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Kära vänner i VBF och BFiG!
Västergötlands Botaniska Förening och
tidskriften Calluna har fyllt tjugofem år.
Styrelserna för VBF och Botaniska Föreningen i Göteborg BFiG har under en tid
diskuterat formgivningen och den tekniska produktionen av Calluna. Bland
annat har vi velat få möjlighet att använda färg på omslaget och åtminstone
ibland inne i tidskriften. Ett byte från att
som hittills lämna in manus på papper
till att lämna in det i digital form borde
också kunna ge bättre tryckkvalitet.

Styrelserna har enats om att fortsätta
att anlita Borås kommuntryckeri. Vi har
gett tidskriften en tydligare identitet
genom att den har fått ett formellt ISSNnummer.
Det här häftet är det första som är
framställt med den nya tekniken. Vi hoppas att våra läsare ska tycka att Calluna
är läsvärd även i sin nya form!
Anders Bohlin
Ordförande VBF

Gunnar Weimarck
Ordförande BFiG

Valle härad i körsbärsblomningstid
Västergötlands Botaniska Förening har
sitt 25-års jubileumsårsmöte lördagen
den 16 maj på Axevalla Folkhögskola
med exkursioner i Valle härad.
Samling vid Varnhems kyrka kl. 09.30
Exkursioner
Jubileumslunch på Axevalla Folkhögskola kl. 13.30
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Årsmöte
Föredrag av Mora Aronsson
Medtag morgonfika
VBF bjuder på jubileumslunchen
Föranmälan till lunchen senast den 8
maj till Bohlin, telefon 0520 35040,
anders.bohlin@telia.com
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Botaniska Föreningen i Göteborg
Program för perioden mars–maj 2009

Torsdag 26 mars, kl. 19: Floran i Karlskoga kommun. Owe Nilsson ger oss en inblick i arbetet bakom den i fjol utkomna Karlskogafloran samt en presentation av
bokens innehåll, särskilt vad gäller ett antal intressantare växter i kommunen. Inventeringen av Karlskoga påbörjades på 1980-talet inom Projekt Värmlandsfloran,
men tog efter hand fastare form och “knoppades av” som ett eget kommunfloreprojekt. Boken kommer att kunna köpas efter föredraget.
Torsdag 23 april, kl. 19: Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar, inklusive
val av styrelse och övriga funktionärer.
Efter pausen föredrag om Nationalnyckeln och dess två hittills utkomna mossvolymer: Kan mossor vara vackra? Tomas Hallingbäck berättar om arbetet med mossvolymerna av Nationalnyckeln. Vi får en allmän presentation av hur dess nycklar
och beskrivningar är uppbyggda samt en noggrannare genomgång av ett urval särskilt vackra och intressanta mossor, t. ex. parasollmossefamiljen Splachnaceae som
är koprofiler (lever på djurspillning), släktet kismossor Mielichhoferia som växer på
kopparmalmer, samt polarrundmossa Rhizomnium andrewsianum, en art som inom
projektet upptäckts som ny för Sverige.
Torsdag 28 maj, kl. 19: Doktor Carlanders läkeväxter. Vi får höra Gudrun Nyberg
tala om läkaren Christofer Carlander (1759–1848) som var “stadsfysikus” i Göteborg åren 1793–1814. Hans detaljerade patientjournaler är bevarade, och ur dessa
har Gudrun extraherat material till två böcker, en om patienternas livsvillkor (“Doktor Carlanders Göteborg”, 2007) och en om läkarens arbete (“Doktor Carlander i
praktiken”, 2009). Vilka läkeväxter användes mot sjukdomar vid denna tid, och
vilka effekter och biverkningar hade de?
LOKAL för våra föreläsningar är, om inget annat anges, Botaniska institutionens
föreläsningssal på Carl Skottsbergs gata 22B i Göteborg.
Tyvärr så kan vi inte ställa upp institutionens entrédörr i samband med mötena,
men någon medlem kommer att finnas i närheten av dörren för att släppa in dem som
kommer i tid. Om du skulle råka bli försenad till en föreläsning så kan du knacka på
föreläsningssalens bakre fönster (gå uppför backen till vänster från entrén), så kommer
det någon inom kort och öppnar för dig.
UTDELNING ur våra fonder “till minne av Harald Fries m.fl.” år 2009. Botaniska
Föreningen i Göteborg delar årligen ut en del av avkastningen från fonderna vi förvaltar till “Botaniska undersökningar, främst avseende Västsveriges flora”. Vid årets beslutstillfälle fanns det 12 000 kronor vilka tilldelades en ansökan från Tore Mattsson,
som avser att studera två namnlösa krypbjörnbär från södra Bohusläns kustområde,
dels med en flödescytometrisk kromosomtalsbestämning, dels genom fortsatt inventering av skärgården utanför Orust.
ALLA är välkomna till ovanstående föredrag, som arrangeras av Botaniska Föreningen
i Göteborg, även de som (ännu) endast är medlemmar i Västergötlands Botaniska Förening, liksom vänner och bekanta till medlemmarna.
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Botaniska Föreningen i Göteborg
och Västergötlands Botaniska Förening
Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2009 (del 1)
För exkursionerna gäller följande:
• Deltagande i exkursioner bör anmälas, om ej annat anges, till Erik Ljungstrand (0708-559628).
Uppge vilken exkursion, namn, telefonnummer och eventuell tillgång till bil. Om du inte anmält
dig minskar möjligheten att få plats i bil för vidare transport. Bilburna bör alltid anmäla sig — för
planeringens skull, samt om möjligt infinna sig vid den första samlingsplatsen (om flera). Endast
de som har anmält sig kan informeras om sena ändringar i programmet eller i det fall exkursionen
skulle ställas in. Anmäl dig helst inte mer än en vecka i förväg – det blir så svårt att hålla reda på.
• Fältklädsel, inklusive stövlar, rekommenderas (om ej annat anges). Glöm ej luppen!
• Ta med matsäck (även på kvällsexkursionerna, om du så önskar).
• Samåk i största möjliga utsträckning. På många lokaler är parkeringsmöjligheterna starkt begränsade. Åk gärna kollektivt där så är möjligt.
• Ersättningen till bilägaren är 18 kr per mil, vilken insamlas bland medföljande passagerare, om ej
annat överenskommits.
• Kontrollera noga kollektivtrafikens linjer och tider, då ändringar kan ha skett efter programmets
tryckning.
• Floravårdsexkursioner arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen och våra floravårdsansvariga.
Program för dessa meddelas separat i “Calluna” (men de är dock medtagna i petitstil nedan).
• Exkursionsprogrammets andra del (från senare delen av september) är ännu bara preliminärt fastställd; definitiva tider och platser kommer i häfte 3 av “Calluna”.
• Till flertalet av våra exkursioner är även icke medlemmar välkomna att medfölja för att få uppleva
hur trevligt vi har, men för exkursioner med begränsat deltagarantal gäller krav på medlemskap (i
BFiG eller VBF) redan vid anmälan.
• Eventuella frågor ställs till Eva Andersson (031-583141), Ingvar Bergström (0300-25710), Erik
Ljungstrand (se ovan), Elisabet Sjökvist (0768-214850), Anders Bertilsson (0392-23015) eller
direkt till exkursionsledarna.

