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  Soptippsbotanik

I 
början av augusti fick Uno Unger i Göteborg information om 
att en rödgul höfjäril hade setts på Kikås återvinningsstation 
i Mölndal. Uno åkte dit, såg aldrig fjärilen, men däremot en 
massa annat.

– Jag noterade stora förekomster av jätteverbena och 
buketthirs, och blev nyfiken på vad mer som kunde finnas där. 
Jag tog kontakt med botanikern Erik Ljungstrand som följde med 
mig till Kikås. Både han och jag blev förbluffade över antalet arter 
vi hittade, bland annat flera arter tobak, verbena och många gräs 
som hirs, durra och andra arter, säger han.

Till början av november har Uno varit tillbaka på platsen sam-
manlagt tio gånger och lagt in strax under 500 arter kärlväxter på 

Artportalen. Flera av arterna är ovanliga, i något fall rör det sig om 
förstafynd för Sverige eller regionen. Dessa presenteras utförligt 
av Erik Ljungstrand i kommande nummer av Calluna som är 
Västergötlands Botaniska Förenings och Göteborgs Botaniska 
Förenings gemensamma medlemstidskrift.

Någon fortsättning på ymnighetshornet kan förhoppningsfulla 
botaniker inte räkna med, då Mölndals kommun planerar att re-
dan till nästa år lägga igen ytorna där diverse kompostmaterial har 
dumpats. Planen är att efter övertäckning så ängsblommor, och 
i framtiden slå markerna regelbundet. Det innebär att i varje fall 
fjärilarna har en god chans att frodas, tillsammans med klassiska 
inhemska ängsarter. Gott så! 

Oväntad mångfald 

Grå kavelhirs (Setaria pumila).

FOTO: UNO UNGER

Svinamarant (Amaranthus retroflexus).

Hirs (Panicum miliaceum).

Jätteverbena (Verbena bonariensis). 

Pumpa (Cucurbita pepo).

Sommarrudbeckia (Rudbeckia hirta var. pulcherrima).

Klocktobak (Nicotiana langsdorffii). Koreansk anisisop (Agastache rugosa). 

FOTO: UNO UNGER FOTO: UNO UNGER
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Violverbena (Verbena rigida).

Petunia (Petunia x hybrida).

Durra (Sorghum bicolor). 
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FOTO: NIKLAS ARONSSON
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Ur innehållet

Sverige är ett långt land, närmare bestämt 1 572 kilometer. Nu på 
hösten märks avståndet tydligt när vi har minus elva grader i norr 
och åtta plusgrader i söder. Hur reagerar då växterna på detta? I 
norr gäller det att vara snabb. Frön som ska klara nordligare kli-
mat ska helst inte ha några krav på underlag. De kan till och med, 
för en del växter, gro utan någon kontakt alls med underlaget, 
vilket initierar omedelbar tillväxt. Växter i norra Sverige är ofta 
långdagsväxter, en anpassning till längre dagar och korta nätter 
under växtsäsongen. Det är först när dagarna överstiger en viss 
längd som de börjar blomma. Fröerna behöver inte vara långli-
vade utan ska omedelbart göra sitt jobb.  

I söder har vi istället mer av kortdagsväxter‚ det vill säga de 
blommar om dagslängden är kortare än den för arten kritiska 
dagslängden. Ofta är utvecklingen ganska långsam, sommaren 
är lång. Det är växter som kan vänta på det rätta vädret för att 
blomma, när det är lagom mycket vatten, sol och värme. Det 
betyder också att de oftast inte behöver ha reservnäring i form av 
underjordiska organ, som till exempel morötter.  

Det är många fler arter i söder än i norr, vilket kanske inte är så 
konstigt. Vi gränsar till en stor landmassa i söder med hundratals 
värmeälskande arter och med ett varmare klimat kan fler arter 
vandra in. Motsatsen gäller i norr, där klimatförändringen kan slå 
ut köldanpassade arter, som också kan ersättas av kortdagsväxter.

Jag vill slutligen passa på att tacka Bengt Carlsson på Svensk 
Botanisk Tidskrift, föreningens andra medlemstidskrift, för de 17 
år han har varit redaktör. Bengt går i pension vid årsskiftet. Under 

hans skickliga och professionella 
redaktörskap har tidskriften en-
gagerat och varit ständigt aktuell. 
Hans efterträdare blir Emil Viktor 
Nilsson, disputerad biolog bosatt 
i Uppsala. Jag önskar honom all 
lycka i arbetet som redaktör för 
Svensk Botanisk Tidskrift.  

Eva Waldemarson
ordförande i 

Svenska Botaniska 
Föreningen

Avlångt land 
påverkar floran 
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  Från fältet

Botanikdagarna på Öland
Nästa år genomförs Botanikdagarna på Öland. 
Alla medlemmar i Svenska Botaniska Föreningen 
hälsas välkomna dit den 24–28 juni 2020. Det 
är tredje gången som Botanikdagarna förläggs 
till Öland med dess unika flora. Boende blir på 
sydvästra delen av ön, närmare bestämt på 
Allé gården i Kastlösa. Där finns olika boendeal-
ternativ som hotellrum och vandrarhem, men 
också möjlighet att slå upp tält och ställa upp 
husbil. Under de tre dagarna åker vi buss runt 
Öland där våra exkursionsmål kommer visa oss 
Stora alvaret, sandstäpp, ädellövskog, orkidékärr, 
allmogeåkrar och betade strandängar (på Öland 
benämnd sjömark). Alla lokaler är lättgångna, 
men du får vara beredd på att gå några kilometer 
och klättra över stättor. På kvällarna blir det 
kortare föredrag och för den som orkar finns 
mycket trevligt att uppleva alldeles nära vårt 
boende, både natur och kultur. Pris och första 
anmälningsdag är inte fastställda ännu. Läs mer 
på www.svenskbotanik.se där fortlöpande infor-
mation kommer att läggas upp. 

Trädgårdsmässan igen 
Svenska Botaniska Föreningen är tillbaka på 
trädgårdsmässan nästa år. Vill du vara med och 
hjälpa till och berätta om vår verksamhet på 
Nordiska Trädgårdar 2020, den 26–29 mars? 
Vi behöver medlemmar som kan hjälpa till i vår 
monter. Kontakta Katarina Stenman vid intresse: 
katarina.stenman@svenskbotanik.se.

Föreningsstämman 2020 
Nästa års föreningsstämma äger rum 14–15 mars 
på Clarion Hotell Gillet i Uppsala. Programmet 
är ännu inte klart, men några ämnesområden 
som kommer att ges tid till diskussion kring är 
tidskrifter, att bli fler medlemmar, inventeringar, 
samt naturvård. Under söndagen kommer det att 
bli föreläsningar kring ett ännu ej spikat tema.

F
ör första gången har en heltäck-
ande bedömning av de europe-
iska mossornas bevarandestatus 
gjorts; A miniature world in 
decline: European Red List of 

Mosses, Liverworts and Hornworts. Resul-
taten visar att av de 1 817 bedömda arterna 
riskerar 22,5 procent att dö ut. De största 
hoten utgörs av ändrade markförhållan-
den, till exempel vid dammbyggen, och 
av den ökande förekomsten av bränder, 
men även av klimatförändringar och ett 
intensivt jord- och skogsbruk.  

– Effekterna av människans aktiviteter 
leder till minskade populationer och en 
ökad risk för utrotning av viktiga arter 
i Europa. Denna rapport visar hur svår 
situationen är för många förbisedda, un-
dervärderade arter som utgör ryggraden i 
Europas ekosystem och som bidrar till en 
hälsosam planet. Vi måste minska män-
niskans påverkan på våra ekosystem och 

prioritera skyddet av dessa arter, säger 
Luc Bas, direktör för IUCN Europa i ett 
pressmeddelande. 

Mossor är den tredje mest hotade 
gruppen av växtarter som hittills bedömts. 
Som jämförelse är 2 procent av medici-
nalväxter, 8 procent av vattenväxter, 16 
procent av vilda släktingar, 20 procent av 
ormbunkar och lummerväxter, 42 procent 
av träd och 57 procent av fridlysta växter 
(listade under europeiska eller internatio-
nella politiska instrument) hotade.    

Just nu arbetar ArtDatabanken med 
den svenska rödlistan, som utkommer 
under våren 2020.

– För Sverige är situationen för våra 
mossor likartad med den i Europa, med 
vissa undantag. Till exempel är statusen 
för mossor i svenska våtmarker något 
bättre än i övriga Europa, säger Tomas 
Hallingbäck som arbetar med underlag till 
den svenska rödlistan.        Niklas Aronsson

Var femte mossa 
riskerar att dö ut  

D 
et internationella forsknings-
teamet har jämfört genetiska 
data från 1 147 arter världen 
över och med hjälp av dessa 
skapat det hittills mest full-

ständiga evolutionsträdet av hur växter 
har utvecklats.

De första organismerna som utnytt-
jade solens energi med hjälp av särskilda 
organeller i vissa celler, så kallade kloro-
plaster, var alger. Dessa var alltså de första 
fotosyntetiserande växterna. Detta skedde 
för ungefär en miljard år sedan. Fors-
karna har studerat hur generna uttrycks 
(transkriberas) i ett stort antal växter 
och utifrån det rekonstruerat hur de har 
utvecklats. 

Från hav till land
Tidigare har man trott att den stora 
genetiska diversifieringen skedde med 
uppkomsten av blomväxter (gömfröiga 
växter), inte minst eftersom dessa utgör 
majoriteten av alla växter idag. Men fors-
karna gjorde den överraskande upptäck-

ten att ökningen av biodiversitet skedde 
betydligt tidigare än så. Den skedde 
framför allt när växter tog steget från ett 
liv i haven, till ett liv på land. 

Den nya miljön var en stor utmaning 
och krävde många olika evolutionära lös-
ningar. En enorm ökning av den genetiska 
variationen skedde under en förhållande-

Dagens växter har samma ursprung 
Alla världens 500 000 
växtarter har en sak 
gemensam: sitt ur-
sprung. I en artikel i 
Nature visar forskare 
hur växterna har evol-
verat under årmiljoner.   

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Det var när växterna tog steget från ett liv i haven till ett liv på land som den genetiska utvecklingen explo-
derade. Det visar en ny studie i tidskriften Nature.

Över tjugo procent av de europeiska mossarterna 
riskerar att dö ut enligt den senaste rapporten 
om rödlistade arter från Internationella natur-
vårdsunionen (IUCN). En ny hotfaktor är de 
snabba klimatförändringarna.  

vis kort tid, varefter den nådde en platå. 
Nästan allt genetiskt material stammar 
från den här tiden. 

De gömfröiga växterna utvecklades 
först många miljoner år senare, framför 
allt för att det under lång tid saknades 
lämpliga förhållanden för dem på land.         
                    Niklas Aronsson

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Många mossor hotas av utrotning till följd av bland annat habitatförluster.

