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Kottepalmer – överlevare på 
väg mot utdöende?

Kottepalmerna har funnits på jorden i närmare 300 miljoner år, 
en ofantlig tidsrymd som saknar motstycke inom den nu exis-

terande högre utvecklade växtvärlden. Kottepalmerna har dess-
utom överlevt två av de större utdöendena i livets historia. Nu 

hotas de från flera håll. 

TEXT INGVAR KÄRNEFELT & LARS OLOF BJÖRN
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 Kottepalmen Cycas rumphii i Bako National Park, Sarawak, 
Borneo. Foto: Ragnar Hall

Kottepalmer, ordningen Cycadales, har en 
mycket lång fylogenetisk historia som 
troligtvis hade sin början under perm 
för 299–251 miljoner år sedan, när stora 

reptiler dominerade jorden och insekternas mångfald 
ökade snabbt (Buckley 1999). Under Karbon (sten-
kolsperioden), för 359–299 miljoner år sedan, bör-
jade den dominerande ormbunksfloran att trängas 
undan till förmån för bl.a. kottepalmer och andra ti-
diga gymnospermer (nakenfröiga växter). Under Jura, 
för 200–146 miljoner år sedan, inträffade gymnos-
permernas guldålder, och då kan kottepalmerna ha 
omfattat ca 20 procent av jordens totala flora. Under 
Krita, för 146–65 miljoner år sedan, nådde kottepal-
merna ett maximum i sin utveckling. Bevarade fossil 
tyder på att kottepalmerna förekom i ett betydande 
antal arter. Idag talar mycket för att vi kan befinna oss 
i början av en ny utdöendeperiod, vars orsak är vår 
egen påverkan på den globala miljön. Kottepalmerna 
är ett tydligt exempel på en organismgrupp som upp-
kommit och utvecklats under tidigare epoker, men 
som idag är på väg mot utdöende att döma av deras 
krympande utbredning. Det vore en tragedi om vi 
direkt eller indirekt skulle medverka till deras utdö-
ende, trots våra nuvarande kunskaper om deras status 

inom bevarandebiologin och betydelsen av biologisk 
mångfald. Akut hotade arter går att rädda, även om 
läget är kritiskt – utdöda arter kan man inte återskapa. 

Omfattning och indelning
Kottepalmer, benämnda så på grund av sitt palmlika 
utseende, är tvåkönade (har separata han- och honin-
divider), och de stora kottarna uppvisar vissa likheter 
med barrträdens kottar. Idag finns enligt The World 
List of Cycads (Calonje m.fl. 2019) drygt 355 arter, 
som främst förkommer inom tropiska och subtropis-
ka områden (Fig. 1). Trots det palmlika utseendet hos 
många kottepalmer har de ingenting att göra med de 
egentliga palmerna, som ju är högt utvecklade blom-
växter (angiospermer) inom gruppen enhjärtbladiga 
växter (monokotyledoner). Egentliga palmer är ofta 
ganska höga träd med stora bladsamlingar i toppen. 
De förekommer nästan uteslutande i tropiska och 
subtropiska områden och omfattar över 200 släkten 
med totalt ca 2 600 arter, bl.a. kokospalm Cocos nuci-
fera, dadelpalm Phoenix dactylifera och oljepalm Elaesis 
guineensis.

Kottepalmer kan indelas i tre olika familjer om-
fattande tio olika släkten; cycasväxter (Cycadaceae), 
strangeriaväxter (Stangeriaceae) och zamiaväx-

