Botrychium simplex
Dvärglåsbräken
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Klass: Psilotopsida, Ordning: Ophioglossales (låsbräkenordningen), Familj: Ophioglossaceae (låsbräkenväxter),
Släkte: Botrychium (låsbräknar), Art: Botrychium simplex - dvärglåsbräken E. Hitchc. Synonymer:

Kännetecken
Dvärglåsbräken är en liten, upp till 10 cm hög, flerårig kärlkryptogam, vars ovanjordiska skott är uppdelat i en fertil,
sporbärande del och och en steril bladskiva. Det sterila bladet kan vara parbladigt delat eller helt. Karaktäristiskt för
dvärglåsbräken är den sterila bladskivans basala placering, vilket skiljer den från småvuxna individer av andra
låsbräkenarter. Hela växten har därtill i allmänhet en typisk gulgrön färgton till skillnad från vanlig låsbräken som är
rent grön eller mörkare grön.. I Nordamerika och på Island finns närstående former som uppvisar stora morfologiska
avvikelser från de europeiska vad beträffar bladplacering m.m. Dessa räknas som avvikande varieteter.

Utbredning och status
Dvärglåsbräken är den sällsyntaste av våra låsbräkenarter. Sammanlagt är arten känd från drygt trettio platser i
Sverige, men i takt med att strandnära ängs- och betesmarker blivit allt sällsyntare, har dess utbredning minskat
drastiskt under 1900-talets andra hälft. Tidigare förekomster är kända från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland,
Småland, Bohuslän, Västergötland, Värmland, Uppland, Gästrikland och möjligen Medelpad. Sedan arten under slutet
av 1970-talet försvann från sin klassiska lokal på Iggön i Gästrikland, var den fram till 1993 endast känd från en lokal
på Gotland (Fårö). Efter 1990 har dvärglåsbräken sedan hittats i Dalarna (Grangärde 1993 och Norrbärke 1996), i
Uppland (Stora Nassa skärgård 1997, Singö 1998, Idö 2005 och Björkö-Arholma 2006), Skåne (1998), Halland (1998),
Södermanland (Ornö 1999) och Öland (2003). Av dessa är den skånska lokalen den särklassigt rikaste med
individantal över 1000, därnäst kommer lokalerna på Öland och Gotland med omkring hundra individer årligen.
Världsutbredningen för dvärglåsbräken omfattar Nord- och Centraleuropa, nordöstra och västra Nordamerika, samt
Grönland. I ett europeiskt perspektiv är dvärglåsbräken en utpräglad östersjöart, som har funnits i alla
kustprovinserna. Idag är den akut hotad eller försvunnen från hela området, en tillbakagång som överallt anses bero
på upphörd hävd av strandängar.

Ekologi
I likhet med övriga lågvuxna Botrychium-arter förekommer dvärglåsbräken i lågvuxen gräsmark, men synes ha en
snävare ekologisk amplitud, än sina släktingar. Den är inom hela sitt utbredningsområde påtagligt knuten till
havsstrandängar eller annan kust- eller strandnära gräsmark, gräsfläckar i klippspringor, vätar o.dyl. Undantag utgör
de förekomster där arten växer i gräsmark intill gamla vägar, som fallet är i Dalarna samt på ett par fjällnära lokaler i
Norge. I Finland uppges arten kunna förekomma på kalkklippor med sippervatten. Dvärglåsbräken synes i likhet med
ormtungan vara anpassad till hög salthalt i marken; på inlandslokalerna förekommer arten uteslutande på kalkhaltig
mark, gärna sådan som temporärt översvämmas om våren. Flera av de gamla kustlokalerna röner påverkan av
skalgrus. Liksom hos övriga låsbräkenarter sker förökningen hos dvärglåsbräken genom självbefruktning på ett
underjordiskt prothallium och som utvecklar en grodd i symbios med svampmykorrhiza. Utvecklingen är långsam och
först efter flera år visar sig den färdiga växten, i vars basala delar flera års knoppanlag redan ligger färdiga. Ingen
form av vegetativ förökning förekommer hos dvärglåsbräken. Dvärglåsbräken hör till de säsongsmässigt tidigaste av
låsbräkenarterna och brukar uppvisa mogna sporer redan vid midsommartid. Härav följer att växten är särskilt
känslig för försommartorka och kan därför synas utebli under år med torra vårar. Denna art har ett ännu mer gåtfullt
uppträdande än sina släktingar, i det att den kan vara tillsynes försvunnen från sina växtplatser i flera decennier,
innan den åter visar sig. Bakgrunden till detta beteende är ej känd. Något fall av korsning med andra Botrychiumarter är inte känd från Europa, men från Nordamerika uppges arten kunna hybridisera med rutlåsbräken och vanlig
låsbräken.
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Hot
Det stora hotet mot dvärglåsbräken är upphörd hävd av betade strandängar längs Östersjöns kuster. Till följd av
avveckling av extensiv betesmark under det senaste halvseklet har dessa miljöer snabbt kommit att bli mycket
ovanliga överallt där arten tidigare förekommit. Iggön i Gästrikland är det senaste exemplet i raden, där landhöjning
och förbuskning alltmer har trängt tillbaka populationen, som varit känd sedan 1895. Här har arten inte iakttagits
sedan 1976, varför den får betraktas som utgången. På inlandslokalerna är hoten inte mindre; kalkrika och lågvuxna
gräsmarker är idag överallt en bristvara. På dalalokalerna, där kontinuiteten knappast kan vara särskilt lång, riskerar
förekomsterna att bli kortlivade till följd av sin utsatthet. Populationerna hotas av hyvling och sönderkörning av den
lilla väg där dvärglåsbräknarna växer. Kvävegödsling av naturlig gräsmark är därtill fatal för arten, då såväl
sporgroning som tidig tillväxt hämmas av nitrater.

Åtgärder
För att behålla våra återstående populationer av dvärglåsbräken fordras att lokalerna erhåller någon form av skydd.
Fortsatt bete på Fårölokalen och mycket varsam, men dock viss trafik på dalalokalerna är nödvändiga
bevarandeåtgärder. Samtliga förekomster står under uppsikt av floraväktare. Då aktiv insamling knappast hotar
arten, är fridlysning en tveksam åtgärd för att säkra dess fortlevnad. En riktad detaljinventering av våra sista
återstående betade havsstrandängar är angelägen, för att om möjligt uppdaga ytterligare förekomster. Särskilt noga
bör också gamla lokaler undersökas, som ännu hyser lämpliga förutsättningar, såsom i östra Skåne, Listerlandet i
Blekinge, Gotlands betesstränder, Runmarö i Uppland och Haverö i Medelpad. Ett åtgärdsprogram för
dvärglåsbräken har upprättats och och ger förslag på fler lämpliga åtgärder.

Övrigt
Dvärglåsbräken är fridlyst. Den omfattas av EU´s habitatdirektiv bilaga 2 vilket innebär att arten ska skyddas i
nätverket Natura 2000. Utländska namn – NO: Dvergmarinøkkel, DK: Enkelt månerude, FI: Pieni noidanlukkov.

Naturvård
Konventioner: Habitatdirektivets bilaga 2, Habitatdirektivets bilaga 4, Bernkonventionens bilaga I
Fridlysning: Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 7. Bestämmelsen gäller hela
landet
Åtgärdsprogram: Fastställt
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