Pollinerade för 100 miljoner år sedan

I 
en ny studie har forskare från Kina 
och USA flyttat tillbaka tidpunkten 
för det första fysiska beviset för 
insektspollination till för 99 miljoner 
år sedan, under Krita. Upptäckten 

är baserat på ett fynd av en tornbagge 
(en insektsfamilj som hör till ordningen 
skalbaggar) med pollen på benen. Den 
hittades i en bit kåda i en gruva i My-
anmar. Det innebär ungefär 50 miljo-
ner år tidigare än det dittills tidigaste 

fyndet. För 100 miljoner år sedan var 
det flygödlor och inte fåglar som drog 
fram över himlen. En av medförfattarna 
är paleobotanisten David Dilcher. Han 
menar att pollenkornet troligen hör till 
klassen trikolpater, som är den största 
gruppen bland de gömfröiga växterna. 
Dit hör också de flesta tvåhjärtbladiga 
växter. 

Termen tvåhjärtbladiga (dikoty-
ledoner) har visat sig vara systematiskt 

parafyletisk, eftersom de enhjärtbladiga 
växterna utvecklats ur de tvåhjärtbla-
diga. Därför är vissa tvåhjärtbladiga 
växter närmare släkt med enhjärtbladiga 
arter, än med andra tvåhjärtbladiga. 
Det gör att termerna enhjärtbladiga och 
tvåhjärtbladiga växter är systematiskt 
olämpliga begrepp. Trikolpater, dit den 
stora majoriteten gömfröiga växter kan 
föras, är däremot monofyletisk.
            Niklas Aronsson    

FOTO: THOMAS GUNNARSSON

Vanserums källor kommer att besökas 
under nästa års botanikdagar. 
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Från Fältet   Kryptiskt REDAKTÖR: LINNEA HELMERSSON

Arktisk lavart funnen på Holmön
I högalpina och arktiska klimat är lavar som grupp 
ofta framgångsrika då de kan klara av de kärva 
förhållandena där. Nu har en av dessa arktiska 
arter för första gången hittats i Sverige, på skär-
gårdsön Holmön i Västerbotten. Candelariella arc-
tica, som tillhör släktet ägglavar, är en gul skorplav 
som växer på klippor. Biologen Per Hansson som 
hittade laven tror att den har spridit sig till Holmön 
med rastande fåglar som kommit från Arktis. Den 
närmaste fyndplatsen för arten är i Varanger i 
Nordnorge så att den hittats i Sverige betraktas av 
lavexperter som sensationellt. 

Sista bandet om bladmossor  
Mossor var en av de första 
organismgrupper som det stora 
projektet Nationalnyckeln satte 
igång med, som en del i ambitio-
nen att kartlägga alla flercelliga 
arter i Sverige. Tre volymer om 
bladmossor har givits ut under 
åren och nu har äntligen den 
fjärde och sista utkommit. Den 
omfattar vitmossor, björnmossor, 
sotmossor och ett par mindre 
mossgrupper. I den nya mossvolymen finns 
också en huvudnyckel som inbegriper alla klasser 
och släkten inom gruppen bladmossor. De fyra 
volymerna om bladmossor omfattar totalt cirka 
800 arter. 

En svampart blev 15 arter efter 
DNA-sekvensering
Inom modern systematik har DNA-sekvensering 
blivit en allt viktigare metod för att avgöra hur 
arter är besläktade. Ibland leder studier av DNA 
till helt nya indelningar av släktskap och ibland 
kan det bidra till att en art delas upp i flera nya. 
I en nyligen publicerad studie från Göteborgs 
universitet har doktoranden Sten Svantesson 
bland annat kunnat visa att en skinnsvamp som 
finns i Sverige egentligen bör betraktas som hela 
femton olika arter, varav åtta av dem förekommer 
i Sverige. Han drar också slutsatsen att det kan 
finnas hundratals svamparter i Sverige som inte 
tidigare beskrivits av vetenskapen.

Candelariella arctica, en ägglav, har överraskande 
hittats på Holmön i Västerbotten.

Lever på andra
M

ånga kryptogamer lever som 
epifyter, det vill säga på lev-
ande träd. Vissa arter är ge-
neralister, däribland blåslav, 
och kan hittas på de flesta 

trädslag. Andra arter har mer specifika 
krav på sin växtplats, till exempel tallticka 
som enbart finns på tall, eller asporangelav 
som bara växer på asp. 

Träd kan delas in i två grupper utifrån 
barkens kemiska sammansättning och fysi-
kaliska egenskaper. Trädslag med högt pH 
kallas rikbarksträd. De hyser ofta många 
arter. Trädslag med lågt pH kallas fattig-
barksträd. I regel är det olika arter som 
trivs på fattigbarks- respektive rikbarks-
träd. Förutom skillnader i pH kan barkens 
innehåll av näringsämnen skilja sig mellan 

olika arter. Våra olika barrträd, björkar 
och alar räknas som fattigbarksträd. Till 
rikbarksträden hör alm, ask, lönn, fläder 
och asp.

Det finns även andra faktorer som på-
verkar vilka arter man hittar på träden, till 
exempel trädets ålder och barkens grovlek. 
Det har också stor betydelse var i landska-
pet trädet växer. För en art som kräver hög 
luftfuktighet är det en nödvändighet att 
trädet inte står för exponerat, medan det 
för en annan art kan krävas en solexpone-
rad växtplats. 

Alléträd och andra träd som växer nära 
grusvägar kan få en speciell epifytflora 
eftersom de blir impregnerade av närings-
rikt damm från vägen, något som gynnar 
många arter.                      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.

FOTO: PER HANSSON

I slutet av sommaren gjordes 
ett spännande upptäckt i 
Västerbotten – då hittades 
det andra fyndet någonsin i 
Sverige av en sopp som heter 
Suillus asiaticus. Det första 
fyndet gjordes för blott ett 
par år sedan. 

Svampen, som tillhör 

samma släkte som bland an-
nat smörsopp och lärksopp, 
har vinröd hatt och gult por-
lager. Den bildar mykorrhiza 
med lärk. 

Sin huvudutbredning har 
Suillus asiaticus i Sibirien 
men den förekommer också i 
Finland och västra Ryssland. 

Blott andra fyndet i Sverige av sopp-art

Eldticka är en epifytisk svamp.

FOTO: KATARINA STENMAN

FOTO: ANDREAS GARPEBRING

Suillus asiaticus.

Nordkalottenresa
Botanisk resa till nordligaste Norge och Finland 2020, arrangerad av 
Svenska Botaniska Föreningen. 

Vi kommer att besöka lokaler för stiftstarr, styvbräcka, lappfela, 
fjälltrift, ishavsstjärnblomma, ishavsstarr, ryssilja, talviksvallmo, 
masivedel, ryssvedel, hänggräs, arktiskt saltgräs, strandviva, vit nysrot, 
purpurkrassing, ryssgräs, kolastjärnblomma, ishavsmålla, polararv, 
östbottensstarr, tanatimjan, finnmarkssaltgräs, ryssglim, grässyra, rys-
selm, ryssruta, doftbräken, östbräken, rysskörvel, kantförgätmigej, finsk 
näckros, pyrolavide, sibirisk klematis och mycket annat spännande.

Tid: söndag 26/7 – lördag 8/8 2020
Rutt: Luleå – Kilpisjärvi – Tromsö – Alta – Kautokeino – Lakselv – 

Tana – Varanger – Sodankylä – Haparanda – Luleå
Exkursionsledare: Mora Aronsson
Transport: hyrbilar (4- eller 8-personers)
Max antal deltagare: 16, minimum 8 (inklusive exkursions- och 

reseledare).
Beräknat pris: cirka 9 250 kr för guide, boende (mest hytter för 3–5 

personer), bilar och drivmedel (16 deltagare; något högre med färre 
deltagare). Kostnad för mat tillkommer.

Anmälan är bindande och görs via telefon (0793 41 24 62) eller via 
formulär på SBF:s hemsida (www.svenskbotanik.se)  mellan 18 decem-
ber och 1 mars 2020.

Titel: Binas hemliga liv (övers. Claes Bernes) 
Författare: Thor Hanson Förlag: Natur & Kultur 
Pris: 245 kronor (Naturbokhandeln)

Bin är ett högintressant ämne på flera sätt 
och i den amerikanske biologen Thor Hansons 
underhållande bok lyfts flera centrala aspekter 
fram. Skickligt växlar Hanson mellan analyser 
av binas evolutionsbiologiska historia och inter-
vjuer med framstående biforskare.

      Torgny Nordin

Titel: The Garden Jungle Författare: Dave Goul-
son Förlag: Vintage Publishing Pris: 189 kronor 
(Bokus)

Den brittiska biologen Dave Goulson, porträtt-
terad i detta nummer, är aktuell med en ny bok 
om trädgårdar och hur dessa kan vara ett sätt 
att mota den utarmning av natur och biologisk 
mångfald som pågår. Dave är själv trädgårds-
fantast med fingerborgsblomma och blåeld 
som favoritväxter.                           Niklas Aronsson

Bin i världen Mer trädgård

Titel: Mannen som ordnade naturen Författare: 
Gunnar Broberg Förlag: Natur & Kultur Pris: 219 
kronor (Bokus)

Mannen som ordnade naturen är skriven av 
Linnéauktoriteten Gunnar Broberg och bygger 
på många decenniers studier av Linnés omfat-
tande kvarlåtenskap. Den skildrar inte bara 
Linnés liv och verk utan också hans samtid och 
betydelse för eftervärlden. Biografin har fått ly-
sande recensioner.                       Niklas Aronsson

Titel: Naturen vi glömde Författare: Emma Wall-
rup (text) & Ture Sund (foto) Förlag: Lumio Pris: 
219 kronor (Bokus)

Den här boken tar upp växternas intrikata över-
levnadsstrategier. En mångfald som växterna 
har utvecklat för att överleva i sina miljöer och 
som har vuxit fram under många årmiljoner. 
Boken tar även upp människans brukande 
av naturen, och hur vi kan leva hållbart igen 
genom att lyssna på den.             
                      Niklas Aronsson

Linnés liv Växtstrategier 
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  Personligt

”Vi står inför stora naturkatastrofer inom 
en snar framtid om vi inte agerar ...”

N
ågra kilometer norr om Brigh-
ton i södra England ligger 
University of Sussex där Dave 
Goulson är professor. Campus-
området är byggt på mitten av 

1970-talet under en tid när många nya uni-
versitet såg dagens ljus. Det är en regnig 
dag i början av november. Mitt på golvet 
i det lilla rummet som är Dave Goulsons 
arbetsplats står en plastburk och fångar 
regndroppar från taket. På bokhyllan, 
som täcker rummets ena långsida, samsas 
lådor med nålade fjärilar från hela världen 
med olika diplom som Dave har fått för 
sina insatser. De böcker han har skrivit 
hittills har varit stora framgångar i många 
länder, inte minst i Sverige. Förutom redan 
nämnda Galen i humlor (2013) så har han 
gett ut Galen i insekter (2016), Den stora 
humleresan (2018), och så den senaste 
boken The Garden Jungle (2019). 

Du är verkligen uppskattad i Sverige, varför 
är dina böcker så populära tror du?

