Gymnocarpium robertianum
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Klass: Polypodiopsida (ormbunksväxter), Ordning: Polypodiales (stensöteordningen), Familj: Cystopteridaceae
(stenbräkenväxter), Släkte: Gymnocarpium (ekbräknar), Art: Gymnocarpium robertianum - kalkbräken (Hoffm.)
Newman Synonymer: Lastrea robertiana (Hoffm.) Newman, Dryopteris robertiana (Hoffm.) C. Chr., Polypodium
dryopteris ssp. robertianum, Aspidium robertianum, Phegopteris robertiana, Polypodium robertianum Hoffm.

Kännetecken
Kalkbräken är en 30 cm hög, flerårig ormbunke, vars höga skaft bär en triangulär bladskiva. Arten liknar ekbräken,
men bladskivan är mer långsmalt triangulär med det nedre parets primärsegment mindre avvikande från de övriga.
Bladskivan är dessutom mörkare och mer glänsande grön samt (fr a på undersidan) tätt glandelprickig. Doften från
glandelkörtlarna kan varma dagar vara en nog så god karaktär – växten luktar apelsin, eller snarare “romerska
bågar”!

Utbredning och status
I Sverige förekommer kalkbräken uteslutande i kalktrakter, där den överallt är påfallande sällsynt. Arten är idag
känd från cirka 60 lokaler i: Skåne (1), Öland (16), Gotland (5), Västergötland (8), Östergötland (2), Västmanland (2),
Dalarna (5-tal), Jämtland (15-tal), Lycksele lappmark (1), Lule lappmark (1) och Torne lappmark (2). Den har noterat
en svårförklarlig tillbakagång under senare decennier. Från Östergötland, Dalarna och Jämtland har äldre
förekomster spårlöst försvunnit. Från Norsjö i Västerbotten är artens hybrid med ekbräken känd, dock utan närvaro
av föräldraarterna. Kalkbräken är inte känd från Danmark, men i Norge har arten en spridd, östligt betonad
utbredning i låglandet från Oslo och Hordaland över Hedmark och Nordland ända till Finnmark. Den finska
utbredningen inskränker sig till ett litet antal lokaler i Kuusamo nära ryska gränsen. Kalkbräken är att betrakta som
en borealt cirkumpolär art. Dess exklusiva substratkrav gör dock kartbilden splittrad och den euroasiatiska
utbredningen sträcker sig från Pyrenéerna och Alperna över Balkan till Afghanistan, för att mer sporadiskt
återkomma i fjärran Östern och i västra och norra Nordamerika. Arten är kontinental och dess europeiska
huvudförekomster delas mellan å ena sidan Nordens lågland och å andra sidan Alperna och Pyrenéerna (upp till 2000
möh).

Ekologi
Kalkbräken hör till våra mest utpräglat kalkväxande arter. Den återfinns endast på kalk, vilket dess fragmentariska
utbredning tydligt avspeglar. Den föredrar betydligt torrare och öppnare miljöer än sin släkting ekbräken, och
påträffas ofta i skrevor och på avsatser i sydvända kalkklippor eller i sprickor i alvarkarst (>1 dm breda); gärna i
rasmark nedom kalkberg eller vid övergivna gamla kalkbrott. På Gotland är arten påträffad i klappervallar. I
Jämtland växer den främst i öppen till sluten, frisk till fuktig kalkmarkskog, vanligtvis grandominerad med rörligt
markvatten eller källpåverkan, i några fall i anslutning till mindre bäckar. Kalkbräken förefaller vara kulturskyende;
På Öland (ett par av förekomsterna) samt på sin skånska lokal växer den i öppen betesmark intill en stenmur. Till
denna lokal kan dock arten möjligen ha blivit oavsiktligt införd. Arten är mer konkurrenssvag än sin släkting
ekbräken, delvis beroende på sitt substratval, delvis emedan den saknar förmågan till allelopati, dvs kemisk
rotkonkurrens.
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Hot
Där kalkbräken växer i skuggiga rasmarker eller karstsprickor undgår den vanligtvis direkta hot i form av
exploatering, men igenväxning av karstsprickorna med slån och rosor är ett problem. På kalkklippor eller i rika
sumpskogar är däremot hoten desto mer påtagliga. Kalkbrytning kan ligga bakom försvinnandet från öländska och
dalska lokaler och även om exponering inte direkt missgynnar arten, torde den vara uppenbart känslig för avverkning
och markförstörelse. Exploatering av gamla stenbrott med bortforsling av skrotsten där arten växer är ett hot.

Åtgärder
Alla artens kalkklippförekomster måste pekas ut och skonas från brytning, eventuellt med stöd av biotopskyddslagen.
Artens skogsförekomster bör i alla händelser skyddsklassas som nyckelbiotoper. Ytterligare riktade efterforskningar
bör utföras på Öland. Kalkbräken bör övervakas av floraväktare.

Övrigt
Kalkbräkens hybrid med ekbräken Gymnocarpium x achriospora, är hittills rapporterad från Jämtland, Dalarna,
Västerbotten, Torne lappmark och Gudbrandsdalen i Norge. I Finland (Kuusamo, Salla och Utsjoki) och Norge (Alta)
finns den närstående, för övrigt i Ryssland och Nordamerika växande östbräken G. continentale, vilken tidigare
förbisetts genom sin likhet med kalkbräken. Hybrider mellan kalkbräken och östbräken är kända från Finland.
Östbräken bör eftersökas på kalkförekomster i nordöstra Sverige. Kalkbräken förekommer i odling bl a i Göteborgs
Botaniska Trädgård. Utländska namn – NO: Kalktelg, DK: Kalk-Egebregne, FI: Kalkki-imarre, GB: Limestone Fern.

Naturvård
Konventioner: Typisk art i 8240 Karsthällmarker (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
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