Fig. 1 (ovan). Världsutbredning av kottepalmer, från Wikimedia 
Commons.
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ter (Zamiaceae). Familjen cycasväxter omfattar endast 
släktet Cycas med 117 arter kända främst från sydöstra 
Asien och Madagaskar (Fig. 2, 3). Familjen strangeria-
växter omfattar två släkten, Strangeria med en enda 
art som är känd från KwaZulu-Natal i Sydafrika samt 
Bowenia med två arter i nordöstra Australien. Familjen 
zamiaväxter är den största gruppen med sju släkten: 
Ceratozamia, Dioon, Encephalartos, Lepidozamia, Macro-
zamia, Microcycas och Zamia. Ceratozamia med 31 ar-
ter förekommer i Mellanamerika. Dioon med 16 arter 
finns främst i Mexiko, men en art har även utposter 
i Honduras och Nicaragua. Encephalartos innefattar 65 
arter, samtliga i Afrika. Lepidozamia och Macrozamia 
representeras av två respektive ca 41 australiensiska 
arter, och släktet Microcycas omfattar endast en art från 
västra Kuba. Det stora släktet Zamia har ca 79 arter 
spridda i sydvästra USA, Västindien, Mellanamerika 
och Sydamerika.

Systematiken inom gruppen har genomgåen-
de undersökts med morfologiska metoder, och på 

Fig. 2. Cycas calcicola, Livskraftig (LC) enligt IUNC. Northern Territory, Australien. Foto: Lars Fröberg 2011

Fig. 3. Hankotte av en Cycas-art, möjligen Cycas circinalis, Starkt 
hotad (EN) enligt IUNC. Botanisk trädgård, Sierra Leone. Foto: 
Ragnar Hall 1993



årg. 114:1, 2019 21

senare tid även genom DNA-sekvensering, där Cy-
cas förefaller vara en systergrupp till alla övriga 
kottepalmer (Condamine m.fl. 2015).

Utmärkande drag
Generella utmärkande drag för kottepalmerna är att 
de är väl utvecklade träd eller buskar med stam, blad-
lika delar och korallika rötter. Stammen är vanligen 
ogrenad och rak, men den kan vara uppdelad i flera 
sidostammar. Bladen är fjäderlikt uppdelade i små-
blad (Fig. 4). Stam och blad uppvisar drag som ty-
der på anpassning till torka, och tillväxten är extremt 
långsam. Individerna är skildkönade, dvs. han- och 
honorganen sitter på olika plantor. Reproduktions-
organen är vanligen kottelika och placerade i toppen 
av stammen. Hos det stora släktet Cycas, till skillnad 
från andra kottepalmer, sitter honorganen (makrospo-
rofyllen) inte samlade i kottar utan som en krans av 
små fertila blad runt toppen av stammen (Fig. 5). Hos 
övriga släkten är makrosporofyllen samlade i kottar. 
Bladen med hanorgan (mikrosporofyllen) är däremot 
samlade i kottar hos alla släkten. I allmänhet kan kot-
tarna av båda könen bli ganska stora – hos vissa arter, 
som den australiensiska Epidozamia peroffskyana, upp 
till 60–70 cm långa (Fig. 6, 7). Hangameterna (de 
hanliga könscellerna) är bland de största i växtriket 
och har en mycket speciell utformning med spiral-
band av flageller, som de endast delar med hangame-
terna hos släktet Ginkgo. Ett annat märkligt drag är att 
kvävefixerande cyanobakterier lever i symbios med 

värdväxten i de korallika rötterna. Vissa kottepalmer 
kan bli över 20 meter höga, och enstaka individer kan 
troligtvis bli upp till 1000 år gamla.

Arternas fysiologi
Kottepalmernas fysiologi utmärks av vissa ålderdom-
liga drag, som t.ex. frisimmande spermier. Det före-
faller också som om kottepalmerna inte har anpassat 
sig till den nuvarande atmosfären utan är anpassade 
till den högre koldioxidhalt som luften hade från 
början av Jura till slutet av Krita. Deras fotosyntes i 
starkt ljus visar ingen tillstymmelse till koldioxidmätt-
nad ens vid en koldioxidhalt som är 2,5 gånger den 

Fig. 4. Encephalartos laurentiana, Nära hotad (NT) enligt IUNC. 
Puerto de la Cruz botaniska trädgård. Foto: Ingvar Kärnefelt 2016

Fig. 5. Cycas circinalis, macrosporofyll (bladlika honorgan), 
Lunds botaniska trädgård. Foto: Jan Thomas Johansson

