med högt innehåll av 
fytoöstrogen. När det gäller betesdjur vet 
man att det har betydelse. I Australien 
såg man redan på 1940talet att får som 
betade i marker med högt innehåll av vissa 
klöverarter fick problem med fertiliteten. 
Antalet födda lamm minskade med så 
mycket som 70 procent och dessutom fick 
tackorna svårare att bli dräktiga. Nöt
kreatur förefaller inte vara lika känsliga 
för rödklöver och små doser kan i stället 
stimulera brunsten. 

En teori som framkastats är att väx
terna använder sitt innehåll av fytoöstro
gen som ett skydd mot betesdjuren. ”Om 
du betar mig ser jag till att du inte kan 
reproducera dig.” Detta leder till färre be

tesdjur, något som gynnar växten. Denna 
teori återstår att bevisa. 

Vad som är än mer märkligt är att 
många växter innehåller samma köns
hormoner som finns hos oss människor. 

Varför bildar 
många växter 
däggdjurs
hormoner?

Studier har visat att 60–80 procent av de 
undersökta arterna innehåller östrogen, 
androsteron, progesteron eller testosteron. 
Nyligen kunde just progesteron påvisas för 
första gången i en växt, i detta fall i trädet 
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valnöt. Varför innehåller då växterna dessa 
hormoner? Något bra svar har jag inte 
hittat. Kanske fanns dessa hormoner i fö
regångare till dagens växter och djur? Det 
kan tyda på att växter och djur är närmare 
släkt med varandra än vad vi trott.

Varifrån har den 
afrikanska ananas
växten kommit?
I förra numret av Vilda Växter fanns en 
längre text om ananasväxter (Bromeliace
ae). Av den framgick att alla ananasväxter 
återfinns i Syd och Nordamerika, utom en 
art, Pitcairnia feliciana, som finns i Guinea 
i Västafrika. Nu undrar jag hur den kom 
dit?                            Ingrid Stenström, Lund

Jan Thomas Johansson svarar: Det finns 
ett antal neotropiska blomväxtfamiljer 
med enstaka släkten eller arter i tropiska 
Västafrika. Om vi undantar uppenbar 
spridning med människan, återstår likväl 
några stycken sådana. Pitcairnia feliciana 
är en av dem, med övriga Pitcairniaarter i 
Latinamerika. Maschalocephalus dinklagei 
(tropiska Västafrika) är en annan sådan 
med sina närmaste släktingar (övriga 
Rapateaceae, en gräsväxtfamilj) i Cen
tralamerika och norra Sydamerika. En 
möjlig förklaring är spridning med fåglar, 
åtminstone i de fall där frukterna är köt
tiga (bär, stenfrukter eller dylikt). Rör 
det sig om en art som finns i både Afrika 
och Sydamerika, kan man inte utesluta 
människan som spridningsfaktor. Men om 
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det är olika arter eller rentav släkten (till 
exempel Maschalocephalus) på de båda 
kontinenterna, kan knappast människan 
bära skulden för den nutida utbredningen. 
Rapateaceae har torr kapselfrukt och få
gelspridning kan möjligen vara orsak här, 
teoretiskt sett. En annan förklaring är att 
den afrikanska representanten har blivit 
kvar på afrikanska kontinenten, när Gond
wana sprack och Atlanten bildades. Men 
det kan fortfarande bara bli fråga om spe
kulationer och sannolikhetsberäkningar, 
ibland grundade på test av hypoteser om 
släktskap. Summan av kardemumman är 
att vi inte säkert kan säga hur en art spreds 
från ett ställe till ett annat, när vi bara kan 
utgå från den nutida utbredningen och de 
nutida spridningsfaktorerna.

Rödklöver innehåller stora mängder fytoöstrogen. 
Kanske ett skydd mot betesdjur.

Maschalocephalus dinklagei är ett parallellfall till 
ananasväxten Pitcairnia feliciana. Båda dessa arter 
finns i Västafrika, men har övriga släktingar i Nya 
världen. Hur de har kommit till Afrika är en fråga 
man bara kan spekulera kring.
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Hästhov, eller tussilago som den oftare kallas efter det vetenskapliga 
namnet Tussilago farfara, kan sägas vara vårtecknens vårtecken. På 
www.naturenskalender.se kan man se när tussilago slår ut i olika delar 
av landet. De första i slutet av mars, den stora massan i april och mot 
slutet av månaden även längst upp i norr. 

Delta i Vårkollen – registrera dig via adressen ovan och rapportera 
några vanliga vårtecken, bland annat tussilago, under Valborgshelgen, 
30 april – 1 maj.  


