
KärlväxterSagittaria sagittifolia 
Pilblad

Klass: Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning: Alismatales (svaltingordningen), Familj: Alismataceae
(svaltingväxter), Släkte: Sagittaria (pilbladssläktet), Art: Sagittaria sagittifolia - pilblad L. Synonymer: Vanligt
pilblad

Beskrivning

Pilblad är en perenn, upp till en meter hög vattenväxt som vanligen har karakteristiskt, vasst pillika och upp till 25 cm
långa bladskivor på de blad som sticker upp ovanför vattenytan. Den har flytblad som är mer ovalt pillika och, främst i
djupare rinnande vatten, undervattensblad som är linjära och upp till 2 cm breda. Blommorna är tretaliga, som hos
alla svaltingväxter, och sitter tre och tre i våningsställda kransar med vita, drygt centimeterlånga kronblad med
rödlila bas. Honblommorna, som slår ut först, sitter nedanför hanblommorna. Pilblad blommar under juli till början av
september.
Pilblad kan förväxlas med den nordliga släktingen trubbpilblad S. natans med vilken den ofta hybridiserar.
Trubbpilblad saknar pilbladets uppstående blad, har flytblad som är mer smalt ovala med avrundad till kilformad bas
eller med korta och trubbiga, bakåtriktade basalflikar. Trubbpilblad har något mindre kronblad och nötter än pilblad
samt har hanblommor med gula ståndarknappar medan pilblad har rödlila. Hybriden mellanpilblad S. natans ×
sagittifolia saknar uppstående blad och har flytblad som är intermediära i formen mellan pilblad och trubbpilblad,
med mer eller mindre spetsiga bakåtriktade basalflikar (Mossberg & Stenberg 2003). De linjära undervattensbladen
kan vara svåra att skilja från dem hos säv Schoenoplectus lacustris och igelknoppar Sparganium spp.

Utbredning och status

Pilblad finns i södra Sverige upp till Medelpad, med den nordligaste säkerställda lokalen i Norafjärden, Kramfors i
Ångermanland (Mascher 1990). Arten är vanligast i Svealands och norra Götalands slättområden, men saknas på
Öland, Gotland och i stora delar av Småland. Från norra Svealand till mellersta Norrland är hybriden mellanpilblad
det vanligaste pilbladstaxonet (se t.ex. Mascher 1990, Lidberg & Lindström 2010), medan samtliga fynd av ”pilblad” i
norra Norrland (Hultén 1971, Artportalen 2015) troligen utgörs av hybriden (jämför Stenberg 2010). Pilblad är en art
med boreo-tempererad utbredning som förekommer i hela Europa, utom längst i söder och norr, till västra Sibirien
(Hultén & Fries 1986), medan den i Norge bara förekommer längst i sydöst (Hultén 1971, Artsobservasjoner 2015).
Den beräknade minskningstakten (Sundberg 2015) är drygt 30% av lokalerna under 30 år i Skåne och Bohuslän,
medan det rör sig om en liten men signifikant minskning (ca 7%) i Uppland, baserad på data från mitten av 1900- till
början av 2000-talet (Tyler & Olsson 1997, Maad m.fl. 2009, Blomgren m.fl. 2011). Pilblad klassas som Starkt hotad
(EN) i Schweiz (Moser m.fl. 2002), Italien (Rossi m.fl. 2013) och Luxemburg (Colling 2005), som Nära hotad (NT;
”Vorvarnliste”) i Tyskland (Ludwig & Schnittler 1996) och som Nationellt utdöd (RE) i Spanien (Moreno 2008).

Ekologi

Pilblad växer främst på grunt vatten, längs stränder av naturligt näringsrika, basiska sjöar och lugnt flytande
vattendrag, mer sällan i dammar och större diken.

Hot

Det är inte fastlagt vad som har orsakat tillbakagången hos pilblad. Troliga orsaker är minskad hävd av stränder och
minskade naturliga vattenståndsfluktuationer. Avsaknad av dessa störningar leder till att mer högvuxna gräs som
vass Phragmites australis och jättegröe Glyceria maxima tar över. Sänkning eller utdikning av grunda sjöar har
sannolikt också bidragit till artens tillbakagång.
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Åtgärder

Naturliga vattenståndsfluktuationer och strandhävd genom bete eller slåtter ut på grunt vatten är åtgärder som bör
gynna pilblad. Restaureringsprojekt där man luckrar upp täta vassbälten och gör dem mer mosaikartade, med öppna
vattenytor, är sannolikt också gynnsamma åtgärder.

Övrigt

Pilblad har ätliga, stärkelserika rotknölar vilka troligen användes som föda under den europeiska stenåldern (Kubiak-
Martens 1996).
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