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       -Mus B. wrginianum is reduced through the var.
        gracile to B. lanceolatum, which passes through
        B. matricarifolium into B. lunaria which, in its
         tum passes into B. simplex."

        G.E. Davenport 1877
Prolog
Och jorden låg öde och tom. Över den blanka havsytan och den nakna röda
kontinentens klippor stekte en obarmhärtig sol. Antydan till liv skönjdes endast där
sött vatten samlats i grunda sänkor. Där kokade vattnet av fisk och skaldjur, men
inga fotavtryck fanns i sanden och inga träd skänkte skugga vid vattenhålet. Men
på dyn närmast dammen bröts nakenheten fläckvis av försiktigt uppstigande små
gröna stjälkar, lätt fjälliga med ihoprullade spetsar. Psilophyton var pionjär, en
kapillärkraftens fribrytare, i en ändlös steril ödslighet. Den ägde allt: utrymme,
sporer och tid.
    Devon, som denna fiskarnas tidsålder kommit att kallas, slutade hundra miljoner
år senare (eller efter ungefär så lång tid som det idag har förflutit sedan
dinosaurierna dog ut). Vid denna tid hade den obskyra lilla plantans ättlingar hunnit
täcka väldiga områden med ogenomträngliga sumpskogar. Nu rev stormarna i
trettio-fyrtio meter höga trädkronor och spred sporerna från lavdraperade
jätteklubbmossor, jätteormbunksträd och väldiga fräkenstjälkar. Karbonperioden
hade inletts och dessa skogars multnande ved skulle eonerna komma att varsamt
lägga ned och bevara i mäktiga lager åt oss människor, att långt senare bryta som
stenkol. Lepidodendron, Sigillaria och Calamites var några av denna dystra världs
stoltaste representanter.
    Varför dystra? Ja, vi må betänka att vi idag lever i en värld helt igenom
dominerad av blommande växter. En värld av örter, träd, gräs, lökar om våren och
färger om hösten; därtill fylld av djurrikets hela rekvisita från lövsångare till
vrålapor, från gräshoppor till ekorrar. I dessa djupa, evigt svartgröna och drypande
skogar saknades nästan alla vår världs färger, ljud och• dofter. En jättetrollslända
kunde komma brummande, något knakande eller plumsande från en tung
salamander kunde kanske förnimmas därnere i bråten på skogsgolvet. I övrigt
härskade troligen tystnaden. Vattnet var ännu villkoret för allt liv, vattnet och den
fuktiga luften.
    Även om nakenfröiga träd och kottepalmer med tiden gjorde entre och vann
terräng under de stora reptilernas påföljande tidsåldrar, förblev dessa koltidens
sumpskogar mycket länge den förhärskande vegetationen.
Tid efter annan förefaller livet på Jorden att drabbas av gigantiska omvälvningar
och massiva utdöenden. Forskarna räknar med minst fem sådana scenbyten, då
såväl växt- som djurlivet reducerats med uppåt 95% (Gore 1989). Det scenbyte som
ägde rum mot slutet av Krita var så totalt, att det trotsat alla förklaringar. Ett väldigt
meteoritnedslag kan ligga bakom den



dramatiska förändring, som med geologiska mått över en natt bytte ut såväl kulisser
som skådespelare. Då dinosaurierna försvann och ersattes av fåglar och däggdjur,
undergick vegetationen minst lika drastiska förvandlingar.
    Där tidigare de suckande vidderna av sporbärande regnskog härskat, sprutade nu
alldeles nya former av grönska upp. Blommande och fröbärande örter, gräs och
lövträd spreds snabbt och långt upp i vad som skulle bli Skandinavien betade snart
små hästar och tapirer i skogar av magnolia, kanelträd och kastanj.
    Av dinosaurierna återstår idag blott fåglarna. Och av träskskogarnas potentater -
ormbunkar, lummerträd och fräkenjättar - återstår just det vi ser omkring oss idag:
viktiga men alldagliga vegetationsbildare i smått, anspråkslösa i sin enahanda
grönska
    Våra dagars bräkenväxter saknar dessutom närmare släktskap med karbontidens
jättar. De har utvecklats kraftigt sedan scenbytet, fr a vad gäller spor- och
skottbildningen och den gamla världens ormbunkar har i stort sett helt försvunnit.
    Med ett par undantag. En grupp primitiva, epifytiska kärlkryptogamer har
klamrat sig kvar i tropikernas regnskogar. En annan familj mycket enkla små
ormbunkar har med fyra släkten överlevt fröspridarnas övermakt på torrare marker
på flertalet av planetens kontinenter. Två av dessa, Ophioglossum och Botrychium,
torde ta priset vad beträffar anspråkslöshet, men visar sig vid närmare bekantskap
äga personlighet utöver det vanliga och därtill all den fräschör och gåtfullhet som
anstår ambassadörer från tidernas morgon.

                   Vegetationsbild från stenkolsperioden. Efter Skottsberg: Växternas liv.