– Jag vet egentligen inte. En anledning 
är nog att de inte är allt för allvarliga. Jag 
försöker mixa in humor i ett underliggan-
de, ofta ganska deprimerande, budskap. 
Jag vill engagera människor, få folk att bry 
sig. För mig är dessa frågor viktiga och det 
är frustrerande att de flesta inte är intres-
serade. Vi står inför stora naturkatastrofer 
inom en snar framtid om vi inte agerar, vi 
håller på att förstöra vår planet.

Han startade sin akademiska karriär 
med att följa efter humlor på deras jakt 
efter pollen och nektar. Han noterade att 
humlor många gånger viker undan i sista 
sekunden när de är på väg att sätta sig på 
en blomma. Det gjorde Dave nyfiken. När 
han inte kunde hitta något i litteraturen 

om fenomenet beslöt han sig för att själv 
försöka hitta ett svar. Efter några års 
forskande kunde han, och hans doktorand, 
konstatera att humlor kan lukta sig till att 
en annan humla varit på besök. När en 
humla landar på en blomma lämnar den 
ett fotavtryck som andra humlor kan lukta 
sig till.  

Efterhand tog intresset för bevarande-
frågor över. 

– Efter att jag arbetat tio–femton år 
med att studera insekternas minskning, in-
såg jag att ingen direkt gjorde något åt det. 
För mig återstod att publicera ännu fler 
akademiska artiklar i obskyra tidskrifter 
som bara skulle bli lästa av ett halvt dussin 
andra forskare, även de intresserade av 
bin. Jag insåg att jag måste agera på något 
annat sätt för att göra skillnad. 

Svaret blev organisationen The 
Bumblebee Conservation Trust som han 
startade 2006. 

– Den höll jag på med på allvar i unge-
fär fem år innan jag klev åt sidan.

Idag har organisationen 12 000 
medlemmar och ett 40-tal anställda som 
arbetar med hur minskningen av humlor 
och andra bin ska kunna stoppas. Det kan 
handla om rådgivning till jordbrukare, 
besök i skolklasser, återintroduktion av bin 
där de har försvunnit et cetera.

– Jag är nöjd med vad jag har gjort så 
här långt, startat The Bumblebee Conser-
vation Trust och sålt många böcker. Å an-
dra sidan undrar jag om det verkligen har 
gjort någon verklig nytta. Det ser ganska 
mörkt ut och det går inte sätta sig tillrätta 
och säga att nu är jobbet gjort.

Vad tror du om framtiden?
 – Jag är ganska pessimistisk om jag 

Den brittiske biologen Dave Goulson slog igenom 2013 
med boken Galen i humlor där han med humor och 
allvar skildrar binas fascinerande värld. Nu, sex år 
senare, oroar han sig för en förestående insektskollaps.      

TEXT OCH FOTO: NIKLAS ARONSSON
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Namn Dave Goulson. Ålder 54 år. Bor Sussex i 
södra England. Aktuell Som populär författare 
till böcker om insekter och biologisk mångfald.

ska vara ärlig, men det finns inga skäl att 
ge upp bara för det. Det vi gör nu kom-
mer göra saker lite mindre dåliga för våra 
barn i framtiden. Jag tror inte att naturen 
kommer att kollapsa under min livstid, 
men jag tror att mina barn kommer att få 
ett hårdare liv än vad jag har haft. Man 
skulle kunna tro att det skulle innebära en 
guldbiljett att födas i Europa i mitten av 
2000-talet, men bara befolkningstillväxten 
och klimatfrågan i sig själva är tillräckliga 
för att göra situationen katastrofal. Lägg 
dessutom till habitatförluster, bikollaps, 
jordförstörelse, överfiske – alla dessa stora 
frågor av vilka vi idag inte handskas bra 
med en enda. Det är mer eller mindre helt 
säkert att vi kommer att förlora en massa 
arter framöver. Nu kanske det rör sig om 
en i timmen, som vissa uppskattningar 
gör gällande. Det är ingen tvekan om att 
om 50 år kommer en stor del av världens 
biodiversitet vara borta. Men ju mer vi gör 
nu, desto mindre katastrofal blir situatio-
nen då.

Vad är du mest rädd för av alla stora utma-
ningar som världen står inför?

– Jag tror inte det går att separera dem. 
De är alla sammankopplade och påverkar 
varandra. Allt är sammanvävt. Men det är 
klart att klimatfrågan är en stor sak. Det 
ser inte ut som om vi har någon lösning på 
den för de närmaste decennierna. Vi tycks 
inte kunna hålla temperaturökningen 
under 2 grader, den kan mycket väl komma 
att bli både 2,5 och 3 grader. Problemet är 
att det inte säger särskilt mycket för folk i 
allmänhet. Vad som gör mig frustrerad är 
att höra människor i norra Europa säga: 
”Ååh, ett par grader varmare, det låter ju 
toppen!” De förstår inte konsekvenserna. 
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De här stora frågorna är svåra att greppa, 
den mänskliga hjärnan klarar inte av att 
hantera dem särskilt bra. Vi är bättre på att 
tänka i kortare tidsrymder.

Vad kan jag göra som vanlig människa?
– Allt som står i din makt. Vi kan alla bli 

delaktiga i att göra små saker. Och faktum 
är att de flesta av de stora problemen ska-
pas av små saker som ett antal miljarder 
människor gör fel: kolutsläpp, plastavfall, 
dåliga beslut vi fattar som att äta mycket 
rött kött ... miljoner med små saker som vi 
alla kunde göra bättre. Att få människor att 
förstå detta är värt ett försök. Och det är 
mycket som händer nu, människors attity-
der har ändrats, till slut verkar folk vakna, 
och insektsnedgångarna har varit en del 
av detta uppvaknande tror jag. Under de 
senaste åren har andelen människor på 
planeten som inser att det finns mycket 
allvarliga problem ökat kraftigt. Det är inte 
alldeles hopplöst alltså, men det är också 
ganska deprimerande om vi ska behöva 
vänta på att Greta blir president, var nå-
gonstans det nu skulle vara.

Men om människor är mer medvetna tycks 
politikerna slå dövörat till världen över?

– Jag vet. Som det nu är finns det en 
slags gräsrotsrörelse som vill ta bättre 
hand om miljön, men så har vi politiker 
som Boris Johnson som nyligen avfärdade 
de som klimatstrejkade i London under 
Extinction Rebellion som samarbetsovil-
liga hippies. Vad som krävs är att vi gör 
saker kollektivt. Det fungerar inte om 
varje land ska göra något på egen hand. 
Men idag präglas världspolitiken av själv-

iskhet: America first och Brexit, medan 
överstatliga organ som EU börjar lösas 
upp, och USA kliver ur klimatavtal, vilket 
är exakt det motsatta av vad vi behöver 
nu. Istället för att hålla ihop slåss vi ännu 
mer mot varandra. I det läget börjar folk 
rösta på extrempartier och populism ökar, 
att skylla på utlänningar är en del av den 
mänskliga instinkten tror jag. Min oro är 
att detta kommer att bli värre, länder kom-
mer att bli ännu mer inåtvända. Kanske 
måste det komma ett rejält bakslag för att 
det ska hända något.

Ett av de stora problemen är jordbrukets 
giftanvändning, men är det möjligt att föda 
världens befolkning utan dessa?

– Ja. Det vanliga argumentet är att om 
vi tar bort pesticider så skulle skördarna 
bli mindre. Ekologisk odling producerar 
mindre skördar än konventionell odling. 
Det är sant. En större undersökning har 
visat att ekologisk odling ger 80 procent 
av vad konventionell odling ger. Det finns 
grödor där skillnaden är större och andra 
där skillnaden är mindre. Den vanliga lo-
giken är då att vi skulle behöva 20 procent 
mer yta att odla på, vilket skulle kunna 
innebära att vi hugger ner mer regnskog. 
Men det har spenderats enorma sum-
mor på forskning kring att öka skördarna 
genom intensiv odling som inbegriper 
pesticider, men mindre än en procent 
av världens utvecklingskostnader för 
jordbruk har gått till att utveckla ekologisk 
odling. Så även om gapet mellan ekologisk 
och konventionell odling kan tyckas stort 
så skulle det kunna minskas med mer 
forskning. 

Personligt

Dave Goulson trivs i rollen som författare och forskare. 

Ett mer inbjudande motargument är att 
vi idag producerar tre gånger så mycket 
som vi behöver för att föda hela världens 
befolkning. En tredjedel av det kastas, och 
en annan tredjedel ges i form av foder till 
djur, vanligen högintensiv köttproduktion 
av gris, nöt och kyckling. Så bara en tredje-
del av det som odlas äts upp. 

Cirka 76 procent av all jordbruksmark 
i världen används idag för uppfödning av 
djur, antingen i form av betesmark eller i 
form av ytor där man producerar foder till 
djuren. Kött står för 18 procent av det vi 
äter, så 76 procent av all yta producerar 18 
procent av maten. Det är inte bra.

Om vi minskar det vi kastar med hälf-
ten så skulle hela världens befolkning kun-
na gå över till ekologisk mat över en natt. 
Tar vi bort all köttproduktion så minskar 
behovet av jordbruksmark drastiskt. 

Vi har accepterat ett system där 
intensivt jordbruk är motsatsen till djur 
och natur. Där vi har intensivt jordbruk 
finns nästan ingen natur. Vi ser det som 
ett faktum att vi behöver det intensiva 
jordbruket, och att förlusterna av biologisk 
mångfald är något vi måste ta. 

Det sätt som vi producerar mat på idag 
är dåligt för naturen, men det behöver det 
inte vara. Idag förstör vi naturen för lång 
tid framåt. Jag menar att du kan ha både 
natur och odling på samma ställe, men du 
måste ändra inriktning ganska radikalt. 

Kan du gett ett konkret exempel på hur det 
ska kunna ske?

– Vi har bett folk med koloniträdgår-
dar runt Brighton att skriva ned hur stora 
skördar de får. Om du skalar upp siffrorna 
så har de bästa trädgårdarna skördar på 
35 ton frukt och grönsaker per hektar, och 
det helt utan användning av gifter. Det är 
35 ton hälsosam mat utan förpackningar 
och gifter, att jämföra med konventionell 
intensiv odling som hamnar på kanske åtta 
ton per hektar. Trots avsaknad av forsk-
ning, stora maskiner och pesticider. 

Förra året kom en studie från Bristol 
University om insektsdiversitet där de 
jämförde mångfalden i städernas trädgår-
dar, parker, naturreservat och kyrkogår-
dar, och den biotop som hade den största 
diversiteten var koloniträdgårdarna, vilket 
jag tycker är rätt coolt. Du kan ha matpro-
duktion och hög biologisk mångfald på 
samma gång. Dessutom, som grädde på 
moset, så kom det en studie från Nederlän-
derna som visade att personer över 60 år 

som ägde koloniträdgård var friskare än de 
som inte hade någon. Varför inte ta en del 
av alla de forskningspengar som satsas på 
högintensiv produktion till att få folk att 
bli intresserade av att odla sin egen mat? 
Det skulle minska behovet av intensiv 
odling, och skulle kunna skalas upp till 
större enheter med kommersiell bärkraft. 
Det här kunde vara ett sätt att ändra den 
globala produktionen som är inriktad på 
spannmål och oljeväxter, vilket inte är 
särskilt bra för oss, och få folk att äta mer 
frukt och grönsaker. Det produceras idag 
för lite grönsaker och frukt för att klara 
världens behov av dessa enligt vad WHO 
vill, men mer än nödvändigt av spannmål. 
Vi behöver ställa om till ett mer personal-
intensivt jordbruk där man producerar 
grönsaker och frukt runt våra städer. 

