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NOTES ON TWO COLLECTIONS OF PLANTS FROM 
SYRIA, PALESTINE, TRANSJORDAN AND IRAQ.

J!Y

GUNNAR SAMUELSSON.

For the first collection to be dealt with below I am indebted 
to Colonel R. Meinertzhagen (London). I had the pleasure, when 
travelling in Syria in 1933, to meet Colonel Meinertzhagen in 
Antioch just as he was returning from the Lake of Antioch (El 
Bahra), where he had spent 12 days chiefly occupied with or
nithological studies. He told me that he had also collected plants 
both there and in other parts of Syria, Palestine, Transjordan and 
Iraq which he had visited that spring. Colonel Meinertzhagen had 
the kindness to let me see some of his plants and also presented 
me with specimens of a few of them. I at once perceived that 
he had found some interesting things, and that his collection in
cluded species not recorded from the countries visited by him. 
Before proceeding to Antioch he had visited different districts in 
Lebanon and especially Jebel ed Druz and the Syrian Desert. The 
Jebel ed Druz mountains and the desert he had visited already in 
April (10—29.IV). I myself had made excursions in Jebel ed 
Druz about two weeks later. It was to be supposed, therefore, 
that he had found in that district at least some plants not re
presented in my own collections. On the whole 1 realized that 
his collections must contain an important contribution to the 
knowledge of the Syrian flora. Since Colonel Meinertzhagen had 
told me that he would not himself be able to examine and deal 
with the whole collection, I wrote to him after my return to 
Stockholm and asked if he would send me the plants from Jebel ed 
Druz, the Syrian Desert and the Lake of Antioch, and also other
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numbers with which lie might like to have my help. He accepted 
my proposal and sent a collection of somewhat more than 
300 well prepared herbarium specimens. With the permission of 
Colonel Meinertzhagen I have thought it most suitable to publish 
a little separate paper, giving the main results of my examination 
of his plants. I do not intend, however, to give a complete list 
of all his plants: I am especially excluding those coming from 
those localities of which the flora is well known through the work 
of earlier collectors. The first set of the plants of Colonel Mein- 
ertzhagen’s is preserved in his private collections. He has pre
sented some duplicates to the British Museum.

A second collection from Palestine, Transjordan and Syria I 
received last year (1934) from Mr. V. Alonzo (Jerusalem). He had 
been my driver during my travelling in the Orient in 1933 and 
had been an interested helper in my work of collecting. On my 
return to Europe I left with him some pressing paper, and he 
promised to collect for me on trips that he might have occasion 
to make. 1 asked him to collect especially in localities not visited 
by myself. He kept his promise well and collected 401 num
bers of herbarium specimens from July 1933 to May 1934. Most 
of these come from Palestine proper, in the first place from well 
known localities favoured by tourists. But he made also a trip 
through Transjordan to Petra where in two days he collected 106 
different species. As the flora of this district is little known, and 
as it is far distant from localities visited by me I have thought 
it suitable to publish a list of his Petra plants and not to include 
them in the report of my own results. Such a list is given below 
as a supplement to the account of Colonel Meinertzhagen’s plants. 
A full set of Mr. Alonzo’s plants is preserved in the Botanical 
Department of the Swedish Museum of Natural History.

Jebel ed Druz Mountains.

This mountain district has been very little known floristically. 
The whole number of higher plants recorded in the literature as 
found there by Post, Oppenheimer, Eig, Zoiiary and Dinsmore 
scarcely exceeds 200 species. Every new contribution must there
fore be welcome. Colonel Meinertzhagen’s collection contains 
87 species from Jebel ed Druz and the neighbouring lava districts 
of El Lcja. Except 6 numbers from the last mentioned districts,
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all come from the region of Suweida, the capital of Jebel ed Druz. 
No names of special locality are mentioned on Colonel Mein- 
ertzhagen’s sheets, but from his notes on them I understand 
that he made excursions from 2600 to 5050 feet above sea-level. 
Of plants not previously recorded in the literature for the moun
tains of Jebel ed Druz, or noted by myself during my visit 
there, the following species were collected by Colonel Meinertz-
HAGEN:

Pollinia distachya (I..) Spreng. 3500 feet, rocky slope.
Phalaris brachystachys Link. Dry slope.
Phalaris minor Retz. 4600 feet, edge of stream.
Stipa parviflora Desf. ‘4300 feet, dry slope 
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Road-side.
Avena sterilis L. In crops.
Avena Wiestii Steud. 4300 feet, dry slope. —• New to the flora of Syria.