Fig. 6. Lepidozamia peroffskyana, hankotte (microsporofyll) som 
öppnas i spiralform. Royal Botanic Gardens, Melbourne 2004. 
Foto: Ingvar Kärnefelt
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nuvarande (Nackley m.fl. 2018, Fig. 8). Men kotte-
palmerna är också i en del avseenden moderna och 
sofistikerade, särskilt med tanke på att de pollinerades 
av skalbaggar redan under Jura (Liu m.fl. 2018). Skal-
baggar är fortfarande viktiga pollinatörer för många 
arter. De är tydligen särskilt lämpliga för pollination 
av växter med skilda han- och honplantor, vilka har 
lite olika fysiologiska egenskaper (Krieg m.fl. 2017). 

Kottepalmer attraherar pollinerande insekter med 
hjälp av vissa doftämnen, och åtminstone en del ar-
ter hjälper avdunstningen av dessa ämnen på traven 
genom att värma upp kottarna över den omgivande 
temperaturen.

Kottepalmer har många endofytiska bakterier i 
rötterna. De viktigaste inhysingarna är cyanobakte-
rier, vilka förvaras i speciella s.k. koralloida rötter som 
sticker upp över jordytan (Ahern & Staff 1994). Det 
vanligaste släktet av cyanobakterier som lever sym-
biotiskt med kottepalmer är Nostoc, och fylogenetisk 
genanalys tyder på att detta samarbete har pågått i 
600 miljoner år, dvs. längre än det funnits landväxter. 
Även cyanobakteriesläktet Calothrix kan förekomma 
i symbios med kottepalmer (Gehringer m.fl. 2010), 
och bidrar liksom Nostoc till kväveförsörjningen ge-
nom att binda luftens kväve.

Kottepalmsförgiftning
Kottepalmer innehåller flera giftiga ämnen. Arnold 
m.fl. (1953) lade märke till att många av invånarna på 
ön Guam i Stilla havet drabbades av en speciell form 
av demens. Man kom fram till att orsaken var öbor-
nas diet, som bl.a. innefattade mjöl från en kottepalm 
samt flygande hundar som livnär sig på kottepalms-
frön (Cox & Sacks 2002). Problemet var, närmare 
bestämt, dietens innehåll av aminosyran α-amino-β-
metylaminopropionsyra, även kallad β-metylamino-
L-alanin (BMAA), som inte ingår i normala proteiner. 
Eftersom kottepalmerna lever i symbios med cyano-
bakterier, och en del cyanobakterier bildar BMAA, 
har man antagit att kottepalmernas BMAA härstam-
mar från cyanobakterierna. Men Marler m.fl. (2010) 
påvisade också BMAA i cyanobakteriefria grodd-
plantor av Cycas micronesica, den art som anses orsaka 
sjukdomen på Guam. Enligt Banack & Cox (2003) 
är det de yttre delarna (Fig. 9) av fröna hos Cycas mi-
cronesica som innehåller den högsta koncentrationen 
av BMAA (över 1 mg/g), medan gametofytvävnaden 
och embryot bara håller en fjärdedel av den koncen-
trationen. Även blad och andra delar av denna och 
andra kottepalmer innehåller en del BMAA.

Fig. 7. Lepidozamia peroffskyana, honkotte (macrosporofyll) 
med synliga, ganska stora frön. Puerto de la Cruz botaniska 
trädgård. Foto: Ingvar Kärnefelt 2016

Fig. 8. Sambandet mellan koldioxidkoncentration och assimi-
lationshastighet är linjärt upp till en omgivande koldioxidkon-
centration av 1000 µmol/mol (=ppmv). De angivna värdena är 
de som gällde under assimilationsförsöket. Författarna bakom 
försöket förkultiverade plantor av kottepalmen Encephalartos 
villosus i luft med olika koldioxidhalter mellan 400 och 1000 
µmol/mol (=ppmv), men eftersom det inte blev någon signifi-
kant skillnad mellan resultaten med olika förbehandling visas de 
här sammanslagna.
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En hotad växtgrupp
Samtliga naturliga kottepalmsbestånd är hotade och 
skyddade enligt reglerna i CITES (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora), även kallad Washingtonkonventio-
nen – en internationell överenskommelse med syfte 
att bevara hotade arter av vilda djur och växter. För 
Sveriges del har Tullverket ansvaret för att övervaka 
handeln till och från länder utanför EU.