Men skulle vi kunna klara av det, att jobba 
som småskaliga jordbrukare av grönsaker 
och frukt?

– Ja, därför att alla prognoser pekar på 
att jobben kommer att försvinna, så vad 
ska vi annars göra? Datorer och robotar 
kommer att ta över mycket av det vi gör 
idag. Att få fler människor att arbeta i små 
jordbruk är en lösning för framtiden. Det 
finns ett sådant exempel nära Gatwick 
redan idag. Vi tror ofta att de jordbruk 
som förser oss med mat är stora, men 
faktum är att hälften av all mat kommer 
från jordbruk som är mindre än två hektar. 
Mestadels i Asien och i utvecklingsländer. 
Nu går utvecklingen där åt samma håll 
som i Europa och Nordamerika, och vi 
borde övertyga dem om att inte gå i vår 
riktning.

Upplever du att politiker lyssnar på dig?
– Nej, inte alls, och det är en av de 

stora frustrationerna. Det går att komma 
rätt långt genom att övertyga folk att bete 
sig annorlunda, men det är svårt att nå 
alla, och folk är lata – i slutändan köper 
de den billigaste maten. Trots att de kan 
vara medvetna om djurhållning köper de 
kyckling som producerats under hemska 
förhållanden. Folk väljer att inte tänka på 
det, utan vill ha den billiga kycklingen. 
Människor är på väg att vakna, ingen 
köper ägg från burhållna höns idag. Men 
för att få verkliga framgångar och förändra 
systemet måste du även få politiska beslut. 
I Storbritannien är miljöfrågorna inte på 
agendan, här är det bara Brexit, hälsofrå-
gor och utbildning. Det finns en oro för 

stora folkvandringar, något som kommer 
bli mycket värre i framtiden med pågående 
klimatförändring. I dag är Europa oroligt 
för migranter som i tiotusental kommer 
över Medelhavet, men vänta tills de är 
tiotals miljoner. Vad ska vi göra då? Idag 
saknas lösningar. Om du ser på en politisk 
debatt är miljö något som sällan nämns. 
De flesta ser inte miljö som något som rör 
dem.

Hur gör du själv? Äter du kött?
– Jag har egna kalkoner och kycklingar 

som jag föder upp. Jag äter nästan aldrig 
rött kött. Jag äter trafikdödade djur, hjor-

tar och fasaner till exempel. Min familj 
tycker jag är galen, men själv tycker jag det 
är galet att folk lämnar färskt hjortkött, det 
är ju 50 kilo med härligt kött! Jag har halva 
frysen full med rådjurskött för tillfället.

Har du någon ny bok på gång?
– Ja faktiskt, en bok om insektsminsk-

ningen. Att nedgången är på riktigt, vad 
som driver den och vad vi kan göra åt 
den? Svårigheten är att det lätt blir att den 
handlar om hur vi ska ta hand om planeten 
snarare, än bara om insekter, och sådana 
böcker finns det många av. Förhoppnings-
vis kommer den under nästa år. 

University of Sussex invigdes i mitten av 1970-talet och ligger strax norr om Brighton i södra England. 
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D
et sägs att det är i träden vi 
möter våren, men det är också 
i träden vi närmar oss vintern. 
Lövens lysande färger påmin-
ner om den tid som väntar och 

plötsligt står de där avklädda, med sina 
grenar i konstnärliga mönster. De känne-
tecken vi lärt oss faller till marken och nya 
uppenbarar sig. Efter lite övning lär sig 
ögat trädens silhuetter och knopparnas 
detaljer.

Vintriga trädstudier är ett utmärkt 
sätt att vårda ett botaniskt intresse under 
den mörka årstiden. Det här är en guide 
till våra vanligaste lövträd. De detaljrika 
fotona kommer från Claes Lööws bok Den 
stora knoppboken – ett pedagogisk och 
utförligt komplement för den som vill lära 
sig mer.

Artspecifika knoppar
Utseendet hos knoppar och årsskott är 
artspecifika och, åtminstone till en början, 
nödvändiga vid artbestämning vintertid. 
Använd skott från den yttre solbelysta 
delen av kronan, det är viktigt för att 
färgkaraktärer ska stämma. I övrigt är 
knoppar och årsskott säkra karaktärer som 

inte påverkas av faktorer som växtplats 
och ålder. 

Kunskapen om knoppar är dessutom 
till stor hjälp för att sedan lära sig att 
känna igen träden på håll. Strödda knop-
par ger strödda grenar som hos rönn och 
bok. Kransställda knoppar ger grenar i 
våningar, det är tydligt hos unga ekar. Mot-
satta knoppar ger ett regelbundet förgre-
ningsmönster, som hos lönn och ask. Träd 
med en rak huvudstam, som asp, björk och 
al, tillväxer med toppknoppen. Hos till 
exempel sälg, alm och lind kan man ofta se 
flera stammar eftersom toppknoppen dör 
varje år och sidoknoppar tar vid.

Våra vanligaste lövträd
Björkarna är enkla att känna igen med 
finkvistig krona, små vinterknoppar och 
hanhängen som övervintrar i grenspetsar-
na. Vårtbjörk Betula pendula har hängande 
grenar och årsskott med utbuktande ljusa 
hartsvårtor. Hos glasbjörk B. pubescens 
saknas hängande skott och grenarna växer 
upprätt. Årsskotten är håriga och saknar 
hartsvårtor. 

Asp Populus tremula känns igen på sin 
raka, genomgående stam med ljusgrå bark 

och de grova, uppåtsträvande grenarna. 
Andelen kortskott är hög och kronan 
därför gles. Aspen är ett av de träd som 
vanligen skjuter rotskott, varför man ofta 
ser bestånd av relativt likåldriga individer. 

Alarna har ett rörigt grenverk som 
pryds av både kvarsittande ”alkottar” 
(förvedade honhängen) och övervintrande 
han- och honhängen som ska blomma 
kommande vår, vilket gör dem lätta att 
känna igen vintertid. Knopparna går inte 
att förväxla med andra arter, de är omvänt 
äggrunda och omslutna av endast två 
välvda knoppfjäll. 

Klibbal Alnus 
glutinosa har mörk, 
tidigt uppsprickande 
bark och ofta krokiga 
grenar som går vinkel-
rätt ut från stammen. 
Knoppar och hon-
hängen är tydligt skaf-
tade och knopparna 
har en speciell, nästan 
glänsande, blåaktig till 
lila färg.

Gråal A. incana har 
slät ljusgrå bark och 

mer uppåtsträvande grenar. Knopparna 
är rödbruna och precis som honhängena 
oskaftade.

Övriga triviala lövträd
Bland de trädartade Salix-arterna är 
sälg Salix caprea och jolster S. pentandra 
de vanligaste. Även olika typer av pilar 
förekommer. Gemensamt för arterna 
är att knopparna sitter strödda och är 
omslutna av endast ett hättelikt knoppfjäll 
som täcker hela knoppen. Arterna kan 
vara mycket svåra att skilja åt, hybrider är 
vanliga och särskilt som unga tillkommer 
flertalet viden som förväxlingsarter. Sälg, 
som är det enda vanliga skogsträdet i släk-
tet, har grönaktiga årsskott och rödbruna 
knoppfjäll med en typisk knoppspets som 
pekar utåt och får knoppen att likna en 
liten vattendroppe. Barken är gråaktig 
och skrovlig. Längs diken och stränder 

påträffas jolster. Arten 
skiljs från sälg på de 
glänsande, brunak-
tiga årsskotten och 
knoppar som saknar 
utstående spets.

I familjen rosväx-
ter hittar vi såväl någ-
ra av våra vanligaste 
triviala lövträd som 
ädellövträd och förvil-
dade fruktträd. Rönn 
Sorbus aucuparia och 

hägg Prunus padus är 
vanliga i hela landet, 

medan oxel Sorbus intermedia, sötkörsbär 
(fågelbär) Prunus avium, vildapel Malus 
sylvestris och apel M. domestica är mindre 
vanliga och förekommer i södra Sverige 
ungefär upp till Gästrikland. 

Hos rönn och oxel, små träd med 
brunaktig bark, kan klasarna med röda 

bär ofta sitta kvar långt in på hösten. Båda 
träden har spiralställda knoppar där topp-
knoppen är stor och äggrund, och sido-
knopparna är små, tillplattade och tryckta 
mot skottet. Hos rönnen är knoppfjällen 
svarta och karaktäristiskt långhåriga 
medan de hos oxel är grön- till brunaktiga 
med mindre behåring. 

Hägg är ett litet, ofta flerstammigt, 
träd eller buske. Barken är mörk med 
ljusa korkporer. Grenar och årsskott är 
raka och uppåtsträvande med bark som 
doftar starkt av bittermandel om den kros-
sas. Knopparna är mörkbruna och vasst 
spetsiga. 

I samma släkte återfinns ädellövträdet 
sötkörsbär, ett enstammigt litet träd med 
gråbrun bark och karaktäristiska, horison-
tella ljusa strimmor (utdragna korkporer). 
Kronan är gles med styva, utåt- och uppåt-
riktade grenar med ett särskilt fjäderlikt 
utseende skapat av den regelbundna 
fördelningen av kort- och långskott. I 
toppen av både kort- och långskott sitter 

blad- och blomknoppar samlade tillsam-
mans i kluster.

Vildapel och apel är små träd, upp till 
åtta meter höga med tätgrenig krona som 
ger ett rörigt intryck, och gråbrun, flag-
nande bark. Hos båda träden förekommer 
kortskott, som endast hos vildapel ibland 
ombildas till tornar. Knopparna är små, 
hos vildapel närmast kala och hos apel 
vithåriga. Den ofta flerstammiga vildapeln 
är ganska vanlig i lövskog och kulturmark 
medan apel endast påträffas odlad eller 
förvildad.

Det våras för 
knopparna

  VintersilhuetterTEXT: LINA WIKANDER ILLUSTRATIONER: CLAES LÖÖW

Gråal med rödbruna 
knoppar.

Gråal har oskaftade knoppar och honhängen.

Sälg har rödbruna knoppfjäll.
Klibbal har skaftade 
knoppar.

Klibbal har tydligt skaftade knoppar och honhängen.

Fågelbär har sina 
knoppar i kluster.

Jolster.

FOTO: AGNETA ERICSSON

FOTO: THOMAS GUNNARSSON
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Ädellövträden
Av våra tre naturligt förekommande 
träd i familjen bokväxter har skogs-
ek Quercus robur den största utbred-
ningen, från Skåne upp till Dalälven. 
Bok Fagus sylvatica är allmän endast 
i sydligaste Sverige och berg ek Q. 
petraea förekommer på stenig och 
bergig mark i sydvästra Sverige. 