Allmänt om låsbräkenfamiljen

Låsbräkenväxtema, familjen Ophioglossaceae, innefattar här på norra halvklotet en
rad oftast småvuxna, fleråriga, terrestriska örter med kort upprätt jordstam. De är
helt örtartade utan hårda beståndsdelar, varför fossil av dessa släkten så gott som
helt saknas. Jordstammen är ogrenad och köttig, med birötter utan rothår. I gengäld
bildar familjens medlemmar mykorrhiza med vissa svamparter, vilkas närvaro de
därmed är beroende av.
    Bladen utgör de enda ovanjordiska organen. Som regel utvecklar varje individ
endast ett nytt blad varje år och dess utveckling är osedvanligt långsam. Ofta tar det
4-5 år för ett blad att kika upp över markytan sedan knoppen anlagts. Detta unga
blad är heller inte hoprullat som hos övriga ormbunkar. Vissa år kan två eller tre
anlag skjuta skott, andra år kan bladutvecklingen helt utebli. Knoppanlag, se sidan
32.
    Bladet är egendomligt genom att vara helt tudelat i en steril och en sporbärande
del. Den sterila delen, "bladet", är något köttig hos flertalet arter och ofta
regelbundet flikig. I "stjälkens" topp sitter sporangierna tätt samlade. De utgörs av
mm-stora klot, som vid mognaden brister längs en tvärspringa. Varje sporangium är
fyllt med upp till 15 000 sporer, vilka sprids av vinden. Sporernas storlek är ofta
mycket variabel också inom samma individ (Clausen 1938).
    Då en spor grott bildas efter flera år av långsam celldelning en liten förgrodd, ett
prothallium, där den sexuella förökningen äger rum. Prothalliet utgörs hos de
"äkta" ormbunksväxterna av ett hjärtformat, grönt litet blad uppe på markytan,
medan det hos låsbräkenväxtema är en underjordisk, knölig liten korv som är
saprofyt och för sin försörjning är helt beroende av svamphyfer. Detta organ kan
fortleva nere i marken upp till 8 år för låsbräken och ända till 20 år hos ormtungor
(Ollgaard 1978). Prothallier från rut-, topp- och nordlåsbräken tycks aldrig ha
beskrivits, men torde likna de som redovisats för B. lunaria.
    Självbefruktning är av förklarliga skäl regel inom familjen. Vegetativ förökning
med rotskott förekommer fr a hos onntungoma, som på rika lokaler kan bilda stora
vegetativa grupper - kloner.
    Att låsbräkenfamiljen till stor del hämtar sin näring via svampmykorrhiza visas
inte minst av den liknöjdhet med vilken bladskivan utnyttjas. Dvärglåsbräken har t
ex en ytterst rudimentär bladskiva, som ibland kan saknas helt. Hos flertalet arter
förekommer ibland sporangier också på det sterila bladet, vilket bör ha en
begränsande effekt på fotosyntesen. Längst på denna väg har den nyligen beskrivna
B. paradoxum från Nordamerika kommit, som helt har ombildat sin sterila
bladskiva till en extra sporstjälk (Wagner & Wagner 1981). Också hos oss
förekommer monstruösa former med dubbla sporax sporadiskt hos de flesta
låsbräkenartema.
    Medan de övriga ormbunkarna slutar växa då bladskivan är fullt utvecklad, äger
låsbräkenväxterna den egenheten att de kan fortsätta sin bladtillväxt



Gametofytutvecklingen hos stor låsbräken enligt Jeffrey (1898). Övre raden visar hur prothalliet
växer till, könscellernas placering, hur embryot visar sig samt en grenad form av prothallium. 1
bildens mitt ses variationer i utvecklingsstadierna. Fig. 7 och 8 visar hur roten växer till, varefter
det första bladet vecklar ut sig när tre rötter vuxit ut (nedtill).



ända fram till spormognaden. Det enskilda bladets storlek kan därför variera
avsevärt och vare sig dvärg- eller jätteformer är ovanliga, allt efter
omständigheterna på växtplatsen. Denna egenskap, tillsammans med bl a deras
förgreningsmönster, placerar paradoxalt nog låsbräkenväxtema närmare
fröväxterna än ormbunksväxterna. Annars anses familjen ofta hysa närmast
släktskap med lummerväxtema, bl a genom likartade prothallier. Minst primitiv i
familjen anses ormtungan vara, genom sitt nätverk av nerver och sin odelade
bladskiva, men ormtunge- och låsbräkensläktenas gemensamma förfader måste
likväl stå att söka mycket långt tillbaka i tiden.
    Hybridisering mellan Botrychiumarter tycks trots deras sällskaplighet vara
okänd, åtminstone i Europa. Den västeuropeiska ormtungan, Ophioglossum
azoricum, som bl a växer vid varma källor på Island, antas dock ha uppkommit
genom sammanslagning av vår egen O. vulgatum och den sydliga O. lusitanicum
(Jalas & Suominen 1972).
    Intressant nog finner man hos dessa till synes enkelt byggda små växter några av
de högsta kromosomtal som uppmätts hos någon växtart. Detta skulle möjligen
kunna spegla arternas mycket höga ålder som arter, vilket f ö också deras
utbredning antyder. Vanlig låsbräken och höstlåsbräken t ex förekommer på alla
Jordens landmassor utom Afrika, vilket gör dem till ett par av världens mest
vittspridda kärlväxter (Clausen 1938).