Lördag 4 april: Mossexkursion till Sillviks skalbank med Anna Gebo. Skalbanken
hyser en rik flora av både vanliga och ovanliga mossor (flera kalkgynnade), bl. a.
päronsvepemossa Gymnocolea inflata, kruskalkmossa Tortella tortuosa, rosmossa
Rhodobryum roseum samt kalkkammossa Ctenidium molluscum. Ca 3 km vandring
i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 10:15 och vid Lottkärrs gård
kl. 11:00. Tag med lupp! Anmälan senast 2 april.
Onsdag 22 april: Traditionell kvällsvandring genom Vitsippsdalen ledd av Erik
Ljungstrand. Vitsipporna bör vid denna årstid blomma som bäst; för övrigt kan vi få
se bl. a. gulsippa, hålnunneört, stor nunneört, skogsbingel, dårört, vätteros, (vanlig)
vårlök och lundvårlök i blom, medan blott blad av månviol och skogsstarr kommit
upp. Ca 2 km promenad i lätt terräng. Samling vid växthusentrén kl. 17:30. Stövlar
ej nödvändigt. Anmälan senast 20 april.
Tisdag 28 april: Kvällsexkursion till Rya skog under ledning av Erik Ljungstrand.
Den gamla skogen på södra Hisingen är ett klassiskt exkursionsmål för oss Göteborgsbotanister; redan Carl Johan Lindeberg var här med sina elever. Förutom mattorna med vitsippor borde vi kunna få se bl. a. humle, rödblära, storrams och
lundvårlök. Ca 2 km promenad i mycket lätt terräng. Samling vid Rya skogs parkering (söder om vägen) kl. 18:00. Anmälan senast 27 april.
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Söndag 3 maj: Mosippsexkursion till Herrljungatrakten med Sören Svensson. Vi återser Remmene skjutfält efter ytterligare fyra år — vad kan ha hänt? Både här och
vid Orraholmen bör mosippan blomma som bäst; vi borde även kunna få se cypresslummer, backsippa, vårstarr och backstarr. Ca 2 km vandring i lätt terräng. Samling
vid Botaniska institutionen kl. 9:15 och vid Herrljunga järnvägsstation kl. 10:30.
Anmälan senast 1 maj.
Onsdag 6 maj: Kvällsutflykt till den blomrika Årekärrslunden under ledning av
Aimon Niklasson. Gulsipporna, som lunden är berömd för, borde blomma som bäst
vid denna tid; för övrigt bör nog bl. a. underviol, vätteros och desmeknopp stå i
blom, allt medan fåglarna kvittrar i bakgrunden. Ca 1 km vandring i lätt terräng.
Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:30 och vid naturreservatsparkeringen
väster om Årekärr kl. 18:00. Anmälan senast 4 maj.
Lördag 9 maj: Lunds Botaniska Förenings vårexkursion till Trollehallar (vid Hallandsås).
Söndag 10 maj: Göteborgs Svampklubbs vårsvampsexkursion till Älgön.

Tisdag 12 maj: En aftonvandring till Sillviks skalbank ledd av Elisabet Sjökvist. Vi
får tillfälle att möta vårens blomning på samma plats där vi för en dryg månad sedan
tittade på mossor. Nu har vårfingerört och flera olika starrarter troligen nyss slagit
ut, medan blå- och vitsipporna ännu blommar. Ca 3 km vandring i lätt terräng.
Samling vid Botaniska institutionen kl. 17:15 och vid Lottkärrs gård kl. 18:00. Anmälan senast 11 maj.
Lördag 16 maj: Västergötlands Botaniska Förenings årsmöte (med exkursion) i Valle härad.

Söndag 17 maj: Heldagsexkursion till Älgön i Hakefjorden med Lars Arvidsson.
Denna ytterst artrika ö är vår Förenings mest besökta exkursionsmål genom tiderna.
Gullvivorna lär blomma som bäst vid denna tid; för övrigt ser vi bl. a. ormtunga,
klippoxel, sårläka, sandmaskrosor, jättelav och kanske rutlåsbräken. Ca 5 km vandring i måttligt kuperad terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:15 och
vid Rörtångens brygga kl. 9:40. Båt till Älgön avgår kl. 9:45 och återkommer till
Rörtången kl. 18:40. Anmälan senast 15 maj.
Torsdag 21 maj–söndag 24 maj: Förlängd helgexkursion till Ö L A N D ledd av
ölänningarna Ulla-Britt Andersson och Thomas Gunnarsson samt Erik Ljungstrand.
Vi återbesöker “solens och vindarnas ö” (efter fem år) vid vårens ände, då många
av orkidéerna på alvaret blommar som bäst. Två på ön nyligen upptäckta stråväxter
står högt på vår önskelista: ryss-starr och sandbrodd, men vi hoppas även se mycket
annat, som kalkbräken, rosmarinvide, alla våra (tre) almar, vårkällört, fältnarv,
våradonis, tovsippa, luddranunkel, fagertrav, sorgört, backfingerört, svartnonnea,
dvärgkämpar, krapp, spjutskråp, ölandsstarr, trubbstarr, skogskorn och sandtimotej
samt ett flertal vackra ädelmaskrosor.
Planerad samling vid Almérs livs i Björnhovda by 21 maj kl. 12:00. Planerad återkomst till Göteborg 24 maj på kvällen. Förläggning i dubbelrum på Eksgården i
Gårdby. Kostnad ca 1400 kr, inklusive tre nätters förläggning, frukost och lunchpaket m.m., men exklusive middagar och resor (de senare kan uppgå till ca 750 kr).
Maximerat deltagarantal, högst 20 personer. Bindande skriftlig anmälan senast den
31 mars till Erik Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i
april. OBS! Denna exkursion är endast öppen för medlemmar i BFiG eller VBF.
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Tisdag 26 maj: Skärgårdsutflykt till Vrångö i södra skärgården under ledning av Erik
Ljungstrand. Vi gör en kvällsvandring ned till Nötholmen där vi tittar på torrbackar,
fuktängar och sandstrand, och särskilt studerar förekomsten av olika “ädelmaskrosor” ur grupperna dvärg-, sand- och strandmaskrosor. Ca 1 km vandring i lätt terräng. Samling vid Saltholmen kl. 17:15, båt till Vrångö avgår kl. 17:20. Stövlar ej
nödvändigt. Anmälan senast 25 maj.
Lördag 30 maj: Vi studerar naturbetesmarker i Tvååkerstrakten med Kjell Georgson.
Först far vi till Nils-Mårtensgården i Tvååker, där vi får se en artrik gammal betesmark, därefter ut till Gamla Köpstad i Träslöv, där välbevarad kusthed lockar. Bland
arter kan nämnas granspira, kattfot, fläckmaskros och loppstarr. Ca 2 km vandring
i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:30 och vid Tvååkers
kyrka kl. 10:00. Anmälan senast 28 maj.
Söndag 31 maj: Hallands Botaniska Förenings exkursion till Hallands Väderö.
Söndag 31 maj: Föreningen Bohusläns Floras årsmöte (med exkursion) i Uddevalla.