Arterna inom släktena Stangeria, Encephalartos, Ce-
ratozamia och Microcycas är alla så hotade att de är 
placerade i den främsta gruppen, CITES application 
I, vilket innebär att man inte får exportera växtdelar 
(inklusive frön) utan tillstånd från både sändarlandet 
och mottagarlandet. De övriga arterna är klassificera-
de enligt CITES application II, vilket innebär att frön 
får exporteras fritt, medan export av plantor kräver 
tillstånd. Tyvärr verkar inte dessa regler räcka för att 
de naturliga bestånden ska överleva. Många exemplar 
av eftertraktade arter grävs upp och försvinner från 
sina naturliga biotoper, där de kan ha existerat i mil-
jontals år. Att bevara dessa relativt få kvarvarande arter 
är extra viktigt eftersom forskning på dem kan hjälpa 
oss att bättre förstå arters överlevnad i de omvälvande 
processer som lett fram till den biologiska mångfald 
som omger oss idag.

De flesta kottepalmsarterna förekommer mellan 
17˚15”N och 28˚12”S, med en minskning av anta-
let arter kring ekvatorn. I de norra tropikerna repre-

senteras gruppen främst av släktet Cycas i Asien och 
släktet Zamia i Amerika, medan släktena Encephalar-
tos i Afrika och Macrozamia i Australien dominerar i 
de södra tropikerna. Cycas är det släkte inom huvud-
gruppen som uppvisar den klart största geografiska 
utbredningen, och arterna förefaller vara bäst anpassa-
de till de tropiska områdena kring vändkretsarna, där 
klimatet är torrare och vintrarna kallare än vid ek-
vatorn. Generellt kräver kottepalmer ganska mycket 
nederbörd för sin existens, men de uppvisar samtidigt 
vissa xerofytiska (torkanpassade) drag. 

Rödlistning
Av det material som finns tillgängligt enligt 2014 års 
IUCN Red List of Threatened species (Rödlistan över 
hotade arter), omfattande en databas om 337 enheter 
förtecknade både på Rödlistan och Världslistan för Cy-
cadales. Av dessa var 17 % i kategorin akut hotade (CR, 
critically endangered), 21 % hotade (EN, endangered) 
och 24 % sårbara (VU, vulnerable), vilket innebär att 
63 % av arterna som anges i Rödlistan finns med som 
hotade arter (Marler m. fl. 2015). (Fig. 10-12).

Utdöda i vilt tillstånd och Akut hotade
Tillståndet för några särskilt hotade arter förtjänar att 
omnämnas. Inom det afrikanska släktet Encephalartos 
förs idag fyra arter till kategorin Utdöd i vilt tillstånd 
(EW). Både Encephalartos brevifoliatus och E. nubimon-
tanus växte tidigare i Limpopoprovinsen i Sydafrika. 
Encephalartos relictus förekom tidigare i berglandet 
Swaziland, och E. woodii växte tidigare vild i pro-
vinsen KwaZulu-Natal i östra Sydafrika. Dessa fyra 
arter förekommer idag främst i stora och kända bo-
taniska trädgårdar. Encephalartos woodii är särskilt 
anmärkningsvärd, eftersom man endast känner till 
och har bevarat hanindivider, vilket gör det omöjligt 
att föröka och sprida arten genom befruktning och 
frösättning. Arten upptäcktes av John M Wood 1895 
i Ngoye Forest i Sydafrika. En planta överfördes till 
Kew 1899, där den befunnit sig sedan dess och bil-
dade kottar första gången 2004. I dag finns det drygt 
100 individer i botaniska trädgårdar världen över, 
klonade från den ursprungliga plantan (Fig. 13). 