Låsbräkenväxterna i fält

Låsbräkenväxterna åtskiljs först och främst på sina bladkaraktärer: den sterila
bladskivans placering och form. Ofta nog uppträder dock morfologiska
mellanformer, fr a bland gräsmarksarterna. Inomartsvariationen är som nämnts
också stor och även avgörande karaktärer kan i olika delar av utbredningsområdet
skilja sig diametralt. Hos dvärglåsbräken t ex anses i Europa den bästa
skiljekaraktären gentemot övriga arter vara "bladets" basala eller till och med
underjordiska vidfästning. I Nordamerika däremot uppges B. simplex vara den mest
variabla arten och hos flera former sitter den sterila bladskivan fäst strax under
sporaxet, ofta t o m omfamnande detta (Clausen 1938, Cobb 1963). Förvirringen
kring dvärglåsbräken har varit stor och harvardprofessorn Asa Grey sökte 1856 t o
m fä arten godkänd som en dvärgform av stor låsbräken!
    Hos oss anses rutlåsbräken vara den mest plastiska arten, men på senare tid har
möjligheten att skilja ut två distinkt åtskilda former diskuterats (Wanntorp 1991),
se f ö ekologi. En förbisedd karaktär hos låsbräkenarterna är deras färg.
Rutlåsbräken är t ex fram till spormognaden påfallande blågrön. Denna pruina
faller av mot eftersommaren, och plantan blir då mer gulgrön. Denna gulgröna färg
har å sin sida dvärglåsbräken under hela säsongen, liksom ofta topplåsbräken.
Dessa skiftningar är inte alltid tydliga och låter sig förstås bäst iakttas där flera arter
samväxer.



    Ovanstående svårigheter att rätt examinera arterna har, jämte svårighetema att
alls upptäcka dem i vegetationen, gjort låsbräkenfamiljen oförtjänt obekant bland
växtintresserade. "Finding these rare and usually local plants requires a 'labour of
love' ", som paret Wagner uttrycker saken.
    Likväl utgör låsbräkenskaran en ständig källa till resonemang då botanister möts.
Få växtgrupper torde i själva verket äga en liknande hemlighetsfull lockelse och
avsevärd mytbildning vidlåder också familjen, såväl i seklers folktro som bland
eljest nyktra botanici av idag.

Låsbräkenfamiljens ekologi
Med undantag för stor låsbräken ställer våra medlemmar av familjen
Ophioglossaceae tämligen enhetliga krav på sin växtmiljö. Småvuxna som de är
fordrar de omständigheter som begränsar konkurrensen på växtplatsen. Av detta
skäl trivs de på torra och magra hedar och andra gräsmarker. Särskilt ofta träffar
man på dem i kulturbygdernas betes- och slåttermarker, i Dalarna gärna på
fäbodvallar, gårdstun och gräsbelupna vägkanter
    Om också flertalet låsbräkenarter syns vara allra mest hemmastadda i
kulturbygdernas gräsmarker, finns för dem alla exempel på mer naturliga ståndorter
i landskapet. Stor låsbräken är en ren skogsart, som främst påträffas i kallvik, örtrik
och översilad skogsmark. För att kunna etableras kräver den dock öppna ungskogar
och gynnas därför av stormfällning eller t o m avverkning (Ståtel 1990).
    I mullrika lundar och på klippor i sydberg kan rutlåsbräken och även vanlig
låsbräken påträffas. Uppåt fjälltrakterna finner man de boreala nord- och
topplåsbräken i såväl fjällbjörkskogen som vid snölegor, i klippskrevor och intill
bäckar ovan trädgränsen. Båda dessa arter kan också uppträda i sydberg och andra
klippängsmiljöer med bl a getrams.
    Ormtunga och dvärglåsbräken har särskild förkärlek för betade havsstrandängar
och är ytterst krävande och sällsynta i inlandet. Dvärglåsbräken är i Finland f ö
påträffad på berg med kaikhaltigt sippervatten och i Norge i f ällnära gräsmark.
Hårdast knuten till hårt betad eller sliten sandmark förefaller (jämte B. lunaria)
höstlåsbräken vara, men fynd har också gjorts i vissa fuktiga strandmiljöer med al.
Att vissa av dessa miljöer kanske är att betrakta som sekundära snarare än som
ursprungliga, diskuteras nedan.
    Tack vare sin tröga utvecklingsbiologi spelar ingenstans någon av arterna en
framträdande roll i vegetationen. Endast ormtungan kan på sina växtplatser bilda
rena bestånd. Däremot har låsbräkenarternas mycket påtagliga och säregna
sociabilitet ofta uppmärksammats. Denna sällskaplighet yttrar sig i att flera
Botrychiumarter ofta påträffas växande tätt tillsammans, liksom kolonivis, på en
mindre yta. Någon eller ett par av arterna uppträder ofta enstaka och något år kan
plötsligt ytterligare någon art dyka upp, kanske vikarierande för någon av de
övriga, för att nästföljande år åter vara försvunnen.