Lördag 6 juni: Försommarvandring kring Överön under ledning av Ragnhild Crawford. Vi besöker Högas torrbackar med bl. a. strimklöver och fältmalört, Lilla Överöns långsmala lund med t. ex. lundbräsma och tandrot, samt Karholmens välbetade
sumpmarker med exv. norskstarr och saltstarr. Ca 4 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 och vid bussens (305) ändhållplats Överön
kl. 10:00. Stövlar anbefalles. Anmälan senast 4 juni.
Torsdag 11 juni: Aftonutflykt genom norra delen av Änggårdsbergen ledd av Erik
Ljungstrand. Inom naturreservatet finns en relativt artfattig (men omväxlande)
naturlig flora, men därtill kommer ett flertal främmande arter; flertalet torde ha
rymt från Botaniska Trädgården, bl. a. flugtrumpet, praktdaggkåpa, bitterskråp och
hampstånds. Ca 3 km vandring, delvis i kuperad terräng. Samling vid Lilla Änggården kl. 18:00. Anmälan senast 9 juni.
Söndag 14 juni: DE VILDA BLOMMORNAS DAG i Norden. Se separat program på s. 8–9.

Söndag 21 juni: Midsommarexkursion till Herrön med Ingemar Jonasson. Vi vandrar
från det gamla fiskeläget Kyrkesund (där lång bockrot har hittats!) ut till gården
Ängen, omgiven av ogräsrika allmogeåkrar och välhävdade slåtterängar med bl. a.
korskovall, ängsnycklar samt pärlan ängslosta. Ca 7 km vandring i lätt terräng.
Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:00 och vid Kyrkesunds brygga kl. 9:25.
Båt till Herrön avgår kl. 9:34. Anmälan senast 18 juni.
Onsdag 24 juni: Sommarkvällsutflykt till Tjolöholm ledd av Jan Kuylenstierna. Ute
på halvön där slottet ligger finns en rik lundflora, med bl. a. höbräken, kransrams,
skugglosta och långsvingel; därtill upptäckte Jan i fjol Carex mertensii här — ny
för Norden! Ca 2 km vandring, delvis i kuperad terräng. Samling vid Botaniska
institutionen kl. 17:45 och innanför Tjolöholms fågeltorn kl. 18:30 (tag liten väg
åt vänster före grindstugan). Anmälan senast 22 juni.
Lördag 27 juni: Tivedsexkursion till Bölets ängar under ledning av Anders Bertilsson.
Bölet har en mycket rik flora präglad av kalkrikedomen kring de gamla gruvhålen.
Guckuskon är nog områdets mest kända art, men vi kommer även att få se skogsklocka samt inte minst ett flertal skogs- och hagfibblor. Ca 2 km promenad i lätt
terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 8:00 och vid Bölets reservatsparkering kl. 11:00. Anmälan senast 25 juni.
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Onsdag 1 juli–söndag 5 juli: Svenska Botaniska Föreningens Botanikdagar, detta år i Jämtland.

Tisdag 7 juli–lördag 11 juli: Långtur till G U D B R A N D S D A L E N och
J O T U N H E I M E N ledd av Roger Halvorsen och Erik Ljungstrand. Gudbrandsdalen är berömd för sina skuggiga bäckklyftor med “huldreplanter” (växter med
utpostlokaler här, långt från sin huvudutbredning), men även för sin lokalkontinentala torrbacksflora, samt de konkurrenssvaga arter som växer utmed älven Lågens
grusiga stränder. Fjällområdet Jotunheimen äger i sina utkanter delvis en rik kalkflora som med flera intressanta arter avviker från den i Dovre (vilket annars räknas
som Sydnorges rikaste fjällområde). Bland arter som vi hoppas kunna få se kan
bl. a. nämnas sudetbräken, ryssbräken, (norskt) daggvide, ängsvide, mandelpil, ryssklematis, vitsippsranunkel, jotunheimsvallmo (lokalendem), fjällkrassing, gulldraba,
alpdraba, isdraba, klibbig fetknopp, klippbräcka, fjällbrud, styvbräcka, bergviol,
skuggviol, klådris, norskpyrola, lapsk alpros, fjällviva, lappgentiana, stickelfrö, nonnea, drakblomma, gullspira, skäggklocka, fjällklocka, rosenbinka, fjällskråp, piplök,
bågstarr, borststarr, fågelstarr, frösöstarr, gölstarr, sötgräs, glesgröe och storgröe.
Planerad samling vid kyrkan i Fåberg (norr om Lillehammer) 7 juli kl. 10:00. Planerad återkomst till Göteborg 11 juli på kvällen. Förläggning mest i hytter (med
tvåbäddsrum), troligen i Tretten, Otta och Lom (två nätter). Kostnad ca 2200 kr,
inklusive fyra nätters förläggning, exkursionsledning m. m., men exklusive måltider
och resor (bil- och vägtullsutgifter kan uppgå till ca 1000 kr). Maximerat deltagarantal, högst 16 personer. Bindande skriftlig anmälan senast den 15 april till Erik
Ljungstrand, Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås. Vid överanmälan får de sist
anmälda utgå. Utförligare program utsändes till de anmälda i maj. OBS! Denna
exkursion är endast öppen för medlemmar i BFiG eller VBF.
Lördag 1 augusti: Eftersommartur till Sönnerbergen med Jan Kuylenstierna och Jan
Johansson. Vi vandrar över den betade kustheden mot klippstränderna och får beskåda bl. a. dikesskräppa, raspbjörnbär, flocksvalting och hjorttunga. Ca 4 km vandring i mestadels lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 9:00 och vid
Orreviks vändplats kl. 10:00. Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening.
Anmälan senast 30 juli till Ingvar B. (0300-25710).
Söndag 9 augusti: Heldagsutflykt till Billingen ledd av Kurt-Anders Johansson och
Rolf-Göran Carlsson. Vi stannar till på några lokaler kring Skövde, bl. a. P4:s övningsfält, Blängsmossen, “Billingsrakan” och inte minst den i fjol nyfunna lokalen
för sandklint. För övrigt kan t. ex. dvärgserradella, tistelsnyltrot, dytåg och myggblomster beskådas. Ca 3 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska
institutionen kl. 8:00 och vid Våmbs kyrka kl. 10:00. Stövlar anbefalles. Anmälan
senast 7 augusti till Ingvar B. (0300-25710).
Lördag 15 augusti: Vattenväxtexkursion till Sydfalbygden under ledning av Anders
Bertilsson. Vi börjar med den kalkrika Vartoftasjöns undervattensflora för att därefter åka vidare upp till några av de magrare småsjöarna i Sandhem. Vattenaloë finns
i flertalet sjöar i trakten, därtill får vi se flera olika natearter och några sträfseväxter
(“kransalger”). Ca 2 km promenad i mest lätt terräng. Samling vid Botaniska institutionen kl. 7:45 och vid Näs kyrka kl. 10:00. Stövlar anbefalles. Anmälan senast
13 augusti.
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Söndag 16 augusti: Hallands Botaniska Förenings exkursion till Limhamns kalkbrott.
Lördag 22 augusti: Floravårdsutflykt till Remmene skjutfält. Se floravårdsprogrammet.

