
Svenska  
Botaniska 
Föreningen 

Årets växt 
2015

Ögonpyrola
Barrskogens ljus



Ögonpyrola
Första gången du stöter på en 

ögonpyrola blir du helt förund
rad.  I den lite fuktiga barrskogen 
står plötsligt en vit blomma och 
lyser som ett ljus. Inte mycket annat 
växer i ögonpyrolans skog, konkur
rensen om vandrarens uppmärksam
het är inte stor. Därför blir mötet 
så oväntat men inte desto mindre 
uppskattat. Ögonpyrolan är, om 
uttrycket ursäktas, ”onödigt vacker”. 
Ofta växer en hel grupp tillsammans 
vilket ytterligare förhöjer intrycket. 

Ögonpyrola Moneses uniflora till
hör familjen ljungväxter (Ericaceae). 
I Sverige finner du ögonpyrolan från 
Skåne i söder till Torne lappmark 
i norr. Tyvärr trivs den inte med 
modernt skogsbruk. Vid slutavverk
ningar försvinner den oftast från 
sina växtplatser. I flera av de land
skapsfloror som kommit ut under 
det senaste decenniet konstateras att 
arten har minskat.

Ögonpyrolan är lätt att känna 
igen och kan inte förväxlas med 
någon annan svensk växt. Den är en 
flerårig ört som blir 5–15 cm hög. 
De vintergröna bladen är rundade, 
kortskaftade och har en sågad kant. 
Bladen sitter oftast tre tillsammans 
och bildar som en rosett nära mark
ytan. Den ensamma, lutande blom
man sitter i stjälkens topp. Blom
man är vit, väldoftande och de fem 
kronbladen är sammanvuxna nertill. 
Blomningen sker i juni–juli. Den 
rundade kapseln är upprätt. 



Växtplatserna är skuggiga och fuktiga 
barr eller blandskogar, gärna med rörligt 
grundvatten. Äldre, mossrika granskogar 
är en miljö där du kan finna ögonpyrola. 
Den kan även påträffas i igenväxande 
sand och grustag samt i tallskogar på 
inte alltför urlakad sand. En viss kalk
påverkan förefaller vara gynnsam för 
arten.

Inom folkmedicinen har ögonpyrola 
använts vid olika former av ögoninflam
mationer. Ögonljus är ett äldre namn, 
något som just anspelar på detta bruk. 
Linné skriver att ”mot röda eller på annat 
sätt sjuka ögon påläggs i Norrland och 
Norge örten tuggad eller infusion av 
densamma såsom ett utmärkt läkeme
del”.  Tur för ögonpyrolan att det idag 
finns andra sätt att behandla ögonkatar
rer på!

I lite torrare barrskogar, nära växt
platserna för ögonpyrola, kan du även 
finna  dess släktingar som ryl Chimaphila 
umbellata och grönpyrola Pyrola chlo-
rantha. Kanske kan du med lite tur träffa 
på orkidén knärot Goodyera repens. Rap
portera gärna fynd även av dessa växter. 

Både ryl och knärot återfinns på den 
nationella rödlistan. Vad detta inne
bär kan du läsa mer om på vår webb
plats (svenskbotanik.se) under rubriken 
”Floraväktarna”. Där finns även ytterli
gare information att hämta om ”Årets 
växt”. Ta det som en utmaning att hitta 
ögonpyrolan i ”din” skog.



Rapportera dina fynd  
av ögonpyrola!
Svenska Botaniska Föreningen har utsett 
ögonpyrola till Årets växt 2015. Du kan 
öka vår kunskap om ögonpyrolan genom 
att rapportera in dina fynd på Artporta
len (www.artportalen.se).

Vill du hjälpa till med att mer regel
bundet övervaka sällsynta och hotade 
arter? Du behövs! Ta kontakt med ansva
rig för Floraväktarna eller din regio nala 
botaniska förening. Kontaktupp gifter 
finner du på Svenska Botaniska Fören
ingens hemsida (svenskbotanik.se). På 
hemsidan kan du även anmäla att du 
vill bli medlem i SBF. Du stödjer då vårt 
arbete med att skydda hotade arter och 
kan delta i våra resor och exkursioner. 
Dessutom får du de båda innehållsrika 
tidningarna Svensk Botanisk Tidskrift 
och Vilda Växter.
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Att bli medlem i SBF är ett bra 
sätt att stödja vårt arbete med 

hotade arter och miljöer.  
Anmäl dig på svenskbotanik.se

Svenska Botaniska Föreningen är en ide-
ell rikstäckande förening för alla som är 
intresserade av botanik.

Vi ger ut två tidskrifter, Svensk Bota-
nisk Tidskrift och Vilda Växter, och ord-
nar olika aktiviteter inom botanikens 
område. Vi anordnar årliga botanikdagar 
i något svenskt landskap, botaniska resor 
både inom och utanför Sverige, samt ”De 
vilda blommornas dag” tillsammans med 
övriga botaniska föreningar i Norden.

Vi svarar även på frågor om botanik och 
arbetar för att skydda vilda växter genom 
Floraväktarna och genom att agera i olika 
natur skyddsärenden. 

Läs mer om föreningen och vad vi gör 
på vår webbplats (svenskbotanik.se).
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