Detta hänger dåligt ihop med vad vi vet om låsbräkenarternas långsamma
etableringstakt och naturligtvis måste alla arterna finnas närvarande hela tiden, om
än ej ovanjordiskt. Att ett antal närstående arter inom samma släkte på detta sätt
ställer identiska ståndortskrav är synnerligen ovanligt inom växtvärlden. Frågan är
om låsbräkenarterna alls hade kunnat uppstå, om de inte under långa perioder varit
mer ekologiskt åtskiljda.
    Clausen (1938) antar att det sociala beteendet hänger ihop med att gynnsamma
förhållanden för sporgroning är relativt ovanliga och att lokalklimat, jordmån m m
ger kolonin ett enhetligt utseende och avgör dess livslängd.
    En möjlighet är att det vi ser som låsbräkenarternas livsmiljö snarare är de
(ovanliga) svampars livsmiljö, med vilka de samväxer. Sedan många forskare
försökt isolera låsbräkenfamiljens svamppartners, lyckades man i Indien 1975
påvisa att mykorrhizan hos några asiatiska Botrychium- och Ophioglossumarter
bildas av pyrenomycetsläktet Fusarium (Nair & Mahabale 1975). Hit hör bl a
snömögel och s k vissnesjuka på många kulturväxter. Framkastade teorier om t ex
ängsvaxskivlingarnas roll som låsbräkenpartners får därmed antagligen överges.
    Tänkbart är att morfologiska variationer hos låsbräkenarterna till viss del skulle
kunna spegla skiftande val av symbionter. För t ex rutlåsbräken, höstlåsbräken och
vanlig låsbräken råder avsevärda skillnader i habitus och bladform mellan individer
i kulturmark och i mer opåverkad vegetation.
    Låsbräkenpopulationerna fluktuerar ofta mycket kraftigt. I synnerhet på torr
mark kan ett torkår blott en bråkdel av lokalerna synas vara besatta. Detta försvårar
ofta skattningen av populationers storlek och är en osäkerhetsfaktor vid översiktliga
bedömningar av status och förändringsmönster hos arterna.

Låsbräkenfamiljens yngre historia

Ormtungan, som är en kustart, antas ofta vara en relikt på sina inlandslokaler. I
Dalarna skulle den i så fall teoretiskt kunna ha etablerats redan för 8000 år sedan,
då Ancylussjöns kustlinje översteg Siljans nuvarande. Troligare är väl dock att den,
vindspridd som den är, kan ha etablerats under värmetiden för 3-4000 år sedan,
eller kanske ännu senare. Dess saltbehov torde kompenseras av kalkhalten på
inlandslokalerna och närheten till en stor sjö - inte nödvändigtvis en havsvik - bör
ha kunnat erbjuda ett klimat gott nog för permanent etablering. Vidare spridning till
andra kalkfuktångar i trakten kan sedan ha ombesörjts av vind och människor.
    Fortfarande stöter man ofta på beskrivningar av kulturlandskapets förhistoria, där
människan framstår som den första stora röjaren. Att naturlig öppen eller
halvöppen gräsmark skulle kunnat finnas innan stenåldersbonden började öppna
skogarna framhålls som osannolikt också av auktoriteter som Aronsson (1987) och
Ekstam (1988).



    De gräsekosystem, där låsbräkenfamiljen uppenbarligen trivs bäst är dock
knappast att betrakta som i grunden människoskapade. Redan under Holstein-
värmeperioden för en kvarts miljon år sedan hade visserligen människan med
eldens hjälp börjat omvandla landskapet och förvandlat skogar till grässtäpper. Men
med intensiv jakt hade hon även på allvar börjat decimera dåtidens stora skaror av
väldiga växtätare. Dessa hade hållit kontinentens vidsträckta lövskogar glesa och
parkartade, men fick tack vare klimatförsämringar och expanderande
jägarsamhällen allt svårare att överleva för varje isperiod (Kurten 1971).
    Under vår egen mellanistid - Flandem-interglacialen - lyckades så människan
slutgiltigt utrota de sista "megaherbivorerna" och domesticera uroxen, hästen,
grottgeten och vildsvinet. Königsson (1981) visar att en tidig savannartad skogstyp,
med örtrik björk-tall-vegetation följde i isens spår, där stora flockar uroxe och
visent levde. Småningom - i Dalarna efter ca 500-1000 år - berikades detta
landskap med hassel, al och ädellövträd, men i den retirerande isens fotspår
härskade under ett par årtusenden ett bälte av denna örtrika björksavann på allt
nordligare breddgrader. Inte ens under värmetidens klimax för 6500 år sedan torde
mellansveriges ek- och björkblandskogar ha varit alldeles slutna. Kring vattendrag t
ex bör betestrycket från växtätarna åtminstone lokalt ha vidmakthållit
lövängsprägeln. Kort därefter var den boskapsskötande människan på plats i bilden.
     Då den neolitiska revolutionen i Europa fick våra förfäder att överge jägar- och
samlarlivet för boskapsskötsel och jordbruk, bör följdaktligen ännu en ansenlig
areal naturlig gräsrik löväng ha kunnat leva kvar, där många av våra dagars
ängsväxter sedan gammalt hörde hemma (Andersson & Appelqvist 1990).
    Bondestenålderns tamboskap blev därmed länken mellan den pleistocena
lövängsskogen och det liens och mulens landskap som dagens människor gärna
räknar som sin skapelse.

Den savannartade skogstyp med rikt inslag av hassel, som var förhärskande för ca 9000 år
sedan, var uroxens och visestens landskap. Efter Königsson (1981).