Bokens släta, elefantgrå stam är 
karaktäristisk precis som de avlånga, 
vasst spetsiga knopparna som sitter 
i två rader längs de sicksackformade 
årsskotten. 

Ekarna är, med sina krokiga och 
knotiga grenar, lätta att känna igen 
vintertid. I grenspetsarna sitter 
olikstora knoppar i kluster, endast 
fågelbär har knoppar i kluster på 
ett likande sätt. Löven hos bok-
växterna förmultnar långsamt och 
kan tillsammans med kvarliggande 
fruktskålar på marken vara till hjälp 

för att skilja framför allt 
bergek från skogsek. Hos 
bergek är både fruktskå-
lar och blad långskaftade 
medan skogsekens är kort-
skaftade. 

Hos de ädellövträd 
som återstår i denna guide 
är hästkastanj Aesculus 
hippocastanum en av de 
lättaste att känna igen. 
Grenarna är grova och 
bågböjda med uppåtväx-
ande grenspetsar prydda 
av stora (cirka 18–25 milli-
meter), bruna, klibbiga 
toppknoppar. Hos äldre 
träd är stammen och gre-
narna typiskt vridna. 

Ask Fraxinus excelsior 
har likt hästkastanjen 

bågböjda grenar som är 
grova ända ut i spetsarna. 

Med de mattsvarta, parvis motsatta knop-
parna går den inte att förväxla med något 
annat träd vintertid. På individer med 
honblommor hänger de avlånga, vingade 
frukterna ofta kvar i klasar hela vintern.

Skogslönn Acer platanoides har precis 
som ask parvis motsatta knoppar och kvis-
tar vilket ger ett regelbundet förgrenings-

Ask har mattsvarta parvis motsatta knoppar.Skogslönn har parvis motsatta knoppar. 

Skogsalmen har äggrunda bladknoppar längst ut 
på årsskotten och runda blomknoppar längre in.

De ovala, röda knopparna sitter 
i två rader på skogslind.

Skogsekar i vinterlandskap.

mönster som syns på vintern. Knopparna 
är rödaktiga, trubbigt ovala och innehåller 
precis som årsskotten en vitaktig växtsaft. 
Ibland ses de kvastlika blomställningarna 
sitta kvar i kronan. Den vanligen förvil-
dade tysklönnen Acer pseudoplatanus har 
gröna knoppfjäll med mörka kanter, till 
skillnad från lönnens röda, och eventuella 
kvarsittande blomställningar är klaselika.

Skogsalm Ulmus glabra är ett ofta fler-
stammigt träd där toppskotten högst upp i 
kronan är starkt lutande och närmast ho-
risontella. Även grenspetsarna längre ner i 
kronan är uppbyggda i platta skikt, som för 

Skogsek har olikstora 
knoppar i ett kluster.

att kunna fånga in så mycket solljus som 
möjligt sommartid. Almen har två olika 
sorters knoppar, de äggrunda bladknop-
parna längst ut på årsskotten och de runda 
blomknopparna längre in. Knopparna är 
bruna och sitter i två rader längs skottet.

Även skogslind Tilia cordata är ibland 
flerstammigt och har en typisk kron-
form där de nedre grenarna böjer sig i en 
s-form, först ner mot marken och sedan 
utåt spetsarna uppåt igen. De ovala, röda 
och glänsande knopparna sitter i två rader 
längs det sicksackformade årsskottet.

När vi nu har gått in i en tid då träden 

bytt skepnad är det äntligen dags för 
vinterbotanik. Stunder bland träd utom-
hus under de ljusa timmarna och tid för 
läsning när mörkret infaller. Ta gärna för 
vana att gissa vilken art du närmar dig med 
hjälp av trädets siluett, och använd sedan 
detaljkaraktärer som ett facit. Med vackra 
avbildningar av träd i avlövat tillstånd re-
kommenderas Bengt Edlunds bok Porträtt 
av träd – I folkkulturens och poesins spegel, 
som ytterligare inspiration och trevlig läs-
ning i vintermörkret.

Den stora knoppboken köps lättast på 
loowerk.se/knopp. 

Hästkastanjens grenar är grova och uppåtböjda.

Skogslind. Notera hur de nedre grenarna böjer sig först nedåt, sedan utåt spetsarna uppåt. 

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS/ JEAN-POL GRANDMONT 
FOTO: THOMAS GUNNARSSON

FOTO: HANS BISTERFOTO: WIKIMEDIA COMMONS
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F 
öre de gömfröiga växternas ex-
pansion vilken inleddes för bortåt 
etthundra miljoner år sedan – och 
fick upp farten rejält några tiotals 
miljoner år senare – var nakenfrö-

iga växter, främst barrträd, förhärskande. 
Om de allra första barrträden som 

utvecklades för mer än trehundra miljoner 

år sedan är det inte mycket vi känner till 
eftersom samtliga är utdöda. De allra 
äldsta nakenfröiga träden som fortfarande 
är med oss idag tillhör familjen arauka-
riaväxter, Araucariaceae. Tillsammans 
med de likaledes urgamla podocarpus-
växterna, Podocarpaceae, är de båda att 
betrakta som ett slags levande fossil vilka 

På hemlig plats i Wollemi National Park växer den märkliga Wollemia nobilis vilken upptäcktes först 1994. Under senare år har plantor effektivt spridits till botaniska 
trädgårdar världen över.

En värld utan blomväxter är svår att föreställa sig. Fast det fanns 
förstås en tid före de blommande träden, buskarna, gräsen och 
örterna när helt andra växter dominerade jordens yta.  

inledde sin evolutionära resa genom tiden 
för sisådär tvåhundratjugo miljoner år 
sedan. En annan grupp som utvecklades 
ungefär samtidigt var dinosaurierna vilket 
onekligen förstärker bilden av träd som 
hör forntiden till. Det var bokstavligen en 
annan tid med andra dofter och ljud och 
förutom enstaka trollsländor i jätteformat 

fanns inga vingade väsen, inga fjärilar och 
inga fåglar. Inte undra på att araukaria- 
och podocarpusväxterna förlitade sig på 
vindpollination.

Rumsgran populär krukväxt
Familjen Araucariaceae som står i 
centrum för den här artikeln innehåller 
såväl extremt sällsynta arter som välex-
ponerade kändisar. Bästa exemplet på det 
senare torde vara den endemiska Arauca-
ria heterophylla vilken på svenska kallas 
norfolkgran eller rumsgran och numera 
odlas som spenslig krukväxt i svenska 

kontorslandskap och dito tandläkarmot-
tagningar, samt som storvuxet träd utmed 
strandpromenader runt om i bland annat 
Medelhavsvärlden.

Den ålderdomliga familjen Arauca-
riaceae rymmer tre släkten: Araucaria 
som behandlats i en tidigare artikel, samt 
Agathis och Wollemia vilka ska avhandlas 
här. Araukariaträden var under sin evolu-
tionära barndom spridda både i norr och 
söder på superkontinenten Pangea. Med 
uppsplittringen av Pangea och bildandet 
av sydkontinenten Gondwana, eller rättare 
sagt återbildandet av densamma, kom 

På spaning 
efter världens 
äldsta träd

Araucariaceae att få sitt centrum i de östra 
delarna som idag, cirka åttio miljoner år 
senare, väsentligen utgörs av östra Austra-
lien. Och det är endast där som samtliga 
tre familjer i Araucariaceae förekommer 
idag.

Botaniskt högintressant område
I delstaten New South Wales, väster om 
de australiska Stora skiljebergen, Great 
Dividing Range, ligger ett botaniskt och 
ornitologiskt högintressant område med 
betesmarker och artrika Eucalyptus-lun-
dar vilka övergår i ett vilt bergslandskap 

Wollemia nobilis ger ett uråldrigt intryck med sina dubblerade rader av blad. Hankottarna är långa och 
smala. Kew Gardens, London.



20 vilda växter | 4.2019  vilda växter | 4.2019 21

Wollemia nobilis med tydliga honkottar. Växten är härdig och klarar minusgrader. London.

De forna kauriskogarna med Agathis australis är idag nästan helt borta och ersatta av betesmarker. Northland, nyzeeländska Nordön.

Wollemia och Agathis

med brant inskurna och svårtillgängliga 
kanjoner. Naturen är karg, men där vatten 
ständigt rinner frodas tempererade regn-
skogar. Sedan fyrtio år tillbaka är delar 
avsatta som Wollemi National Park.

Nu är jag där och förutom en parad 
med olika blommande och väldoftande 
eukalyptusar noterar jag högstammiga 
träd tillhörande Atherospermataceae vil-
ken är en familj vars historia har sina röt-
ter i Gondwana: fossilt material har bland 
annat hittats på Västantarktis. Ceratope-
talum apetalum är en reslig pjäs som här 
kallas Coachwood eftersom virket brukade 
användas till att bygga vagnar. En släkting 
i samma familj är Doryphora sassafras med 

vackra vita blommor, fast den blommar 
dessvärre inte nu. I Australien går den 
vanligen under namnet Sassafras vilket 
beror på att trädets väldoft sägs påminna 
om nordamerikanska Sassafras albidum, 
de är emellertid inte närmare släkt med 
varandra.

Området jag genomströvar blev världs-
berömt år 1994 när bergsklättraren David 
Noble firade sig ned i en dittills okänd 
kanjon och där upptäckte några höga, grö-
na träd som han aldrig sett tidigare. Noble 
packade ner några kvistar i ryggsäcken 
vilka han vid hemkomsten visade för en 
nationalparksvakt, som i sin tur tillkallade 
några botanister. Efter diskussioner och 

undersökning av herbariematerial stod det 
snart klart att David Noble gjort ett sensa-
tionellt fynd; det var inte endast en ny art 
han upptäckt, utan ett släkte som ansetts 
utdött i åtskilliga miljoner år. 

Stor osäkerhet rådde emellertid om 
trädets systematiska proveniens, även om 
växtfossiler benämnda som Agathis juras-
sica från kritperioden var påfallande lika. 
Man blev dock snart på det klara med att 
det förelåg avvikande morfologiska karak-
tärer, inte minst gällde det kottarna och 
fröämnenas vingar, vilka uppvisade både 
likheter och skillnader med Araucaria och 
Agathis. Namngivningen av det nya trädet 
utvecklades till en tämligen komplice-
rad process med sedvanligt akademiskt 
intrigmakeri och försök från somliga att 
tillskansa sig äran för upptäckten. 

Fick aboriginskt namn
Slutligen enades man om att uppkalla släk-
tet efter fyndorten, alltså Wollemi, vilket 
ursprungligen är ett aboriginskt begrepp 
vars betydelse är ”att vaksamt se sig om-
kring”. Artepitetet var det särskilt svårt att 
enas kring, men det hävdas att det ska tol-
kas som ett latiniserat adjektiv vilket an-
sluter till upptäckarens efternamn. I sep-
tember 1995 publicerades i den botaniska 
facktidskriften Telopea artikeln ”Wollemia 
nobilis, A New Living Australian Genus 
and Species in the Araucariaceae” av Wyn 
Jones, Ken Hill och Jan Allen.