Söndag 23 augusti: Mera vatten- och sumpväxter kring Hornborgasjön med Olof
Janson. Vi besöker ett antal olika strandavsnitt kring den grunda slättsjön och beskådar såväl de betade maderna med bl.a. stora mängder grönskära som vattenranden där t.ex. havssäv, hornsärv, flera natearter och en del sträfseväxter (“kransalger”)
kan ses. I en branddamm ser vi landskapets enda kända lokal för vårtsärv. Samling
vid Botaniska institutionen kl. 7:45 och vid Hornborgasjöns Naturum kl. 10:00.
Stövlar anbefalles. Anmälan senast 21 augusti.
Onsdag 26 augusti: Traditionell stadsvandring genom Göteborgs innerstad ledd av
Erik Ljungstrand. Ånyo vandrar vi på stenstadens gator för att beskåda vad där växer.
Nya arter dyker upp varje år, men endast få av dem lever kvar; ibland försvinner
även de gamla. Murruta, rödmalva och pilblad borde dock kunna utlovas — finns
grenig väggört kvar? Samling vid Lejontrappan, Brunnsparken kl. 17:30. Stövlar ej
nödvändigt. Anmälan senast 24 augusti.
Torsdag 10 september: Svamputställningen i Stolpboden (i Botaniska Trädgården)
demonstreras av Magnus Neuendorf. Efter bästa förmåga har kunniga mykologer
samlat ihop en så fullständig samling som möjligt av Västsveriges mat- och giftsvampar, men även mycket som brukar klassas som “oätligt”. Vi fokuserar vid detta
tillfälle på svamparna ur “botanisk synvinkel”. Samling vid Stolpboden kl. 18:00.
Fältklädsel behövs ej. Anmälan senast 8 september.
Lördag 26 september: Ruderatexkursion i Göteborgstrakten. Se häfte 3 av “Calluna”.
För planeringen av ruderatexkursionen uppmanas alla medlemmar, som finner någon intressant lokal
med mer eller mindre underliga ruderatväxter, att meddela detta till Erik Ljungstrand.

***************************************************************************************
Vi har preliminära planer på att under mitten av juli 2010 genomföra en riktigt stor
långexkursion till B A LT I K U M ledd av Leif Andersson. Den planeras utgå från Tallinn och omfatta elva fältdagar i Estland, Lettland och Litauen, där vi färdas med en
förhyrd buss. Vi kan vara högst 28 deltagare, men inte avsevärt färre, ty då går ekonomikalkylen inte ihop. Detta innebär att vi, för att våga gå vidare med planeringen av
denna långa resa, redan i år måste ta in en preliminär intresseanmälan. Bland växter
vi bör kunna få se kan nämnas: sudetbräken, spetsdaggvide, buskbjörk, pontisk spindelört, gräsnarv, “litauisk rosenglim”, grönglim, borstsmörblomma, glansruta, “guldstenört”, rysk småborre, Cotoneaster rannensis (endem), guldärt, ärtvial, sandesparsett,
lupinklöver, vårtbenved, sjönöt, sumpsträtta, “flodsilja”, ryss-silja, Heracleum sosnowskyi, preussisk spenört, bäckmåra, dynsporre, öselskallra, umbellatsnyltrot, ryskt blåtry,
gulvädd, stor nysört, estnisk fjällskära, sandhaverrot, Tragopogon gorskianus, grässvalting, rysslök, rysk sabellilja, baltnycklar, östliga sumpnycklar, Dactylorhiza ruthei,
darrgrässtarr, strävstarr, ciliestarr, ryss-starr och Carex pseudobrizoides. Resan kan förväntas kosta ungefär 8000 kr, räknat från Tallinn och tillbaka dit, men prisuppgiften
är preliminär, då kostnadsutvecklingen just nu är svårbedömd. I summan ingår Leifs
reseledning, alla resekostnader i Baltikum, logi, måltider samt lokala guider flertalet
av dagarna. Inkvarteringen kommer att variera från enkel hotellstandard till svensk
vandrarhemsnivå. Skriftlig intresseanmälan senast den 15 april till Erik Ljungstrand,
Järkholmsvägen, pl 614, 436 56 Hovås.
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De Vilda Blommornas Dag 2009
Söndagen den 14 juni

Här följer en lista över årets vandringar
i blomstermarker i Västergötland
(och några i grannlandskapen).
NF = Naturskyddsförening

25 •
18 •
16 •
24 •
12,13
15 •
•
14 • 7,8 9 5• • 10,11 17
•
23 •
•
• •
6•
•3 4
20 •
19
• 21 • • 22
2••1

1. ÄSKHULT (Hl Förlanda sn)
Tid: 10–12
Ledare: Jan Kuylenstierna
Mötesplats: ”Bytorget” i Äskhult

4. GUNNEBO (Vg Fässberg sn)
Tid: 10–12
Ledare: Marie Hurtig
Mötesplats: Parkeringen vid Stensjön

2. TJOLÖHOLM (Hl Fjärås sn)
Tid: 18–20
Ledare: Jan Johansson
Mötesplats: Parkeringen vid ”Manegen”

5. NATURPARKEN (Vg Fässberg sn)
Tid: 10–12
Ledare: Erik Ljungstrand
Mötesplats: Finnsmossens nordöstra ände

3. STORA AMUNDÖN (Vg Askim sn)
Tid: 18–20
Ledare: Aimon Niklasson
Mötesplats: Parkeringen innanför Amundö

6. STYRSÖ (Vg Styrsö sn)
Tid: 13–15
Ledare: Claes Gustafsson
Mötesplats: Bryggan vid Styrsö Skäret
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7. RUDDALEN (Vg V. Frölunda sn)
Tid: 14–16
Ledare: Anders Aronsson
Mötesplats: Parkeringen vid Motionscentralen