Diskussion
Med ledning av ovan rekonstruerade vegetationshistoriska mönster och vår
kännedom om låsbräkenväxternas uppträdande, vågar man nu formulera ännu ett
par teorier till den redan skrymmande högen.
    Arealen öppen gräsmark i de förhistoriska betesskogarna bör som vi sett ha
varierat kraftigt. En överlevnadsstrategi hos småväxta, ljusberoende arter, är i ett
sådant läge flexibilitet. Anpassningen till klipphyllor, hällmarker och stränder kan
ha hjälpt gräsmarksbotrychiema att klara sig under skeden då öppen gräsmark av
olika skäl saknades. Dessa miljöer är då reträttrefugier
I snarare än ursprungsbiotoper. De synbarligen ursprungliga växtplatser vi idag ser
i "opåverkad" vegetation för gräsmarksarterna, är i så fall troligen till stor del
sekundära ståndorter. Vare sig i hårt skuggad lundvegetation eller bergsbranter
uppträder heller arterna i på långt när så rika populationer som i öppna eller
halvöppna gräsmarker.
    I regelbundet slåttrad mark finner man å andra sidan inte heller så rika och
frodiga populationer som i nyss övergiven eller mer extensivt hävdad gräsmark.
Slåtterängen är kanske därmed också en sekundär biotop.
    Låsbräkenarterna kan alltså antas vara anpassade till i första hand betad mark.
För rut-, topp och höstlåsbräken återfinns i Dalarna också 40% av de aktuella
förekomsterna i betesmark, mot endast 10% i slåttermark. Dessa arter trivs dock
även i annan gräsmark, där vedväxterna hålls tillbaka av mindre drastiska faktorer
än slåtter, såsom renbetesmark, tonängar, slitna vägrenar, isskavda strandängar och
övergivna fäbodvallar.
    Möjligen är de små låsbräkenarterna, liksom deras större släkting att betrakta
som successionsstrateger, men i gräsmark. Det skulle kunna innebära att de
ambulerar mellan ståndorter, där hävdtryck och igenväxning båda är måttliga
faktorer. Efter en tid kanske betingelserna skärps åt endera hållet och kolonin tynar
bort. En sådan anpassning kunde kanske förklara gräsmarksarternas
väldokumenterat vagabonderande karaktär, som mer än något annat gör arternas
utbredning och status svårbedömd.

Kulturhistoria och etymologi
Under tidigt 1500-tal spreds från Schweiz den s k "signaturläran" i medicinska
kretsar. Sedan äldsta tid har människan sökt finna samband mellan växternas yttre
och inre egenskaper och denna tro lanserades nu i stor skala av den stridbare
läkaren Paracelsus. Lärans kärna var att varje ört fanns till fr a för att kunna läka
någon mänsklig krämpa. För att leda människan på rätt spår ansågs varje växt bära
en "Guds signatur", lika läsbar som någonsin våra dagars pillerburksetiketter.
Sårläkande växter var därför röda eller hade röd saft, valnötter kunde kurera
hjärnsjukdomar och tisteltaggar ordinerades mot inre stickande smärtor.



Låsbräken, med sina yxformade bladflikar rekommenderades i
enlighet härmed som särskilt verksam vid botandet av sår efter
yxhugg (se den samtida bildens överdrivna bladform).
    Vid denna tid uttalade i Tyskland den lutherske prästen och
läkaren Hieronymus Bock a propos låsbräken att "Viel treiben
abenteuer mit diesen Gewechs, sonnderlich aber die Alkemisten".
Samma ironiska ton anas i Sverige halvtannat sekel senare, då
Pannberg i sin "Serta Florea Svecana" hävdar att "Lata munkar
hafva myckit updichtat om denne ört". Då var klostren i Sverige
sedan länge nedbrända och örtagårdarna skövlade. De "lata
munkarnas" örtkunskaper fanns nu spridda över landet och skulle
för lång tid framåt till stor del leva kvar inom folkmedicinen; i
klokas och botares mosaikartade fatabur. Där hade
låsbräkenfamiljen sedan gammalt haft en position.

Linne (1749) berättar att ormtungan nyttjades bland skånska bönder, att "lägga på
såre ben, då hon förtager inflammation och läker snart". Vanlig låsbräken har likaså
aktats som blodstillare, antagligen sedan signaturlärans dagar, samt som bot mot
engelska sjukan (Henriksson 1911).
    Mer beryktad har dock vanlig låsbräken varit för sina rent magiska egenskaper.
Artepitetet lunaria syftar, förutom på bladformen, på att denna ört ensam av alla
trolldomsväxter skulle plockas vid fullmåne (Sandberg 1982). På kontinenten
skulle den helst insamlas redan på Valpurgisnatten (alltså på Dr Fausts egen
valborgsmäss), medan den på dessa nordliga breddgrader har ansetts verksammast
vid Kristi Himmelsfärd (Henriksson 1911).
    Låsbräkens magiska verkan har fr a gällt deras makt över metaller. Från många
håll berättas hur dessa små växter "förmår öppna alla lås och bojor samt finner
dolda skatter" (Lyttkens 1915). Därav säkerligen de ovan begabbade alkemisternas
intresse för "der Teufelschlessel", som B. lunaria kallats i Tyskland. I Finland går
låsbräken under namnet "noidanlukko" = trollnyckel. Från England omtalas hur
"the moonwort" besitter sådan kraft att hästar som passerar över den tappar skorna
(Grounds 1974).
    Härledningarna till månen kan tyda på riktigt ålderdomlig folktro, något som
även avspeglas i de gamla nordiska namnen Månfjättra och Månruta för B. lunaria.
Månen har varit central i mången europeisk förkristen fruktbarhetskult och
kopplingar till sådana ritualer saknas inte hos låsbräknarna.
    Ända in i modern tid lär man i Tyskland ha låtit kor beta låsbräken, för att
betäckningen skulle "ta" bättre. I sitt arbete om "Växterna i de gamlas före-
ställningar" (1911) berättar Henriksson att "den flicka som finner växten blir gift
inom året". Tydligare kan väl knappast kopplingen bli? Kröningssvärd anger i
"Flora Dalekarlica" (1843) att låsbräken i Dalarna kallas "Guckugras" (=gökgräs).
Gökens roll som kärleksorakel har varit mycket utbredd



och månne har friare eller ungmör i Dalarna som funnit låsbräken burit denna som
talisman, så som man i hela västeuropa har burit gökens fjädrar, ägg m m
(Tillhagen 1978).