Inom släktet Encephalartos finns det ytterligare ett 
antal Akut hotade arter (CR) med mycket begrän-

Fig. 9. Fröets olika delar hos Cycas micronesica. Längst t.v. yttre 
integument, i mitten svampaktig flytvävnad och t.h. honlig ga-
metofytvävnad med embryot inuti. Från Marler m.fl. (2010).
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sade populationer, som alla övervakas. Encephalartos 
cerinus förekommer med ca 20–70 individer i Kwa-
Zulu-Natal. Av E. hirsutus finns 219 kända individer 
i Limpopoprovinsen, och i samma provins finns även 
de 81 kända individerna av E. inopinus. Av E. kanga 
finns 49 individer i Tanzania (Mvomerodistriktet), av 
E. latifrons finns 60–100 individer i Östra Kapprovin-
sen i Sydafrika, och av E. sclavoi finns 49 individer i 
Tangadistriktet i Tanzania. Inom det främst mellana-
merikanska släktet Zamia finns ett motsvarande antal 
Akut hotade arter (CR), som står på randen till ut-
döende. Av Zamia restrepoi finns 50 individer i Co-
lombia (departementet Cordoba), och av Z. prasina 
finns 100 individer spridda över Belize, Guatemala 
och Yucatanhalvön i Mexico. Av Z. montana återstår 
100 individer i Colombia (departementen Antioquia 
och Risaralda), och av Z. vazquezii finns 50 individer 

i området runt staden Veracruz i Mexico. Av Z. wallisii 
finns 50 individer i Colombia (departementet Antio-
quia), och av Z. gentryi finns mellan 10 och 250 indi-
vider i Ecuador (provinserna Carchi och Esmeraldas).

Jurassic Park finns inte på riktigt
Kottepalmer har funnits på jorden i närmare 300 mil-
joner år, en ofantlig tidsrymd som saknar motstycke 
inom den nu existerande högre utvecklade växtvärl-
den. Kottepalmerna har dessutom överlevt två av de 
större utdöendena i livets historia: Trias/Jura-utdöen-
det för 200 miljoner år sedan, och det senaste mass-
utdöendet i skarven mellan Krita och Tertiär för 65 
miljoner år sedan. I början av Perm förekom också 
en omfattande nedisning, som måste ha påverkat de 
flesta organismer som levde under relativt varma sub-
tropiska förhållande (Buckley 1999).

Idag talar mycket för att vi befinner oss i början av 
en ny utdöendeperiod, utlöst av vår egen påverkan på 
den globala miljön. I detta sammanhang blir kottepal-
merna ett lysande exempel på en organismgrupp som 
överlevt tidigare kriser, men som idag – sett utifrån 
vår kunskap om krympande arealer för biota – kan 
vara på väg mot utdöendet. Omfattande internatio-
nella projekt kring bevarandebiologi kommer för-
hoppningsvis att förhindra detta. Akut hotade arter 
går att rädda – utdöda arter går inte att återskapa. Ju-
rassic Park finns inte på riktigt.

Fig. 10. Dioon spinulosum, Akut hotad (EN) enl. IUCN, förekom-
mer på tre lokaler med totalt ca 5000 individer. Mexico. Jardin 
botaniqo, Conception, Malaga. Foto: Jan Thomas Johansson.

Fig. 11. Encephalartos horridus, Akut hotad (EN) enligt IUCN. 
Förekommer på tio lokaler med totalt 3000–7000 individer. 
Cape Province. Kirstenbosch Botanic Garden, Cape Town. 
Foto: Jan Thomas Johansson.
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Tack
Tack till docent Jan Thomas Johansson för bildmate-
rial. 
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Fig. 12. Macrozamia fraserii, Livskraftig (LC) enligt IUCN. Före-
kommer på 10–15 lokaler med totalt 10 000–20 000 individer. 
Western Flora Caravan Park, Western Australia. 
Foto: Ingvar Kärnefelt 201

Fig. 13. Encephalartos woodii, Utdöd i vilt tillstånd (EW). Kew 
Garden. Från Wikimedia Commons.