— Agrees well with the description of this species.
Koeleria phleoides (Vill.) Pers. Open dry slope.
Heteranthelium piliferum (Russ.) Höchst. 3500 feet, dry slope.
Iris atrofusca Baker. In crops. »Flowers deep bronze-purple». — New 

to the flora of Syria.
Gladiolus atroviolaceus Boiss. 3500 feet, in crops.
Adonis palaestina Boiss. 3400 feet, on rocky slope.
Ranunculus asiaticus L. Rocky slope. »Flowers deep apricot». 
Ranunculus trachycarpus Fisch, et Mey. var. scandicinus Boiss. 3600 feet, 

in hog.
Torularia torulosa (Desf.) O. E. Schulz. 3700 feet, dry slope.
Malcolmia crenulata (DC.) Boiss. 4300 feet.
Fibigia eriocarpa (DC.) Boiss. 3700 feet, rocky slope.
Pyrus syriaca Boiss. 3600 feet, dry rocky slope.
Trigonella spicata Sibth. et Sm. 3600 feet, dry slope.
Astragalus neurocarpus Boiss. 2400 feet, in crops. — Only one specimen 

collected, which agrees well with Boissier’s description. The small, 
quite glabrous pods are characteristic.

Helianthemum vesicarium Boiss. 3700 feet, open rocky slope. 
Chaetosciadium trichospermum (L.) Boiss. 3500 feet, rocky slope and edge 

of crops.
Anchusa strigosa Labill. 5050 feet, dry slope.
Salvia Verbenaca L. 4200 feet.
Hyoscyamus reticulatus L. 3500 feet.
Linaria chalepensis (L.) Mill. 4700 feet, dry open slope.
Linaria damascena Boiss. et Gaill. 4300 feet, in crops.
Galium saccharatum All. 3700 feet, dry open slope.
Centaurea sinaica DC. In crops. — New to the flora of Syria. — One single 

specimen which well agrees with this species except the yellow flowers. 
Crupina Crupinastrum (Moris) Vis. 3000 feet.
Lagoseris Marschalliana (Rchb.) Iland.-Mazz. Rocky slope.
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From the neighbouring lava districts of El Leja Colonel Mein
ertzhagen has brought home the following species:
Ranunculus asiaticus L. Near Mesra, on black lava rock.
Medicago rotata Boiss. Mesra, in black lava desert.
Trifolium eriosphaerum Boiss. Mesra, on black lava, 2000 feet.
Lotus Gebelia Vent. var. Haussknechtii Boiss. Mesra, on black lava.
Lisaea syriaca Boiss. Among black lava rocks.

From a locality in Jebel ed Druz, not specially indicated, Colonel 
Meinertzhagen has collected:
Schismus arabicus Nees. Between the stones of a paved Roman road.

The Syrian Desert.

During the time between the 18th and the 22nd of April Colonel 
Meinertzhagen visited the military post of Rutba and the sur
rounding desert. This locality is situated in Iraq about mid-way 
on the road between Damascus and Bagdad, 90 miles E of the 
Syrian frontier at Eat. 33° 5 , Long. 40 14 , about 2200 leet above 
sea-level. The surroundings are apparently a real desert, but in 
some wadis the flora is a little richer. Colonel Meinertzhagen 
collected not only in the close vicinity of the military post but 
also made some longer excursions, at least lo a region some 20 
miles S of Rutba (21.IV). On the 22nd of April he collected in 
the Syrian Desert at Eat. 33, Long. 40, and on the 23th of April 
two species at Eat. 32, Long. 39. The last-mentioned locality is 
situated on the road between Rutba and Azraq in the Trans
jordanian part of the Syrian Desert. It is just at the frontiei 
between Iraq and Transjordan. On the road from Damascus to 
Rutba Colonel Meinertzhagen collected 120 miles W of Rutba 
in Syria
Rheum Ribes L. In hollow. 18.IV.

In the immediate surroundings of Rutba he collected:
Aristida caerulescens Desf. Wadi Hauran.
Stipa tortitis Desf. Wadi Hauran.
Sphenopus diva.rica.tus (Clou.) Rchb. Deseit conditions.
Bromus tectorum E. Desert conditions.
Aegilops Kotschyi Boiss. In dry wadi bed.
Hordcum murinum L. In dry wadi bed.
Mnscari comosum (E.) Mill. Desert conditions.
Aizoon hispanicum L. Desert conditions.