Vetenskapligt namnskick
Låsbräken omnämns för första gången i Sverige av J. Franck (1638) i "Speculum
Botanicum", under namnet "Fjäterört". Namnet låsbräken är bara drygt 100 år
gammalt, långt fram i detta sekel har växten beskrivits under namnet låsgräs
(Lyttkens 1915).
    Linne upptäckte och namngav själv endast ormtunga, vanlig låsbräken och stor
låsbräken. Den sistnämnda var under hela Linnes livstid dock endast känd som
nordamerikansk. Låsbräkenartema hänförde han till släktet Osmunda, där de
hängde kvar in på 1800-talet. Det blev professor Peter Swartz vid Bergianska som
1801 placerade "låsgräsen" i ett eget släkte, under det namn som vi känner dem
idag. Släktnamnet Botrychium härleds ur grekiskans "bótrychos", som betyder
druvklase, vilket förstås syftar på den fertila bladdelens utseende.

Arterna
Låsbräkenfamiljen har under olika perioder rönt stort intresse bland såväl
amatörforskare som yrkesbotaniker. Detta avspeglar sig i det enorma antal former,
varieteter, underarter och arter som totalt sett finns beskrivna. Sedan Robert T.
Clausen med sin monografi "A monograph of the Ophioglossaceae" (1938)
genomfört en herkulisk storstädning i detta Augiasstall, återstod 23 arter
Botrychium och 28 arter Ophioglossum; siffror som sedan dess stigit till minst 39
resp. 45 arter (Øllgaard 1978, Wagner & Wagner 1981).
    I våra nordligt tempererade regioner omfattar familjen Ophioglossaceae ett
trettiotal arter av släktena Ophioglossum och Botrychium (ormtungor och
låsbräknar). En art ormtunga och alla Europas sju låsbräkenarter är bofasta i
Sverige.
    I Dalarna har fram t o m 1992 samtliga arter utom dvärglåsbräken ägt aktuella
förekomster. I juli 1993 påträffades så helt oväntat också denna lilleput i
landskapet. Därmed axlar Dalarna den mantel som Gästrikland tappat under 1980-
talet, då dvärglåsbräken dog ut vid Iggön. Med anledning av denna upphöjelse
presenteras nedan alla åtta arterna av familjen "0" i text och bild.
    Texterna är med undantag för vanlig låsbräken hämtade till största delen ur
boken "Hotade och sällsynta växter i Dalarna". Detaljuppgifter om lokalerna m m
från bokens artfaktablad har dock utelämnats. Illustrationerna är hämtade ur Rolf
Nordhagens "Norsk Flora" med undantag för stor låsbräken, som hämtats ur Kask,
"Eesti Taimede Määraja". Nordenkartorna följer Mossberg, "Den Nordiska Floran"
(1992).



Ormtunga Ophioglossum vulgatum

Ormtungans huvudutbredning följer Östersjökusten ända upp i Bottenviken. I
inlandet förekommer den sällsynt, främst i kalkrika odlingsbygder upp till Dalarna,
men har här på senare tid gått tillbaka starkt. I Dalarna har ormtungan förr
påträffats på ett fåtal lokaler i kalkpåverkad kulturmark upp till Orsa och är idag
endast känd från Leksand och Boda.
    På sina inlandslokaler är ormtungan en krävande art, som huvudsakligen växer i
fuktiga, kalkpåverkade slåttermarker. Arten kan även tåla lättare bete. På sina
återstående växtplatser växer ormtungan dels i en kontinuerligt slåttrad kalkfuktäng
av mycket artrik typ, med orkideer, fågelstare, darrgräs, majviva, trådfräken,
dvärglummer och andra krävande arter, dels i en betad älväxingfuktäng.



Vanlig låsbräken Botrychium lunaria

Vanlig låsbräken är den ojämförligt allmännaste av våra låsbräkenarter. Dess
utbredning omfattar hela Sverige, med tyngdpunkten på kulturbygderna. Arten
förekommer dock frekvent i alla trakter från kust till fjällkedjan. I Dalarna finns
den ända upp på kalfjället, låt vara på lite rikare berg. Liksom övriga arter inom
släktet har den minskat kraftigt under 1900-talet.
    Låsbräken hör hemma på torr och fast mark, helst sandig och öppen betesmark
eller annan torr ängsmark eller hed. Arten är mycket kulturgynnad och påträffas
även på vägkanter, timmeravlägg, i magra gräsmattor och vid kalkbrott. Mer
opåverkade förekomster är ovanligare, men låsbräken finns glest spridd i
lundartade, mullrika och örtrika lövskogar, helst på kalk. Även på klipphyllor och
block nära vatten kan arten påträffas.
    Arten känns lätt igen på bladflikarnas form och på sin oftast friskt gröna färg.