17. RÄVLANDA (Vg Björketorp sn)
Tid: 13–15
Ledare: Enar Sahlin
Mötesplats: Vid Hembygdsgården

8. SLOTTSSKOGEN (Vg Göteborg sd)
Tid: 18–20
Ledare: Ingrid Ljungstrand
Mötesplats: Nedom August Kobbs byst

18. KULLENS GÅRD (Vg Skepplanda sn)
Tid: 10–12
Ledare: Elin Björesund & Lena Rydén
Mötesplats: Parkeringen vid Forsvallen

9. DELSJÖN (Vg Örgryte sn)
Tid: 18–20
Ledare: Svante Henning
Mötesplats: Parkeringen vid Delsjöbadet

19. ASSBERGSRESERVATET (Vg Skene sn,
Marks kn)
Tid: 10
Ledare: Kenneth Hansson Kinna NF
Mötesplats: Reservatets parkering

10. GÄRDSÅS KULLE (Vg Partille sn)
Tid: 10–12
Ledare: Kenneth Bergerson
Mötesplats: Kortedala idrottsplats, östra delen
11. BOKEDALEN (Vg Partille sn)
Tid: 18–20
Ledare: Mille Fagerström
Mötesplats: Parkeringen vid Jonsereds stn
12. RAMBERGET (Vg Lundby sn)
Tid: 14–16
Ledare: Erik Ljungstrand
Mötesplats: Parkeringen vid Rambergsskolan
13. SVARTE MOSSE (Vg Lundby sn)
Tid: 10–12
Ledare: Elisabet Sjökvist
Mötesplats: Hållplatsen Friskväderstorget
14. ÖCKERÖ, HJÄLVIK (Bh Öckerö sn)
Tid: 14–16
Ledare: Håkan Olsson
Mötesplats: Parkeringen vid Hjälviks badplats
15. SILLVIK (Bh Torslanda sn)
Tid: 18–20
Ledare: Staffan Wall
Mötesplats: Utanför Lottkärrs gård
16. ÄGGDAL (Bh Lycke sn)
Tid: 14–16
Ledare: Ragnhild Crawford
Mötesplats: Parkeringen vid vägens slut
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20. BASTERÅS (Vg Fritsla, Marks kn)
Tid: 10
Ledare: Kenneth Persson Fritsla NoHF
Mötesplats: Parkeringen vid Bjälbo
21. BACKA, ULLASJÖ (Vg Svenljunga kn)
Tid: 10
Ledare: Lars och Sven-Olof Johansson Svenljunga NF
Mötesplats: Backa
22. MJÄLLBO, UDDEBO (Vg Tranemo kn)
Tid: 9
Ledare: Bruno Dahlqvist Tranemo NF
Mötesplats: Aulaplan Tranemo
23. KRANSMOSSEN (Vg Borås stad)
Tid: 10
Ledare: Leif-Eric Aronsson m. fl. Borås NF
Mötesplats: Parkering vid Kransmossen
24. NATURRESERVATET BAKTRÅGEN
(Vg Blidsberg, Ulricehamns kn)
Tid: 10
Ledare: Börje Ignell Ulricehamnsbygdens NF
Mötesplats: Reservatets parkering
25. RYRBÄCKEN (Vg Trollhättans stad)
Tid: 10
Ledare: Karin & Anders Bohlin
Mötesplats: Slätthults nedre parkering
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Till republiken Karelen med
Svenska Botaniska Föreningen
Gunnar Weimarck
Svenska Botaniska Föreningen arrangerade en natur- och kulturhistorisk studieresa till södra delen av republiken Karelen
andra veckan i juli 2008. Från Västergötlands- och Göteborgsföreningarna var
vi ett drygt tiotal deltagare. Säkert hade
flera av oss västsvenskar fått intresset
väckt av Enar Sahlin. Han hade varit
med på en tidigare exkursion med nästan
samma innehåll, som hade anordnats av
Svenska Växtgeografiska Sällskapet. Han
höll ett föredrag inför Botaniska Föreningen i Göteborg i mars 2006 över
ämnet Ryska Karelen och den fennoskandiska florans östgräns (ett referat finns
att läsa på BFiG:s hemsida: www.bfig.se/
foredrag/20060330). Sannolikt hade vi
inte kommit med på resan utan Enar,
som agerade kraftfullt för att ”vår” resa
skulle bli verklighet. Under den hämtade
vi stöd och kunskap av helsingforsprofessorn emeritus Yrjö Vasari, hans hustru
Annikki och hans elev Kristoffer Bondestam. Under några av dagarna i Karelen
kunde vi också glädja oss åt entusiastisk
och entusiasmerande exkursionsledning
av botanisterna Oleg L. Kuznetsov och
Aleksej V. Kravchenko vid Ryska Vetenskapsakademins forskningscentrum i
republiken Karelens huvudstad Petrozavodsk. Barbro Risberg har livfullt skildrat resan dag för dag i Svensk Botanisk
Tidskrift (2008).
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I ryska Karelen fick vi möjlighet att
bekanta oss med en alldeles unik natur
och flora. Varför unik? Det finns flera
förklaringar; några av dem, som går tillbaka på nittonhundratalets politik, är
djupt tragiska. Men låt oss börja med de
naturgivna förutsättningarna.
Årsmedelnederbörden i den del av
republiken Karelen vi besökte är jämförbar med den i göteborgstrakten eller
något mindre. Temperaturklimatet är mer
kontinentalt, med högre temperaturmaximum och lägre minimum än hos
oss, men för ryska förhållanden ingalunda utpräglat utan snarare en övergångsform mot ett maritimt klimat. I
Sordavala vid Ladogas norra strand har
man till exempel mätt upp som högst
+34°C, som lägst –41°. I Olonets öster
om Ladogas östra strand är motsvarande
värden +36° och –54° och i Petrozavodsk
+33° och –38°. De nämnda orterna ligger ungefär på Hudiksvalls breddgrad.
Vårt exkursionsområde befinner sig
invid den sydöstra kanten av den
småkuperade Fennoskandiska urbergsskölden, som omfattar stora delar av
Sverige och Finland. Dess graniter och
gnejser är svårvittrade och ger upphov
till sura och näringsfattiga jordar med
en mager flora. Lokalt, till exempel vid
Ladogas norra ände och invid Onega,
förekommer något yngre bergarter som
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Ett urval växtarter som skiljer Karelen från det nuvarande Finland (enligt referatet av Enar Sahlins
föredrag inför BFiG 2006).
Art

Finland
(i inskränkt mening)