Offentliggörandet av fyndet spreds 
över världen och sensationslystnaden var 
enorm. Det talades om århundradets störs-
ta botaniska upptäckt och några klämde 
till med i med att det hela var minst lika 
märkvärdigt som om en livs levande di-
nosaurie mött David Noble i den avlägsna 
kanjonen. Tveklöst var fyndet av Wollemia 
nobilis en häpnadsväckande överraskning. 
Oupptäckt hade Wollemian – det rörde sig 
inalles om ett knappt hundratal träd i tre 
små dungar – klarat sig undan två hundra 
år av hårdför europeisk exploatering och 
innan dess sextiotusen år av svedjebrän-
ning från den australiska urbefolkningens 
sida. Och som om inte det var nog hade 
Wollemian dessutom överlevt en seglats på 
många miljoner år när Australien lång-
samt glidit norrut med följd att landskapet 
torkade ut och övertogs av blommande, 
torktåliga träd som eukalyptus.

Det intresse som den intensiva mass-
mediabevakningen resulterat i gjorde att 
nationalparksmyndigheten hemlighöll 

växtplatsen – den är för övrigt fortfarande 
hemlig – och beslut togs att skyndsamt 
försöka få fram växtmaterial för spridning. 
När de första småplantorna av Wollemia 
nobilis efter några år kom ut på marknaden 
betingade de skyhöga priser. Så är det 
emellertid inte längre, och Wollemia 
växter numera i flera botaniska trädgårdar 
runt om i världen, även i Sverige.

Att betrakta en Wollemia nobilis är, 
det är ofrånkomligt, en väldigt speciell 
upplevelse eftersom den erbjuder ett slags 
titthål eller snarare förnimmelse av tiden 
före blomväxternas dominans på jorden. 
Det gäller naturligtvis för hela familjen 
Araucariaceae, men det faktum att den 
fordom spridda Wollemia nobilis nu endast 
växer vilt på en enda isolerad lokal för-
stärker onekligen känslan av något säreget 
och rart.

När det gäller den mediala rapporte-
ringen om århundradets största botaniska 
upptäckt finns det emellertid goda skäl att 
nyansera bilden. För det har gjorts andra 
märkvärdiga fynd som är nog så intressan-
ta. Det bästa exemplet torde vara upptäck-
ten i kinesiska provinsen Hubei år 1941 
av Metasequoia glyptostroboides, kinesisk 
sekvoja eller flodcypress. Särskilt märkligt 
med den upptäckten är att det i själva 

verket var en återupptäckt; Metasequoia 
glyptostroboides var nämligen välkänd som 
fossil, men ansågs ha varit utdöd i flera 
miljoner år.

Drygt 20 arter i Agathis
Agathis är det släkte i Araucariaceae som 
tydligast föredrar tropisk klimat. Det har 
numera en koncentrerad utbredning som 
sträcker sig från Malackahalvön, Sumatra 
och Borneo över Filippinerna, Celebes och 
Nya Guinea till östra Australien och Nya 
Kaledonien, Vanuatu och Fiji samt norra 
Nya Zeeland. Det finns cirka tjugoen arter 
Agathis, fast antalet har pendlat beroende 
på uppsplittring och nyupptäckter under 
senare år. De som veterligen beskrevs 
senast var Agathis kinabaluensis med 
begränsad utbredning runt bergen Kota 
Kinabalu på Borneo, samt Agathis mon-
tana med en likaledes lokal utbredning vid 
berget Mont Panié på Nya Kaledonien.

Ordet Agathis betyder nystan på 
grekiska och refererar till honkottarnas 
form och utseende; med lite fantasi liknar 
de illgröna garnnystan. Numera, efter de 
blommande trädens entré på den världs-
historiska scenen, bildar Agathis tillsam-
mans med olika arter i främst familjen 
Podocarpaceae vanligtvis ett slags arkaiska 

öar inne i skogar vilka domineras av blom-
mande träd. 

De Agathis-arter som växer på Nya Ka-
ledonien respektive Nya Zeeland kallas för 
kauri vilket är maoriskt namn som först 
började användas av befolkningen på Nya 
Zeeland. Just skogarna av kauri Agathis 
australis är särskilt intressanta eftersom de 
haft en sådan genomgripande ekonomisk 
och symbolisk betydelse för Nya Zeeland. 
I likhet med exempelvis Agathis lanceolata 
på Nya Kaledonien har Agathis australis 
skövlats med en frenesi som saknar mot-
stycke. Samtidigt hör den senare till ett 
av världens största trädslag – och som om 
inte det var nog har Agathis australis haft 
en konstitutiv betydelse för nyzeeländsk 
självförståelse vilket i sig är något unikt. 
Eftersom Agathis väsentligen är ett tropisk 
släkte växer Agathis australis endast norr 
om trettioåttonde breddgraden på nyzee-
ländska Nordön. Idag återstår dock endast 
fragment av de forna skogarna, främst på 
Coromandelhalvön samt runt Waipoua i 
distriktet Northland längs i norr. 

Höga trädormbunkar
Min spaning efter hur skogarna såg ut 
före blomväxternas genombrott har nu 
fört mig till Waipoua, en dagsfärd norr 
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De runda honkottarna liknar garnnystan – Agathis 
– vilket givit släktet dess namn. Waipoua, Nya 
Zeeland.

Agathis lanceolata på Nya Kaledonien är ett jätteträd där kronan typiskt är bredare än vad stammen är hög.

om Auckland på Nordön. Kauriträden, 
som Agathis australis alltså kallas här, 
må vara giganter men på håll är de inte 
så lätta att se. När jag upptäcker dem 
sker det helt utan förvarning – vips är de 
tätt inpå. Svårgenomträngliga snår, höga 
trädormbunkar och dito massiva podocar-
pusträd tillhörande den endemiska arten 
Podocarpus totara skymmer sikten. Och 
så plötsligt står jag inför en skrämmande 
stor och mäktig kolonn, ett fyrtorn eller 
ett groteskt ben på något gigantiskt urtida 

djur. Sikten är skymd av tät vegetation som 
täcker både himlen och jättens krona och 
det tar en stund att med alla sinnen ta in 
stammen vilken inte liknar andra träds; 
ingen långsamt avsmalnande kropp med 
glest grenverk längs sidorna här, utan en 
svällande tunnformad stam vilken tjock 
och grenlös sträcker sig rakt upp till den 
paraplyliknande kronan vars meterbreda, 
spretande grenar mest påminner om grova 
rötter – som om trädet ställts upp och ner. 
Flera arter i Agathis har samma struktu-

rella uppbyggnad med en jättelik krona 
som kan vara mer än dubbelt så bred som 
stammen är hög.

Inte många kauriträd återstår idag. 
Numera är de emellertid skyddade enligt 
nyzeeländsk lag och samtliga äldre indivi-
der finns upptagna med eget namn på en 
officiell lista, närmast en kungalängd. Nå-
got motsvarande intresse har inte veder-
farits någon annan biologisk art på jorden, 
men så har kauriträden också en alldeles 
speciell status. Och att försvara de sista av 
dem framstår närmast som en existentiell 
uppgift för många nyzeeländare.

Vägen mellan havsvikarna Kaipara 
och Hokianga på Nordön tog lång tid att 
färdigställa på grund av den svårgenom-
trängliga och brant belägna bergsskogen 
Waipoua ovanför Hokianga. Skogen hade 
beskrivits så tidigt som 1838, men bero-
ende på topografin överlevde skogen den 
extrema skogsskövlingsvåg som därefter 
hemsökte Nordöns nordliga distrikt. 

När politiker, skogsbolag och fackför-
eningar efter andra världskriget förenades 
i gemensamma krav på att slutligen hugga 
ner Waipoua – ”Gör skogen lönsam!” löd 
stridsropet – så var det den sista orörda 
kauriskogen som återstod i landet. Planen 
chockerade många naturvänner och år 
1952 ledde den till landets första natur-
skyddsstrid som slutligen resulterade i 
att stora delar av skogen skyddas. Redan 
under sydsommaren 1928 hade premiär-
minister Gordon Coates invigt vägen rakt 
genom Waipoua och skogshuggarna skulle 
med självklar automatik ha följt efter om 
inte depressionen kommit emellan och 
skrinlagt fortsatt exploatering. 

En av de mest kända attraktionerna 
Och nu kör jag norrut längs den väg som 
Coates invigde. Betesmarker präglar de 
öppna landskapen, men när vägen börjar 
klättra uppåt dröjer det inte länge förrän 
Waipouaskogen tätnar utmed sidorna. 
Ungefär mitt i skogen, bara några stenkast 
från vägen, står en av Nya Zeelands i sär-
klass mest berömda turistattraktioner. Det 
är Tane Mahuta – Skogens herre – vilket är 
det största idag levande kauriträdet. Skulle 
det jämföras med något motsvarande i 
Sverige är det knappast Rumskulla eken 
utan en kombination av kungliga slottet, 
Vasaskeppet och Visby ringmur. 

Vid sidan om det uppenbara, att det 
är ett minst sagt ärevördigt gammalt träd 
som grodde vid tiden för Kristi födelse, det 

vill säga långt före såväl maoriernas som 
européernas ankomst, intar jätten något 
så rart som en centralposition i nationens 
identitet. I maorisk kosmologi är Tane sko-
gens och fåglarnas gud; han är livgivaren 
och alla levande väsen i skogen är hans 
barn, därav hedersnamnet Tane Mahuta, 
Skogens herre.

Jag besöker Waipoua flera gånger un-
der vistelsen i området, och ett kauriträd 
som utövar särskild lockelse är bjässen 
Te Matua Ngahere, Skogens fader, vilken 
visserligen inte är lika hög som Tane 
Mahuta, men betydligt tjockare och därför 
ger ett mäktigare intryck. Det är en riktig 
mastodont, men det skulle dröja ända fram 
till 1928, i samband med vägbygget genom 
Waipoua, tills det flertusenåriga trädet 
upptäcktes. Jag står nu framför Skogens 
fader och betraktar stammen vars grova 
barkfjäll påminner om skinnet på en gam-
mal drake. När oönskade gäster etablerar 
sig, som lavar och saprofytiska blommor, 
gör sig trädet efter en tid av med barkbiten 
som då singlar ner till marken efterläm-
nande en svagt rödaktig fläck på stam-
men där ett nytt fjäll småningom bildas. 
Principen tillämpas också av andra träd, 
exempelvis plataner.

När Te Matua Ngahere och andra åter-
stående jättar var yngre smög moafåglar 
omkring i skogen. De är nu borta, men 
träden minns dem och en som bevisligen 
inte glömt är Pseudopanax crassifolius i 
familjen Araliaceae. Det är en märklig växt 
som i sin ungdom är bestyckad med lan-
settlika blad vilka är försedda med vassa 
bakåtriktade förhårdnader, likt hullingar 
på en fiskekrok. När de passerat tonåren 
och cirka tre meters höjd förvandlas de 
märkligt nog till något som mer påminner 
om en gammal ek än en ranglig bambu-
pinne. 

