Botrychium matricariifolium
Rutlåsbräken
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Klass: Psilotopsida, Ordning: Ophioglossales (låsbräkenordningen), Familj: Ophioglossaceae (låsbräkenväxter),
Släkte: Botrychium (låsbräknar), Art: Botrychium matricariifolium - rutlåsbräken (Retz.) A. Braun ex Koch
Synonymer: Botrychium lunaria var. matricariifolium A. Braun ex Döll, Lundlåsbräken

Kännetecken
Rutlåsbräken är en 5–15(–25) cm hög flerårig kärlkryptogam, vars bladskiva är uppdelad i en fertil och en steril del.
Den sporangiebärande “stjälken” är kraftig, 3–4 mm tjock, och ej sällan rödanlupen. Det sterila “bladet” sitter fästat
strax ovan mitten av stjälken och är i allmänhet kort men tydligt skaftat. Det är oftast enkelt parflikat i 3–6 par
trubbiga primärsegment med tydliga mittnerver. Ibland kan dessa vara flera gånger delade och skapa en sirlig och
fransig bladskiva. Växten visar sig redan i maj, i form av ett litet “blomkålshuvud”. Fram till sporspridningen
kännetecknas arten av en tydlig pruina, som skänker bladverket en blågrönaktig färg. Sporangiet växlar under
mognaden färg från grönt om våren över gult, till orange vid spormognaden, varefter hela växten snart gulnar och
vissnar ned.

Utbredning och status
Rutlåsbräken äger en relativt jämn men gles utbredning i södra och mellersta Sveriges lågland, med ströfynd norrut
till östra Lule Lappmark. I fjälltrakterna saknas den helt. Sammanlagt har ca 150 förekomster noterats för arten från
nästan samtliga landskap. Liksom för övriga arter inom släktet har tillbakagången under senaste halvseklet varit
kraftig. Idag är arten känd från ca 50 (mestadels nyupptäckta) lokaler i Skåne, Blekinge, Småland, Halland, på Öland,
Gotland, i Bohuslän, Dalsland, Västergötland, Södermanland, Närke, Värmland, Västmanland, Uppland, Gästrikland,
Dalarna, Hälsingland, Jämtland, Medelpad, Ångermanland och Lule lappmark. Ett fåtal förekomster av rutlåsbräken
är kända från Danmark, södra Norge och Finland. Arten är nordligt amfiatlantisk och förekommer i Europa
huvudsakligen i ett bälte från Alperna till mellersta Skandinavien. Den förekommer även i Korea och Nordamerika,
samt med andra underarter i tempererade delar av Sydamerika. Arten uppges ha gått tillbaka överallt i Europa och är
klassad som sårbar inom hela sitt europeiska utbredningsområde.

Ekologi
I likhet med de övriga små arterna av släktet Botrychium, förekommer rutlåsbräken på kortvuxna, torra och öppna
gräsmarker utan alltför påtaglig konkurrens. Den växer gärna bland kattfot i sandiga betesbackar och hedar, längs
stigkanter och övergivna vägbankar eller på magra ängsmarker och gårdstun. Därtill påträffas den regelbundet i
slutna lundmiljöer, gärna i sydvända lövskogar med skuggig och glesbevuxen mull- eller vittringsjord, i lövängar eller
på små klipphyllor och i skrevor i skuggade eller exponerade bergsbranter. Möjligen gynnas den av sporadiskt
skogsbete. På flertalet lokaler förefaller arten vara tydligt kalkgynnad. Rutlåsbräken har en långsam utveckling, där
(själv-)befruktningen sker inuti ett underjordiskt prothallium. Växten visar sig sedan först efter flera år ovanför
jordytan. Arten är tetraploid (2n=90), och anses ibland ha uppstått som en hybrid mellan vanlig låsbräken B. lunaria
och topplåsbräken B. lanceolatum. I Nordamerika är hybrider med bl a dvärglåsbräken och topplåsbräken påträffade.
Rutlåsbräken är en tidig art, vars sporer mognar redan i månadsskiftet juni-juli. Detta gör den särskilt utsatt för
försommartorka, varför den ej sällan helt synes utebli (eller endast uppträder ytterligt förkrympt) på sina
gräsmarkslokaler torra år. Av de aktuella lokalerna utgör nästan hälften klippbrants- och lövskogsförekomster.
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Hot
Det största hotet mot rutlåsbräken är upphörd hävd av ängar och hagmarker, samt dessa gräsmarkers omförande till
åker eller skog. Kvävegödsling av naturlig gräsmark är fatal för Botrychium-arterna, då såväl sporgroning som tidig
tillväxt hämmas av nitrater. Förekomsterna i lövskog och andra lundmiljöer hotas av avverkning och
barrskogsplantering. Arten har alltid varit sällsynt varför hotbilden är oklar och dess ekologi är dåligt känd.

Åtgärder
För att garantera rutlåsbräken fortsatt hemvist i landet fordras att dess lokaler skyddas. Gräsmarksförekomster får
ej tillåtas växa igen och lundlokalerna måste skyddas från avverkning. En gynnsam åtgärd är för
gräsmarksförekomsterna bete med nötkreatur eller årlig lieslåtter i slutet av juli, med bortförande av hö.
Skogsmarkslokalerna är känsligare och gynnas bäst genom att en viss luckighet tillåter ljus att nå marken här och där.
Mer omfattande avverkningar måste dock undvikas, liksom andra åtgärder som kan ge upphov till slyuppslag och
massiv gräsexpansion. Försök bör göras med försiktigt skogsbete på någon lundlokal, där örtfloran i övrigt inte är
alltför exklusiv och ömtålig. Eftersom rutlåsbräken kan vara mycket nyckfull i sitt ovanjordiska uppträdande, bör den
eftersökas på alla äldre lokaler där den har setts, åtminstone efter 1970. Arten bör även övervakas av floraväktare.

Övrigt
Rutlåsbräken är frilyst. I äldre litteratur har viss sammanblandning skett mellan rutlåsbräken och höstlåsbräken (B.
multifidum), delvis beroende på höstlåsbräkens tidigare namn, B. rutaceum. Utländska namn – NO: Huldrenøkkel,
DK: Kamillebladet månerude, FI: Tylppäliuskainen noidanlukko,.

Naturvård
Konventioner: Bernkonventionens bilaga I, Typisk art i 6210 Kalkgräsmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental
region (CON)), Typisk art i 6530 Lövängar (Boreal region (BOR))
Fridlysning: Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela
landet
Åtgärdsprogram: Fastställt
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