Karelen

Finnros Rosa acicularis
Finnklint Centaurea phrygia ssp. phrygia
Sommarfibbla Leontodon hispidus
Ryskt blåtry Lonicera coerulea ssp. pallasii
Stor ormrot Bistorta officinalis
Rosmarinvide Salix repens ssp. rosmarinifolia
Sibirstånds Ligularia sibirica
Doftkörvel Chaerophyllum aromaticum
Glansruta Thalictrum lucidum
Drakblomma Dracocephalum ruyschiana
Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum
ssp. septentrionale
Kirskål Aegopodium podagraria
Smörbollar Trollius europaeus
Blågull Polemonium caeruleum
Kåltistel Cirsium oleraceum
Fjällskära Saussurea alpina
Sumpnycklar Dactylorhiza traunsteineri
Myrbräcka Saxifraga hirculus
Fjällbräcka Saxifraga nivalis

mindre allmän
rar
mindre allmän
saknas
saknas
mindre allmän
saknas
saknas
saknas
rar
rar

ymnig
ymnig
ymnig
allmän
allmän
allmän
flerstädes
flerstädes
flerstädes
allmän i Ladoga-Karelen
allmän i Ladoga-Karelen

mindre allmän
mindre allmän
mindre allmän
saknas i mellersta Finland
saknas i mellersta Finland
saknas i mellersta Finland
rar
rar

ymnig
ymnig
allmän
allmän
allmän
allmän
mindre allmän
mindre allmän

bland annat innehåller kalk och gör en
mycket mer innehållsrik flora möjlig. I
sydost, ungefär från en linje Olonets–
Petrozavodsk, dyker den Fennoskandiska urbergsskölden ner under yngre lager,
som bildar den nästan helt horisontella
Ryska plattan. Här ger diverse lagrade,
näringsrika och lättvittrade bergarter också möjligheter för en innehållsrik flora.
Av de områden vi besökte uppges över
800 arter kärlväxter från trakterna kring
norra Ladoga och norra Onega, som är
särskilt artrika.
Hela området har varit istäckt flera
gånger under de senaste istiderna, minst
fyra till antalet, och bör efter varje nedisning ha återerövrats av växter och djur
från sydöst, söder och sydväst.
Södra delen av republiken Karelen kan
alltså ses som ett övergångsområde i flera
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avseenden. Rätt många växtarter som vi
känner från Skandinavien är sällsynta
eller saknas i Karelen, medan andra arter
som förekommer i Karelen är sällsynta
eller saknas hos oss. Orsaken är förstås
att varje växt förmår hävda sig i konkurrensen med andra under vissa bestämda
omvärldsvillkor men inte lika bra under
andra villkor; dessutom kan en växt händelsevis ha fått chansen att sprida sig till
nya platser med eller utan människans
hjälp under tidens gång.
Men det finns en annan förutsättning
för att vi skulle få se mycket av det vi
såg. Den förutsättningen finns numera
i stort sett inte i Sverige, men väl i republiken Karelen. Före andra världskriget
var där liksom hos oss kemiska bekämpningsmedel och storskalig konstgödsling
i jordbruket ovanliga, likaså omfattande
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Södra delen av republiken Karelen. Blå streckad linje: ungefärlig färdväg under studieresan. Prickad
lila linje: ungefärlig östgräns för det forna finska Karelen. Siffror: lokaler enligt tabell s. 15. (Ovan)
I byn Hiitola i det forna finska Karelen, vid foten av en bergknalle med bland mycket annat finsk
kärleksört Hylotelephium telephium ssp. ruprechtii, föddes den finländska författaren Eeva Kilpi. I
de åldriga husens köksträdgårdar och små växthus odlas för husbehov. (Till höger överst.) Artikelns
samtliga foton Gunnar Weimarck.
Vid Paksuniemi nära Ladogas nordvästra strand gränsar igenväxande ängar till en örtrik lund
med nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum med flera lövskogsväxter. (Till höger
underst.)

kalavvverkningar i skogsbygden, täckdikning av odlingsmark och andra ”rationella” åtgärder i odlingslandskapet. Den
dittills finska delen av Karelen, en del
av den nuvarande republiken Karelen,
togs emellertid över av dåvarande Sovjetunionen 1943. De finska karelare som
inte lyckades ta sig västerut till det kvar-
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varande Finland (till dem som kom undan
hörde som barn vår ledare Yrjö Vasari)
blev likviderade på platsen eller deporterade österut.
I deras ställe blev, enligt Yrjö Vasari
och andra källor, medborgare från andra
delar av Sovjetunionen tvångsförflyttade
till det före detta finska Karelen som
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ett slags buffert mot det fruktade Väst.
Dessa var inte nödvändigtvis yrkeskunniga jordbrukare, och de hamnade i bostäder de inte kunde känna som sina.
Resultatet var en massiv vanskötsel av
både odlad mark och bebyggelse. Vi kunde se ett bedrövligt förfall. Från centralt
håll förklarades också Karelen som ett
område som inte förmådde försörja sig
självt (något man hela tiden gjort under
historisk tid!).
Hos oss har kemiska bekämpningsmedel och storskalig konstgödsling i jordbruket använts efter andra världskriget,
odlingsmark har antingen dikats ut eller
planterats med gran (eller bådadera).
Biotoper som gammelskog, sumpskog,
extremrikkärr, kalkfuktäng och torräng
har blivit färre till antalet och mindre till
ytan. Men den ”vanskötsel” och det ”förfall”, som blev följden av de grymma åtgärderna i Sovjetunionen under Stalin,
har bevarat vissa intressanta biotoper från
ödet att bli utplånade (medan förstås
andra i stället förlorats genom igenväxning). Det skulle vara naivt att som besökande botanikintresserad framställa sig
som omedveten om detta faktum, även
om erkännandet av faktum kan synas som
en cynism om det sker med entusiasm.
I sitt föredrag 2006 ställde Enar Sahlin
frågan om var den fennoskandiska florans
östgräns bör dras. Svaret är inte lätt att
ge. Eftersom florans innehåll påverkas av
klimat- och markförhållanden som förändras mer eller mindre kontinuerligt
och dessutom till viss del beror av historiska förhållanden, människans aktiviteter och slump, blir ju den floristiska
förändringen från en plats till en annan
också kontinuerlig, i det här fallet från
Fennoskandien till Ryssland. Det finns
förstås inom hela området också en stor
variation i florasammansättning i nordsydlig riktning, och den komplicerar jäm-
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förelsen. Enar Sahlin presenterade ett
antal olika förslag som lagts fram från
tidigt 1800-tal till 1900-talets mitt till
dragning av den aktuella floragränsen.
De flesta har varit överens om att den
bör dras någonstans inom den nuvarande
republiken Karelen eller längs dess östgräns.
Finns det då något bra sätt att trots
svårigheten dra någon linje som avgränsar Fennoskandien österut? Kanske, om
man har tillgång till god floristisk information över ett område av lämplig storlek. Då skulle man kunna välja någon
lämplig numerisk analysmetod och låta
en dator finna den gräns som bäst delar
området i två delar så att delarna blir så
homogena inbördes som möjligt och så
olika sinsemellan som möjligt. Ett exempel på en sådan studie kan jag ge från
Skåne. I Atlas över Skånes flora (Weimarck
& Weimarck 1985 s. 122–125) lade jag
fram ett förslag till en biologisk skånegräns, en limes scanicus, som skulle skilja
landskapets nordliga, mer höglänta och
magra skogsbygder från de västra, södra
och östliga, mer näringsrika mellanbygder och slättbygder. Jag drog gränsen på
intuitiv grund. När Per-Arne Andersson
(författaren till Flora över Dal) och jag
gemensamt blivit färdiga med en datorbearbetning av kartorna i Atlas visade det
sig att materialet, med den metod vi valt,
stödde en något annorlunda dragning av
den biologiska skånegränsen: i stort sett
fördes Linderödsåsen i mellersta Skåne,
som jag på intuitiv grund fört till området norr om gränsen, i stället till
området söder om gränsen (Andersson
& Weimarck 1996; även Weimarck &
Andersson 2007). Resultatet kan inte påstås vara helt objektivt, eftersom olika val
av beräkningsmetod kan ge något olika
resultat. Men man vet i alla fall hur man
gjort, och studien är upprepbar.
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Några av de mer anmärkningsvärda arter som sågs under SBF:s Karelenexkursion 2008 enligt lista
meddelad av Enar Sahlin. Lokalerna är numrerade i den ordning vi besökte dem. Numren återfinns
också på kartan. Koordinater ges i den mån jag haft tillgång till sådana.
1: Viborg. 2: Karelska näset. 3: Kiviniemi. 4: Kexholm 61.02N, 30.07E. 5: Hiitola 61.14N, 29.41E.
6: Paksuniemi 61.45N, 30.50E. 7: Olonets 61.59N, 32.58E. 8: Matrosy 61.46N, 33.43E, 61.48N,
33.56E. 9: Petrozavodsk 61.44N, 34.28E. 10: Kizji 62.05N, 35.13E. 11: Petrozavodsk/Onega
61.40N, 34.34E. 12: Belaja Gora 62.34N, 33.59E, 62.19N, 34.01E, 62.06N, 34.16E. 13: Girvas
62.27N, 33.41E. 14: Martsialnye Vody 62.09N, 33.54E. 15: Tsarevitji 62.02N, 34.06E, 62.00N,
34.09E. 16: Jänisjärvi 62.07N, 30.45E.
Art