Minuartia picta (Sibth. et Sm.) Bornm. Wadi Hauran, desert conditions. 
Leontice Leontopetalum L. Desert conditions.
Hgpecoum pendulum L. Dry wadi bed.
Papaver hgbridum L. Dry wadi bed.
Papaver Rogersii Exell. Pure desert conditions. »Flowers blood-red». 
Roemeria hgbrida (I,.) DC. Desert conditions.
Fumaria parviflora Lam. In wadi bed, desert conditions.
Leptaleum fllifolium (Willd.) DC. Wadi Hauran, desert conditions. 
Algssum desertorum Stapf. Desert conditions.
Lepidium Aucheri Boiss. Desert conditions. — Form with elongated tips 

to the siliquae.
Reboudia pinnata (Viv.) O. E. Schulz var. Boissieri 0. E. Schulz. In dry 

wadi bed.
Carrichtera annua (L.) Aschers. Wadi Hauran, in dry wadi bed.
Reseda decursiva Forsk. Dry wadi bed.
Lotus lanuginosus Vent. Desert conditions. »Flowers crimson». 
Hippocrepis bisiliqua Forsk. Wadi Hauran.
Hippocrepis unisiliquosa L. "Wadi Hauran.
Astragalus cruciatus Link. Dry wadi bed.
Astragalus hamosus L. Desert conditions.
Astragalus palaestinus Eig ssp. eupalaestinus Eig. Desert conditions.

»blowers yellow». — With flowers and young pods.
Astragalus platgrhaphis Fisch. Desert conditions.
Onobrgchis pinnata (Bert.) Hand.-Mazz. Dry wadi bed.
Erodium pulverulentum Cav. In dry wadi bed.
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. Desert conditions.
Anisosciadium isosciadium Bornm. In dry wadi bed, desert conditions. 
Zozimia absinthifolia (\ ent.) DC. In wadi bed, desert conditions.
Nonnea palmgrensis (Post) Sam. n. comb. (syn. Anchusa palmgrensis Post). 

Desert conditions. I his species, hitherto only known from the desert 
of Palmyra, belongs without any doubt to Nonnea. It is, however, quite 
distinct from all other species described of tbis genus. I will discuss 
it in the account which I intend to give of my own collections.

Arnebia decumbens (Vent.) Coss. et Krai. Desert conditions.
Anthemis hgalina DC. Desert conditions.
Chamaemelum auriculatum Boiss. Desert conditions. »In patches of many 

square miles in parts».
Calendula arvensis L. Desert conditions.
Centaurea ammocganus Boiss. Desert conditions. »Flowers crimson. One 

of the jewels of the desert.»
Koelpinia linearis Pall. Desert conditions.
Leontodon hispidulus (Del.) Boiss. Desert conditions.
Scorzonera mollis M.B. Desert conditions.
Scorzonera papposa DC. Desert conditions.

On his excursion (21.1V) 20 miles S of Rutba Colonel Meinektz- 
hagen collected:
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t

Fig. 1. Althaea chrysantha Sam. n. sp. SA.

Avena barbata Gott. In dry wadi bed.
Muscari racemosum (L.) Mill. Desert conditions.
Spergularia diandra (Guss.) Ileldr. et Sart. Desert conditions. 
Adonis dentata Del. In wadi bed.

L
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Roemeria hybrida (L.) DC. Desert conditions.
Leptaleum filifoUum (Willd.) DC. Desert conditions.
Astragalus callichrous Boiss. Desert conditions.
Astragalus cruciatiis Link. Desert conditions.
Astragalus tribuloides Del. var. Desert conditions. — One single specimen.

Differt a forma typica legutninibus angustioribus adpresse pilosis. 
Euphorbia Chesneyi (Klotsch et Garcke) Boiss. Desert conditions. 
Helianthemum ledifolium (L.) Mill. Dry wadi bed.
Malabaila sp. an nova? Pure desert. »Plant 18" high». — Differt a M. Seka- 

kul (Mill.) Boiss. radiis long'ioribus, floribus majoribus. Only one frag
mentary specimen collected. It is represented by one loose, rather 
finely dissected, leaf and one stem-top with one flowering umbel and 
one younger umbel.

Zizyphora tenuior L. Desert conditions.
Plantago ovata Forsk. Desert conditions.

In the Syrian Desert at Lat. 33, Long. 40, Colonel Meinertz- 

hagen collected on the 22nd of April:
Mathiola oxyceras DC. Desert conditions.
Trigonella stellata Forsk. Desert conditions.
Erodium ciconium (L.) L’Her. Desert conditions.
Ferula Blanched Boiss. Desert conditions. »Plant 18" high. Flowers 

sulphur yellow.»
Gymnarrhena micrantha Desf. Desert conditions.