Den förste som vetenskapligt beskrev 
trädet var Daniel Solander när han med 
James Cook seglade utmed Nya Zeelands 
östkust 1769. Solander namngav dem båda, 
såväl bambupinnen som gammeleken, 
men först långt senare insåg man att det 
handlade om en och samma art. Solan-
der förstod inte att Pseudopanax-trädets 
gåtfulla utveckling var resultatet av en 
långvarig samevolution med stora, betande 
djur. Men vilka? Först när insikten om att 
Nya Zeeland hyst en megafauna av jätte-
lika moafåglar kunde sambandet klarläg-
gas. Det handlade om att de unga träden 
försvarade sig mot betande moafåglar. 

Skogarna skövlades
Några decennier in på artonhundratalet 
drog skövlingen av de väldiga bestånden 
av Agathis australis igång. Först gällde 
det master till brittiska marinen, däref-
ter växte exporten till att omfatta hela 
världen. Timret sågades till plankor som 
blev till hus; i princip hela Auckland är 
gjord av kauri och detsamma gäller åtskil-
liga städer på Nya Zeeland samt i New 
South Wales och Victoria. När ruljangsen 
var som intensivast användes kauriträ 
till att bygga gator i koloniernas växande 
storstäder. Tusenåriga kauriträd föll, eko-

Tvåtusenåriga Tane Mahuta är den största Agathis australis idag. Mångdubbelt större jättar växte på Nya 
Zeelands nordö före koloniseringen.
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nomin blomstrade, och föga överraskande 
framfördes snart de första varningsorden 
om att skogarna höll på att försvinna. Men 
varningsorden klingade ohörda; kauriin-
dustrin hade blivit totalt dominerande och 
var en nationell angelägenhet.

De sega skogshuggarna, kauribushmän-
nen, försvann småningom och med dem 
en hel arbetarkultur som snart var lika 
avlägsen som moafåglarna. Snabbt blev de 
en bärande del i Nya Zeelands nationella 
mytologi, precis som drovers och shearers 
– boskapsdrivare och fårklippare – i Aus-
tralien. I folkkulturen karaktäriseras de av 
utpräglad heder, flit och ärlighet; de slet i 
sitt anletes svett och förvandlade kauriträ-
den till pengar. Och av pengarna köpte de 
mark för att sedan bli bofasta bönder. 

Efteråt, när resan var gjord och sko-
garna borta, var de många som reflekte-

rade över sin historia. Med stänk av vemod 
mindes man såväl slitet och solidariteten 
som skogarnas skönhet och känslan av att 
priset för framgången kanske var för högt. 
I den nyzeeländske bushpoeten och skogs-
arbetaren Henry Osborne Stones dikt The 
Stumps, stubbarna, lyder en av verserna:

They are dead and gone for ever,
   And the men who felled them too;
They are vanished from the mountains
   Where their precious timber grew.
In a wayside village graveyard
   They for ever lie at ease,
And around them is the bushland
   And the glory of the trees.

Det finns idag en överhängande risk 
att Stones dikt kommer att förverkligas 
fullt ut. Framtiden är nämligen oviss för 

kauriträden och när jag pratar med hand-
läggare på Department of Conservation 
får jag besked om att ytterligare skogar 
och områden nu isolerats och stängts för 
allmänheten. Skälet är en äggsporsvamp, 
ett slags röta, som angriper kauriträden 
och långsamt men säkert tar kål på dem. 
Alla infekterade träd är dödsdömda. Det 
är i princip samma historia som drabbade 
potatis vid mitten på förrförra seklet. Då 
spreds rötan i form av svampen Phytopht-
hora infestans. Det var länge osäkert vilken 
art som attackerar kauri, men det har nu 
klarlagts att det handlar om Phytophthora 
agathidicida, det vill säga kauridödaren. 
Det vanliga namnet här är annars Kauri 
dieback.

Motorsågar som utsmyckning
En regnig dag tar jag mig upp i Kaueranga-

Kauriskog Agathis australis på Coromandelhalvön, Nya Zeeland. Skogen består av många endemiska träd tillhörande släkten som Podocarpus och Pseudopanx. 

dalen på Coromandelhalvön. Jag stannar 
till vid några kaféer längs vägen och noterar 
lokalbefolkningens förtjusning i att montera 
motorsågar på väggarna. Här står uppenbar-
ligen skogsarbete så högt i kurs att man stolt 
smyckar sina offentliga lokaler med avlagda 
verktyg. Några kauriträd har dock inte fällts 
i området på drygt tre decennier. Dels är det 
inte tillåtet längre, dels finns det såpass få 
stora träd kvar att det knappast vore mödan 
värt. Numera är det införd montereytall 
Pinus radiata från Kalifornien som utgör 
grunden för skogsbruket här, men av dem blir 
det inget vidare virke och definitivt inga höga 
fartygsmaster. 

Vägen genom Kauerangadalen är gropig 
och lerig och dimmor döljer dalar och top-
par. Så drar de förbi och exponerar avlägset 
belägna gårdar och porlande bäckar under 
höga trädormbunkar. Här finns också några 
skogsplanteringar med kauri som hittills 
tycks ha klarat sig bra. Det är ännu små träd, 
kanske inte mer än ett decennium gamla. Jag 
blir uppiggad av dem och noterar i anteck-
ningsboken att jag ska återvända om sisådär 
tusen år för att se hur de har artat sig. 

Barken hos Agathis australis är fjällig och ofta täckt med harts och kåda. Fossil kauribärnsten var en mycket 
viktig exportvara för ett sekel sedan. 
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F
etknoppssläktet Sedum består 
av drygt 400 arter som främst 
förekommer i tempererade och 
subtropiska områden på norra 
halvklotet. De artrikaste område-

na är Mexiko, Kina och Medelhavsområ-
det. Om man som brukligt numera räknar 
fetblad, kärleksörter och rosenrötter till 
egna släkten finns det sju ursprungligt 
vilda fetknoppsarter i Sverige. Ytterligare 
ett antal dyker ibland upp som förvildade. 
De flesta arterna har vintergröna blad och 
går att identifiera även på vintern. Blom-
mor kan dock behövas i en del fall.

Eftersom fetknopparnas blad är så 
saftiga är det svårt att pressa fina herbarie-
belägg. Resultatet blir betydligt bättre om 
man doppar plantorna i kokande vatten 
eller kör dem en stund i mikrovågsugn 
innan pressningen. Foton är i många fall 
fullt tillräckligt för en säker bestämning, så 
om man hittar en fetknopp man inte helt 

säkert kan bestämma är det en bra idé att 
ta ett foto.

Vi ska nu titta närmare på några av 
de fetknoppar man kan träffa på i den 
svenska naturen.

Små gulblommiga arter
Gul fetknopp Sedum acre är den allra 
vanligaste arten. Den bildar kuddar eller 
mattor som kan vara helt täckta av de 
centimeterstora gula blommorna. Bladen 
är något grågröna, men kan bli starkt 
rödfärgade i soliga lägen. Till skillnad mot 
våra övriga gulblommiga fetknoppsarter är 
bladen bredare mot basen och sitter mer 
eller mindre tydligt tryckta mot skottet. 
En del former från södra Europa har dock 
längre och mer utstående blad.

Kantig fetknopp Sedum sexangulare är 
ovanligare och mer bunden till kalkrika 
trakter. Dess blommor är något mindre 
och något mörkare gula än hos gul fet-

knopp. Bladen är närmast cylindriska och 
i torra soliga lägen ser man tydligt att de 
sitter i sex rader. Färgen är mer klargrön 
än hos gul fetknopp, men även denna art 
får rödaktiga blad i torra och soliga lägen.

Liten fetknopp Sedum annuum är en 
ettårig och normalt höstgroende art. Den 
växer främst på berghällar och saknas på 
Öland och Gotland. Bladformen är ungefär 
som hos kantig fetknopp, men eftersom 
arten är ettårig bildar den inte några 
täta mattor eller kuddar. Blommorna är 
ytterligare något mindre och man ser 

Så skiljer du 
på fetknoppar

   Sedum TEXT: TOMAS BURÉN

tydligt foderbladen sticka fram mellan 
kronbladen.

Stora gulblommiga arter
Stor fetknopp tillhör en grupp med stor-
vuxna arter med uddspetsiga blad och ofta 
fler än fem kronblad. Genetiska undersök-
ningar har visat att de är tydligt skilda från 
övriga fetknoppar och därför räknas de allt 
oftare till ett eget släkte, Petrosedum.
Stor fetknopp Sedum rupestre kan som 
namnet säger bli ordentligt högvuxen med 
mer än 30 centimeter höga blomställ-

ningar. Vid magra förhållanden blir den 
förstås betydligt lägre. Bladen är spetsiga, 
barrlika och sitter i täta tofsar eller längre, 
grankvistlika skott. Färgen är oftast grå-
grön på grund av ett vaxskikt, men särskilt 
i västra Sverige förekommer rent gröna 
former utan vaxskikt. Denna variation 
kännetecknar flera närbesläktade arter, se 
nedan. I knoppstadiet är blomställningen 
hängande, vilket är en viktig karaktär för 
att utesluta några närstående arter som 
ibland odlas.

Tofsfetknopp Sedum forsterianum är 

Stor fetknopp.

Lydisk fetknopp kan man hitta förvildad på till exempel kyrkogårdsmurar.

FOTO: BERND HAYNOLD

Gul fetknopp.

Kantig fetknopp. På hösten ser man nya plantor av liten fetknopp som ska blomma nästa år.

FOTO: LINE1/WIKIMEDIA COMMONS

FOTO: TOMAS BURÉN

FOTO: NIKLAS ARONSSON

FOTO: HANS BISTER

Blomställning hos stor fetknopp.

FOTO: TOMAS BURÉN
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Sedum

lik stor fetknopp, men har betydligt tätare 
skott med mjukare och tydligt plattade 
blad. Bilden i Den nordiska floran/Den nya 
nordiska floran/Nordens flora visar hur 
arten ser ut vid torra förhållanden. När det 
inte är så torrt får den längre skott utan 
det tofslika utseende som namnet syftar 
på. I en del floror sägs att kvarsittande 
vissna blad är en skiljekaraktär mot stor 
fetknopp, men det håller inte. Däremot 
kan man titta närmare på blomställning-
arna. Hos stor fetknopp har varje blomma 
ett stödblad, som saknas hos tofsfetknopp. 
Foderbladen är också kortare hos tofsfet-
knopp.

Om du hittar förvildade bestånd som 
ser ut ungefär som stor fetknopp eller 
tofsfetknopp bör du kontrollera att blom-
ställningen hänger i knoppstadiet. En form 
av bergfetknopp Sedum montanum ssp. 
orientale (numera ofta betraktad som en 

egen art, S. thartii) odlas nämligen ibland, 
men brukar felaktigt kallas stor fetknopp. 
Oftast har den starkt blågröna eller grå-
gröna blad, men utan blommor går den 
inte säkert att skilja från stor fetknopp. 

”Äkta” bergfetknopp Sedum montanum 
ssp. montanum är ovanlig i odling och har 
betydligt längre och starkt glandelhåriga 
foderblad. Både grågröna och rent gröna 
former förekommer.