Lokal

Förekomst

Ryssgubbe Bunias orientalis
Stor sandnejlika Dianthus arenarius ssp. borussicus
Ryssvedel Oxytropis campestris ssp. sordida
Finnklint Centaurea phrygia ssp. phrygia
Baltisk daggkåpa Alchemilla baltica
Kasgräs Scolochloa festucacea
Finsk kärleksört Hylotelephium telephium ssp. ruprechtii
Drakblomma Dracocephalum ruyschiana
Lundsmörblommor Ranunculus ”cassubicus”-gruppen
Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale
Röd trolldruva Actaea erythrocarpa
Finnros Rosa acicularis (syn. R. carelica)
Kärrnäva Geranium palustre
Rysk nejlikrot Geum aleppicum
Finnmyrten Chamaedaphne calyculata
Rosmarinvide Salix repens ssp. rosmarinifolia
Myrbräcka Saxifraga hirculus
Trådviva Androsace filiformis
Stor ormrot Bistorta officinalis
Älvstarr Carex rhynchophysa
Omskstarr Carex elata ssp. omskiana
Östlig skogsnäva Geranium sylvaticum ssp. uralense
Lundalm Ulmus laevis
Gisselfibbla Pilosella flagellaris
Sommarfibbla Leontodon hispidus
Glansruta Thalictrum lucidum
Karelsk gråal Alnus incana var. argentata
Ryskt blåtry Lonicera caerulea ssp. pallasii
Sibirstånds Ligularia sibirica
Ryskt myskgräs Hierochloë hirta ssp. praetermissa
Fjällskära Saussurea alpina
Grönglim Silene chlorantha
Doftkörvel Chaerophyllum aromaticum
Fjällbräcka Saxifraga nivalis
Karelskt oxbär Cotoneaster antoninae
Rysslök Allium angulosum
Rysstarr Carex praecox
Praktnejlika Dianthus superbus

1
2
3, 12
3 o. flerstädes
4
4
5
6 o. flerstädes
6
6
6
6
6
7, 12
8
8
8
8, 16
8
8
8
9
10
11
11
11, 14
11
12
12
12
12
13
14
15
15
15
15
15

östlig
östlig
östlig
östlig
östlig
östlig
Finland
östlig
östlig
nordlig (fjäll)
nordöstlig
östlig
syd(öst)lig
östlig
östlig
östlig
nordöstlig
östlig
östlig
östlig
östlig
östlig
sydöstlig
sydöstlig?
östlig
östlig
östlig
östlig
östlig
östlig
nordlig (fjäll)
östlig
östlig
nordlig fjäll
endem Karelen
östlig
östlig
nordlig
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Lyckliga botanikvänner fick
många fina upplevelser. Konstnären och författaren Maj
Fagerberg med ull Eriophorum
i rikkärret vid Matrosy.
(Närmast till höger.)
Reportern vid Sveriges Radio
Jenny Berntsson Djurvall spelar in professor emeritus Yrjö
Vasari bland Paksuniemis kirskål Aegopodium podagraria och
nordisk stormhatt Aconitum
lycoctonum ssp. septentrionale
för ett inslag i programmet
Naturmorgon. (Längst till
höger.)
Finnmyrten Chamaedaphne
calyculata i sumpskog vid
Matrosy. (Nedan till vänster)
Vår entusiastiskt schwungfulle
ciceron Oleg Kuznetsov ledde
oss några dagar; här inför besöket i Matrosy-kärren. (Nedan i
mitten.)
Matrosy-kärr med stor ormrot
Bistorta officinalis. (Nedan till
höger.)

Calluna 1 2009 spalt16-17
4

09-03-02, 09.41

CALLUNA 26(1) 2009

Calluna 1 2009 spalt16-17
4

17

09-03-02, 09.41

18

CALLUNA 26(1) 2009

Erik Ljungstrand visar upp
gisselfibbla Pilosella flagellaris i
strandsnår invid Onega. (Till
vänster.)