Nordlåsbräken Botrychium boreale

Nordlåsbräken har sin utbredning koncentrerad till kust- och fjälltrakter från
Medelpad och norrut där den uppträder sällsynt. I övrigt finns enstaka lokaler
söderut till Dalarna, Gästrikland och Uppland. I Dalarna har arten endast påträffats
på fyra lokaler, alla i Idre socken. Endast en av dessa är känd idag.
   Nordlåsbräken växer dels i fjälltrakterna i f ällbjörkskog eller på kalfjället, dels i
kulturmarker eller i klippskrevor nedanför fjällen. Kulturståndorterna är slåtter-
eller betesmarker, ofta vid fäbodvallar, stigar o dyl. Fynden i Dalarna har gjorts i
både naturliga och kulturskapade miljöer.
   Arten liknar B. lunaria, men känns igen på sin mer flikiga bladskiva som ofta är
typiskt upprätt.



Dvärglåsbräken Botrychium simplex

Dvärglåsbräken är landets ovanligaste låsbräkenart och därtill en av våra
sällsyntaste växter överhuvud. Dess förekomster - inalles ett dussintal - har varit
spridda över södra Sverige, med en klar tyngdpunkt i kustområdena. Sedan
förekomsten vid Iggön i Gästrikland tynat bort under 1980-talet har den enda kända
svenska lokalen för arten funnits på Fårö. Tillbakagången anses överallt bero på
minskat bete av strandängar.
   Dvärglåsbräken har ansetts vara huvudsakligen knuten till betade havseller
sjöstrandängar på kalkhaltig mark, som årligen översvämmas. Från Norge finns
dock uppgifter om fynd i vägkanter, tillsammans med andra låsbräkenarter.
Dvärglåsbräken bildar sporer redan i juni, och påverkas därför kraftigt av
försommarens väderlek.
   Arten känns fr a igen på sin litenhet samt på bladskivans basala placering och
gulaktiga färg.



Topplåsbräken Botrychium lanceolatum

Topplåsbräken är en nordlig art vars utbredning sträcker sig söderut till Hälsingland
och sällsynt till Dalarna. Enstaka lokaler finns i Gästrikland, Närke och Värmland.
Från Dalarna finns ett 20-tal äldre förekomster noterade över i stort sett hela
landskapet, utom längst i söder. Huvuddelen av fynden är dock från Siljanstrakten
och norrut. Idag finn 8 aktuella förekomster för arten i landskapet.
   Topplåsbräken är ofta knuten till kulturmarker som slåttras eller betas. Växten
trivs i artrik torrängsvegetation, och påfallande ofta finns andra låsbräkenarter på
samma lokaler. I vissa fall håller arten tillgodo med ängsartad vegetation längs
vägkanter o dyl. Från fjällområdet finns dessutom ett fynd på kalfjället.
   Topplåsbräken känns särskilt lätt igen på sin brett triangulära och oskaftade
bladskiva, som sitter tätt under sporaxet.



Rutlåsbräken  Botrychium matricariifolium

Rutlåsbräken är en sydlig, sällsynt art med sina nordligaste lokaler i södra Lappland
och efter kusten i Norrbotten. Växten har minskat starkt i hela landet som en följd
av igenväxningen av ängs- och betesmarker. Från Dalarna föreligger ett 15-tal äldre
fynd av arten upp till Venjan och Ore. Idag återstår endast nio förekomster.
   Rutlåsbräken är ofta knuten till ängs- och hagmarker. Den är alltså starkt gynnad
av slåtter eller bete. Det tycks även kunna duga med andra gräsmarker som t ex
vägrenar och torrbackar. Rutlåsbräken uppges vara ursprunglig i mullrika lundar.
Av de nio lokalerna i Dalarna är tre belägna i ängs- och betesmarker, och två i
naturlig klippbrantsvegetation.
   Bra kännetecken på rutlåsbräken är dess blågröna färg samt bladskivans form och
i allmänhet tydliga skaft.



Höstlåsbräken Botrychium multifidum

Höstlåsbräken har spridda förekomster över hela landet, men är allmännare norrut.
Även i Dalarna finns denna tendens och arten har mycket fa förekomster i södra
Dalarna. Idag har höstlåsbräken en starkt vikande trend i större delen av
utbredningsområdet, fr a i söder och främst p g a ändrad markanvändning. Nya
lokaler tycks dock kunna etableras på avlägg och längs skogsbilvägar. För
närvarande har arten 21 kända lokaler.
   Höstlåsbräken är starkt kulturgynnad. De flesta lokalerna i Dalarna är torra,
sandiga ängs- eller betesmarker. Fäbodvallar är ofta förekommande växtplatser, där
den tycks trivas i lågbetad vegetation av hedtyp, ofta med dominerande stagg.
   Höstlåsbräken är typisk med sina läderartade och vintergröna blad, som ofta är
tätt tryckta till marken.



Stor låsbräken Botrychium virginianum

I Sverige har stor låsbräken spridda förekomster främst i Jämtlands, Upplands och
Gästriklands kalktrakter, men arten är funnen upp till Norrbottenkusten. Arten
betraktas som minskande i hela landet, även om sena rön visar att den troligen är
mycket förbisedd. I Dalarna är arten idag känd från två lokaler i Siljanstraktens
silurområde, samt två förekomster i Bergslagen.
   Stor låsbräken är huvudsakligen en successionsart, som förekommer i fuktig
skogsmark i kalktrakter. Där etableras den i ungskog på rik mark med högt pH och
rörligt markvatten, ofta i piprörsdominerade sluttningar. I den uppväxande skogen
kan individerna sedan leva kvar längs stigar och i glesa partier i 60-70 år, även om
föryngring tycks utebli sedan skogen slutit sig.
   I Dalarna har arten påträffats i olika typer av mer eller mindre fuktiga och sedan
länge övergivna slåttermarker, men även i örtrik fuktig granskog samt i ett
kalkbrott.
Stor låsbräken är genom sin storlek omisskännlig.