Arter med vita eller rosa blommor
Vit fetknopp Sedum album är som vild 
knuten till kalkrika trakter, men eftersom 
den ofta odlas finns den spridd över hela 
södra Sverige. De små vita blommorna 
med röda ståndarknappar sitter i upprätta, 
mångblommiga blomställningar som är 
hängande i knoppstadiet. Vit fetknopp 
är en mycket variabel art när det gäller 
storlek, bladform och bladfärg. Oftast blir 
bladen starkt röda i soliga lägen, men plan-
tor som helt saknar röda pigment uppstår 
ibland. Sådana former förekommer också i 
odling. De vilda svenska formerna har gan-
ska korta korvlika blad, men i odling finns 

Skott av samma klon av tofsfetknopp som vuxit under olika förhållanden ser ganska olika ut.

till exempel former med längre cylindriska 
blad eller mer spatelformade och något 
plattade blad.

Engelsk fetknopp Sedum anglicum är 
vildväxande på västkusten. Bladskotten 
påminner närmast om gul fetknopp, men 
blommorna är vita.

Klibbig fetknopp Sedum villosum växer 
bara i fjälltrakterna och har vackra rosa 
blommor. 

Lydisk fetknopp Sedum lydium bildar 
tuvor eller mattor av täta skott med när-
mast cylindriska blad som är ganska lika 
bladen hos liten fetknopp. Färgen varierar 
från friskt grön i skugga till starkt röd i 
torra och soliga lägen. Ofta blommar den 
bara sparsamt och har upprätta blom-
ställningar med vitaktiga blommor. Den 
härstammar från Turkiet.

Blek fetknopp Sedum hispanicum här-
stammar trots sitt latinska namn från östra 
Medelhavsområdet. Det är en variabel art 
som vanligen är ett- eller tvåårig och har 
tydligt grågröna blad och ofta blommor 
med fler än fem kronblad. Det finns dock 
både fleråriga former och former med rent 
gröna blad, men de är betydligt ovanligare.

Luddfetknopp Sedum dasyphyllum 
är en variabel art som är ovanlig i odling 
och som har förvildats vid några tillfällen. 
Namnet kommer av att en del former har 
starkt glandelhåriga blad.  

En del former av luddfetknopp har starkt glandel-
håriga blad. I bakgrunden syns en storvuxen form 
av vit fetknopp. 

FOTO: TOMAS BURÉN

Tofsfetknopp är hängande i knoppstadiet, vilket 
skiljer den från andra liknande former. Hos tofs-
fetknopp saknar blommorna stödblad.

FOTO: TOMAS BURÉN

FOTO: TOMAS BURÉN

Blek fetknopp.

FOTO: NIKLAS ARONSSON

Engelsk fetknopp.

Klibbig fetknopp.

FOTO: KJETIL LENES (COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/FILE:SEDUM_ANGLICUM_NORWAY_CLOSE.JPG)

FOTO: MARGARETA EDQVIST
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  Moas botaniska utflykter

J 
ag är född och uppvuxen i Bohuslän, och bara några 
kilometer från där vi befinner oss har jag spenderat näs-
tan varje sommar under min barndom. När vi hoppar i 
båten vid Edshultshall för att ta oss ut till Bråtö vandrar 
mina tankar mellan gamla visor av Evert Taube och 

rabblade av karaktärer rörande uddblad, årsskott och taggform.

Namngivit egenupptäckt björnbär
Jag har åkt ut med Tore Mattsson och Olle Molander. Olle lärde 
jag känna redan under våren när vi träffades på Mossornas vän-
ners vårexkursion på Orust och trots det bryologiska temat så 
hann vi med lite samtal kring björnbär. Med i båten är även Den-
nis Nyström, Joakim Ekman, Håkan Andersson och Bengt West-
man som samtliga har varit ute på adventivexkurrerande under 
föregående vecka och nu har plockat upp mig längs vägen.

Bara några meter från där vi lägger till båten ser vi franskt 
björnbär Rubus gillotii. Den hittades här när Tore skulle inventera 
för Bohusläns flora 2004 och väckte då mycket huvudbry med 
sina stora rosliknande rosa blommor. Efter flera vändor kunde 
arten spikas till franskt björnbär och det var det första fyndet av 
arten utanför Frankrike där den bara återfinns i centralmassivet.

Nästa björnbärssnår som väcker vår uppmärksamhet är mollö-
sundsbjörnbäret Rubus oredssonii. Det är namngivet av Tore själv 
och dess trivialnamn beskriver kärnområdet och artepitetet är 
tillägnat hans framlidne vän, björnbärskännaren Alf Oredsson 
som i allra högsta grad var delaktig i beskrivningen av arten. 

Björnbäret upptäcktes för första gången av Tore när han var ute 
på ön 2006 och fick sitt namn 2010. Som biologistudent hade jag 
nyligen avslutat en kurs om taxonomi när vi besökte ön och det 
gav onekligen en nyans av vördnad att få uppleva detta björnbär 
på dess typlokal ihop med dess auktor. 

Spridits med svarthättor?
Det sista björnbäret vi hinner med innan båten ska ta oss tillbaka 
igen är knölbjörnbär Rubus horrefactus som upptäcktes av Tore 
2007. Det var något speciellt med björnbäret i skrevan: färgen 
och de glittrande bladen. Även detta var ett förstafynd för Sverige 
och i Norden förekommer knölbjörnbär bara på en lokal i norska 
Moss. Misstankar finns att björnbäret etablerat sig på Bråtö med 
hjälp av bärälskande svarthättor som häckar på kontinenten och 
övervintrar på Brittiska öarna. Det händer att dessa svarthättor 
hamnar på Västkusten under senhösten. 

Förutom att berikas med nya kunskaper kring dessa björnbär 
passade vi på att floraväkta då två 
av de tre arterna är upptagna på 
rödlistan. Knölbjörnbäret ligger 
bra, eller ska man kanske säga illa, 
till för att bli upptaget på den vid 
nästa revidering. Mer om Tores 
björnbärsfynd från Bråtö finns i 
Svensk Botanisk Tidskrift nummer 
1 2009 och nummer 5 2014. 

Knölbjörnbärets blad. De små håren på bladens ovansida ger dem ett glittrigt utseende när solen ligger på. 

Moa Pettersson fortsätter här serien där vi får följa med henne 
på botaniska irrfärder runt om i landet. Den här gången till 
Bohuslän.

Franskt björnbär.

Tore Mattsson vid det bestånd av mollösunds-
björnbär som var det första han hittade och 
varifrån björnbäret beskrevs. Mollösundsbjörnbär.

TEXT OCH FOTO: 
MOA PETTERSSON

Moa och kung Karls spira.

Betet upphörde på ön för två 
år. Här röjer Olle Molander 
undan vegetation som 
riskerar att tränga undan 
knölbjörnbäret. Batologer* besöker Bråtö

* Personer som sysselsätter sig med släktet Rubus. 

FOTO: HÅKAN ANDERSSON

Franskt björnbär har rosa stora 
blommor.



Pigg förening 100 år
Föreningens i särklass meste exkursionsledare genom 100 år 
är dess sekreterare Erik Ljungstrand, här bland rosenrot på 
Brattön. Han har hittills lett 159 exkursioner.

Älgön har varit Botaniska Föreningen i Göteborgs vanligaste exkursionsmål genom 100 år, ofta när 
gullvivorna står i full prakt. Lars Arvidsson leder den samlade gruppen och eftersläntrarna är Inger 
Olausson och Ingrid Ljungstrand.
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I 
december 2019 kan Botaniska Föreningen 
i Göteborg (BFiG) fira de första hundra 
åren av sin tillvaro. Som en del i firandet 
har en historik arbetats fram med Birgitta 
Herloff som huvudförfattare. Titeln på 

skriften är En sekelgammal perenn. I den 
berättas om föreningens historia, och om 
Carl Skottsberg som grundade föreningen 
1919. Skottsberg var en av den tidens kändisar, 
berömd för sina forskningsresor och även do-
cent i botanik vid Uppsala universitet. Detta 
år kallades han till Göteborg av stadsfullmäk-
tige för att leda uppbyggnaden av en botanisk 
trädgård. Han blev även trädgårdens förste 
prefekt med professorstitel. Han knöt en 
rad kontakter och 19 december 1919 hölls ett 
konstituerande möte. 

Under åren som följde steg medlemsanta-
let stadigt och nådde över 500 på 1980-talet. 
I början av 2000-talet var medlemsantalet 
som allra störst – 621 medlemmar. Därefter 
har antalet minskat och ligger idag en bit över 
400. 

Blandade aktiviteter
Exkursionsverksamhet och föredrag var 

tidigt två av föreningens viktigaste aktiviteter. 
Redan under föreningens andra år gjordes 
en första exkursion till Älgön, Brattön och 
Instön. 

Vid mitten av 1970-talet blomstrade fören-
ingen under Ingvar Nordins ordförandeskap 
(det kan noteras att Torgny Nordin som i 
detta nummer skriver om de äldsta träden är 
Ingvars son). Birgitta Herloff skriver: ”Nya 
arrangemang infördes, bland annat visning av 
Botaniskas växthus, bestämningsövningar och 
bokauktioner. Informationsmaterial produ-
cerades, till exempel en folder om föreningen.  
Nya medlemmar fick också annat skriftligt 
material, exkursionsprogram och medlemsför-
teckning. Och nya medlemmar strömmade till.” 

Landskapsflororna engagerade
Decennierna kring millennieskiftet var 
landskapsflorornas tid. Botaniska Föreningen 
i Göteborg hade redan på 1950-talet försökt 
få igång arbetet med en halländsk landskaps-
flora. Det arbetet avsomnande och det blev 
några amatörbotaniker som 1997 publice-
rade Hallands Flora. Också i Västergötland 
startade ett arbete med en flora som till slut 

blev klar 2002. Även här var många av BFiG:s 
medlemmar involverade om än inte själva 
föreningen.

Med landskapsfloreprojekt i söder och 
öster var det dags att blicka norrut. Så gjorde 
Botaniska Föreningen i Göteborg och år 1993 
togs initiativet till en kommande landskaps-
flora för Bohuslän. Föreningen Bohusläns  
Flora med Evastina Blomgren som ordfö-
rande bildades 1993 och dess styrelse satte 
omedelbart igång arbetet med att fastställa  
inventeringsmetodik och ordna med data-
läggning och inventerarvärvning. Efter 18 år 
av inventerande, kartoteks- och litteratur-ge-
nomgångar, sammanträden och skrivande var 
Bohusläns flora klar 2011. Redaktionen bestod 
av tre kvinnor: Evastina Blomgren, Eva Falk 
och Birgitta Herloff.

Kommunikationen med medlemmarna 
sköts idag bland annat via den tillsammans 
med Västergötlands Botaniska Förenings 
gemensamma tidskriften Calluna. En an-
nan kanal är hemsidan www.bfig.se samt 
Facebook-sidan Botanik i Väst.

Vilda Växter gratulerar och önskar peren-
nen (BFiG) 100 nya friska år.