Ett kryssningsfartyg passerar friluftsmuseet Kizji på väg från Vitahavskanalen söderut. Bondgårdens
karelska snickarglädje är praktfull.
(Till höger.)
Rysk nejlikrot Geum aleppicum
i en vägkant mellan Girvas och
Martsialnye Vody. Nederst till
vänster.)
Doftkörvel Chaerophyllum aromaticum i en vägkant vid Martsialnye Vody. (Nedan näst längst till
höger.)
Anna Weimarck som måttstock
vid högväxt råg Secale cereale på
Kizji. (Nedan längst till höger.)
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Jag betvivlar tyvärr att floran i Fennoskandien och Ryssland i stort skulle vara
tillräckligt välkänd för att en motsvarande studie skulle kunna göras. Än så länge
får vi enbart lita till erfarna växtgeografers bedömning.
Att karelenfloran skiljer sig från den
fennoskandiska framgår emellertid av
tabellen s. 11. Där listas ett antal valda
arters förekomst (Enar Sahlins urval efter
Norrlin 1871; dennes gränsdragning bygger mycket på berggrundsgeologin).
Vi fick se många växter av intresse
under resan (ett urval listas i tabellen
s. 15), dels sådana som karakteriserar
karelenfloran, dels en mängd andra spännande arter; en del av dem var helt nya
bekantskaper för några av oss.
Näringsrika kärr som inte dikats eller
påverkats av människan på annat sätt i
någon större utsträckning gav oss stora
upplevelser. De vidsträckta kärren nära
Matrosy är inte just kalkrika men försörjs
av näringsrikt grundvatten. Den ymniga
förekomsten av piprensarmossa Paludella
squarrosa, käppkrokmossa Hamatocaulis
vernicosus, gyllenmossa Tomentypnum
nitens och purpurvitmossa Sphagnum
warnstorfii gör kärren till goda exempel
på rikkärr enligt nordisk terminologi. I
dem fann vi förutom mycket annat enorma mängder av stor ormrot Bistorta officinalis. På vägen till den öppnare kärrytan
passerade vi några rullstensåsryggar med
sumpskog emellan; där kunde vi genom
myggsvärmarna bland annat skymta åtskilligt med finnmyrten Chamaedaphne
calyculata.
Ett annat, i stort sett helt jungfruligt
kärr i Mina Gora nära byn Belaja Gora
är mycket kalkrikt. Förutom flera av
de ovannämnda mossorna förekom späd
skorpionmossa Scorpidium cossinii, en indikator för extremrikkärr enligt nordisk
terminologi. I kärrets övre kant finns
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en klippbrant av anstående marmor med
lösliggande marmorblock framför. På
blocken växte bland annat kalkbräken
Gymnocarpium robertianum och murruta
Asplenium ruta-muraria. Kärret med dess
omgivande kalkfuktängar och randsamhällen bjöd på bland annat knottblomster Microstylis monophyllos och en växt
som väckte mitt speciella intresse eftersom det är jag som gett den dess vetenskapliga namn, nämligen ryskt myskgräs
Hierochloë hirta ssp. praetermissa. Men
den kan väl vara värd en egen, litet mer
detaljerad utläggning i framtiden. Ett annat fint fynd var sibirstånds Ligularia
sibirica.
Torrängar, bryn och kulturbiotoper
gav oss ytterligare upplevelser. Bland de
största skönhetsupplevelserna bör vi väl
räkna de stora förekomsterna av drakblomma Dracocephalum ruyschiana, som
vi fann på många lokaler, först på udden
Paksuniemi (omslagets framsida). I sådana miljöer fann vi också glansruta
Thalictrum lucidum, grönglim Silene
chlorantha, rysk nejlikrot Geum aleppicum, doftkörvel Chaerophyllum aromaticum, rysslök Allium angulosum, rysstarr
Carex praecox och ängstoppklocka Campanula glomerata ssp. glomerata. När vi
fann trådviva Androsace filiformis på en
liten markväg i skogen nära Matrosy hade
vi inte hunnit få veta att Gunilla Tochtermann och Ingvar Bergström hittat arten
som ny för Sverige någon vecka tidigare
i Piteåtrakten, typiskt nog i anslutning
till timmerhantering; vi kände bara till
någon enstaka finsk västlig utpostlokal.
På en bergknalle nära byn Hiitola fann
vi bland annat finsk kärleksört Hylotelephium telephium ssp. ruprechtii och i
en skogbevuxen klippbrant norr om byn
Tsarevitji endemen karelskt oxbär Cotoneaster antoninae och, mer förbluffande,
fjällbräcka Saxifraga nivalis.
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Det var också mycket intressant att
uppleva kulturlandskapet, små byar och
större städer. Ibland kunde man känna
sig förflyttad till vårt eget trettio-, fyrtioeller femtiotal, någon gång än längre tillbaka i tiden — som i världsarvet Kizji,
ön i Onega där vi kunde häpna inför
den osannolikt magnifika träkatedralen
från tidigt 1700-tal med sina 21 lökkupoler, omgiven av ett friluftsmuseum
med mindre kyrka, kapell, rikt utsmyckade bondgårdar med boningshus, uthus
och gammaldags odlingar (de senare var
delvis endast under anläggning). Trots
det ställvis nedstämmande förfall som
trähusen på landsbygden visade upp kunde vi också glädja oss åt den kärleksfulla
snickarglädje som pryder stugor och
gårdar, oftare i den del av Karelen som
varit rysk redan innan den före detta finska Karelen fördes till Sovjetunionen.
Odlingslandskapet är ju, som jag
nämnt redan tidigare, till stora delar övergivet och igenvuxet. På ön Kizji hade man
påbörjat odling av gamla grödor runt
gårdarna; ett spektakulärt exempel var
en rågsort med bortåt manshöga strån,
dramatiskt olik de kort- och styvstråiga
sorter, som togs fram för några årtionden
sedan i västvärlden för att klara kraftig
konstgödsling utan att lägga sig och som
skulle producera så litet som möjligt utöver själva skörden.
Ett minne just från Kizji tränger sig
på. Under vårt besök svepte det stora
kryssningsfartyget Konstantin Fedin förbi
museibyggnaderna på väg söderut längs
vattenvägen från Vita havet mot Ladoga
och Finska viken. En vacker syn — men
av en tillfällighet fick jag långt efter hemkomsten veta att Vitahavskanalen hade
grävts i början av 1930-talet på Stalins
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order, i huvudsak utan tekniska hjälpmedel och av straffångar, som ersattes av
nya allteftersom de förbrukades. Enligt
nobelpristagaren i litteratur 1970 Alexandr Solzjenitsyn hade kanalbygget kostat
ett par hundra tusen politiska fångar livet,
läste jag. Minnet från Kizji var inte idylliskt längre.
Varmt tack till Enar Sahlin för hans
många bidrag till artikeln, till Jan Kyulenstierna för uppgifterna om mossor från
Matrosy- och Mina Gora-kärren och till
Erik Ljungstrand för komplettering och
granskning av texten!
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