Dagsläget för familjen "0"

Gräsmarksarterna inom låsbräkenfamiljen är som regel mycket ljusberoende, varför
de i allmänhet påträffas på kvävefattiga marker utan högvuxen vegetation. I det
äldre kulturlandskapet har dessa arter som vi sett varit knutna till betesmarker,
lövängar, slåtterängar, skogsstigar och andra marker med hävd eller slitage. Dessa
lågvuxna arter är dessutom försommar- och högsommararter, med undantag för
höstlåsbräken, vars sporax mognar först i augusti.
    Moderna jordbruksmetoder, med bl a intensiv tillförsel av kväve, missgynnar
samtliga dessa små arter genom de rubbade konkurresförhållanden som blir följden.
Också på mycket torr mark försvinner låsbräkenarterna vid konstgödsling även om
uppslag av aggressiva konkurrenter uteblir, vilket tyder på en direkt toxisk effekt av
kvävepreparaten på dessa arter
    Att en massiv tillbakagång drabbat familjen "0" under 1900-talet är otvetydigt.
Från hela Europa rapporteras kraftigt sjunkande frekvenser för gräsmarksarterna
efter 1950. Orsaken är överallt densamma: upphörd hävd av ängsmarker, uppodling
och igenväxning.
    För stor låsbräken är situationen något annorlunda. Även denna art rapporteras
vara kraftigt hotad inom sitt europeiska urbredningsområde. Hoten mot dess
exklusiva livsmiljöer är dock här framför allt det rationella skogsbruket, med
dikningar, markberedning, vägdragningar och stubbrytning (Ståhl 1990).
    För Sveriges del har samtliga av familjens medlemmar minskat påtagligt sedan
2:a världskriget, med undantag för ormtungan. Upphörd hävd av betesmarker och
skogsplantering är här de största hoten. På friskare mark har B. matricariifolium
och multifidum visat sig minska kraftigt redan några år efter att hävden upphört.
Även för övriga gräsmarksarter är 15-30 års hävduppehåll sedan i allmänhet
tillräckligt för att utplåna populationerna helt (Ekstam 1992).
    Denna minskning har i Dalarna kunnat fastslås dels genom DABS' "Projekt
hotade och sällsynta växter i Dalarna" (f n under tryckning), dels genom
länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering. Under åren 1987-93 besöktes en
lång rad äldre kända växtplatser för alla arter i låsbräkenfamiljen utom B. lunaria.
Ett 70-tal kända lokaler i landskapet fbr "gräsmarkskvartetten" (höst-, rut-, nord-,
och topplåsbräken) undersöktes. Endast 4 återfynd gjordes. Därtill uppdagades 36
nya lokaler för arterna, samt upptäcktes dvärglåsbräken som ny för landskapet.
Arterna är förvisso såväl vagabonderande som notoriskt förbisedda, men mot
bakgrund av att arealen ängsmark i Dalarna under detta sekel minskat med 99,9%
för att bli åker eller skog, visar siffrorna med all önskvärd tydlighet allvaret i
hotbilden (Bratt & Ljung 1993).



    På Europarådets lista över hotade arter finns alla Botrychiumarterna utom
lunaria och boreale upptagna som sårbara inom hela det europeiska ut-
bredningsområdet.
    Databanken för hotade arter vid SLU har placerat alla Botrychiumarter, med
undantag för lunaria, på den nationella hotlistan för Sverige. Man rekommenderar
fridlysning för B. simplex och reservatsskydd för naturliga förekomster av B.
matricariifolium samt utökat stöd till föreningar och andra som vårdar gräsmarker
med förekomst av övriga arter.
    Om låsbräkensläktet bland andra grässvålsarter ursprungligen har hört hemma i
luckig och kraftigt betespräglad lövskog under förhistoriska perioder, bör detta
beaktas i naturvårdssammanhang. För att gynna bl a rutlåsbräken på dess
lundlokaler bör därför kanske betesdjur släppas in på växtplatserna.
    Dvärglåsbräken är i ett europeiskt perspektiv en utpräglad östersjöart, som har
funnits i alla kustprovinserna. Idag är den akut hotad eller försvunnen i hela
området. Sverige (och Dalarna) har därmed ett särskilt ansvar för våra populationer
av arten. I Dalarna äger vi f n hälften av landets förekomster av rutlåsbräken, vilka
därmed likaledes bör bevakas särskilt noga.

    Tack för synpunkter, ideer och material: Mora Aronsson, Lennart Bratt, Anders
Delin, Jan Edelsjö, Stefan Ericsson, Peter Ståhl och H-E Wanntorp.

Knoppanlag hos Botrychium
1. Knoppens placering hos flertalet arter
2. Knoppens placering hos stor låsbräken
3. Knopp av dvärglåsbräken
4. Knopp av vanlig låsbräken
5. Knopp av nordlåsbräken
6. Knopp av rutlåsbräken
7. Knopp av topplåsräken
8, 9. Knopp av höstlåsbräken
10. Knopp av stor låsbräken

Efter Davenport (1878).
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