In the Syrian Desert at Lat. 32, Long. 39, Colonel Meinertz- 
hagen collected on the 23th of April on the road to the oasis of 
Azraq in Transjordan:
Althaea chrysantha Sam. n. sp. (Fig. nostra 1). Desert conditions. »Flow

ers dark primrose».
Herba (perennis?) semipedalis tenuiter et parce stellato-tomentella. 

Caulis fere a basi floriferus; folia longe petioiata, lamina suborbicu- 
lata basi cordata interdum obsolete 5-lobata' margine crenata, rugoso- 
scabra supra parce subtus densius stellata. Flores axillares solitarii 
pedicello calycem subaequante; involucrum calyce triplo brevius stel- 
lato-tomentosum, lobis cupulam subaequantibus triangularibus acutis 
4—5 mm longis basi circ. 3 mm latis; calyx floriferus circ. 1,5 cm 
longus stellato-tomentosus lobis elliptico-ovatis acutiusculis prominenter 
lineatis circ. 1 cm longis 6—7 mm latis; petala aurea 3,5—4,5 cm longa 
retusa. Carpella omnino glabra dorso profunde canaliculata alis mem- 
branaceis transverse rugosis margine crenatis. — Habitat in deserto 
syriaco. ubi cl. Meinertzhagen specimina duo in districtu ad Lat. 32, 
Long. 39, silo a. 1933 (23.1V) legit. — Affinis A. ficifoliae (L.) Cav., quae 
jam statura multo elatiore, involucro majore et regione geographica 
satis differt.

Cent aurea ammocyanus Boiss. Desert conditions.
As far as I know nothing has previously been published on 

the flora ol the central parts of the Syrian Desert on the road
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between Damascus and Bagdad, except a report of an excursion 
(27—29.III. 1931) to Djebel Tenf and Tell Roumana, two hills in 
Syria close to the Iraqian frontier, by .1. Thikhaut and R. Gom- 
bault (»Une Excursion botanique an Djebel Tenf [Desert de Syrie]», 
Bull. Mensuel de la Soc. Linnéenne de Lyon, 1932). These authors 
had observed on those hills 58 different species. Of these only 
19 also occur in the collection of Colonel Meinertzhagen’s from 
Rutba and surroundings. It may be supposed, however, for 
good reasons that 3 further species in the list from Djebel Tenf 
(Fumaria asepala, Astragalus alexandrinus, Erodium laciniatum) are 
represented in my above lists under other names. The total num
ber of higher plants recorded from the central parts of the Syrian 
Desert therefore only amounts to 96 different species. Amongst 
these the Irano-Turanian element (according to the nomenclature 
of Eig’s) predominates with 26 species, while the Saharo-Sindian 
element covers 11 species and the Mediterranean element only 6 
species. Of the remaining flora no less than 34 species belong 
to the combined group of Mediterranean—Irano-Turanian cha
racter. It is probable that a further study, especially of the sum
mer flora with its perennial herbs, chenopodiaceous shrubs etc., 
will in the first place increase the Irano-Turanian and the Saharo- 
Sindian element. We must conclude that the general character 
of the flora in the central parts of the Syrian Desert between 
Damascus and Bagdad is Irano-Turanian, but that a rather strong 
admixture of Saharo-Sindian elements also occurs. The Saharo- 
Sindian species hitherto recorded are the following:
Aizoon hispanicum 
Pteranthus dichotomus Forsk. 
Reboudia pinnata 
Reseda decursiva 
Trigonella stellata 
Lotus lanuginosus

Euphorbia chamaepeplus Boiss. et 
Gaill.

Plantago ovala
Legssera capillifolia (Willd.) UC.
Gymnarrhena micrantha 
Centaurea ammocyanus.

After his sojourn in Rutba Colonel Meinertzhagen visited Azraq, 
an oasis in the Transjordanian part of the Syrian Desert about 
60 miles E of Amman, the capital of Transjordan. I had myself 
made an excursion to Azraq by motor car from Amman about a 
month earlier, viz. on the 2nd of April, and together with my 
friend Erik Wall of Stockholm collected some 70 different plant 
species in the neighbourhood of Azraq, chiefly in the flint desert 
to the West of the oasis. These will be published together with



my other collections from Palestine and Transjordan. Colonel 
Meinertzhagen collected on the 25th of April at Azraq the follow
ing plants not observed by me or by my companion:
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Desert conditions.
Allium hierochuntinum Boiss. In dry wadi bed.
Kochia latifolia Fresen. Edge of black lava desert. »One plant seen.» 
Paronychia argentea Lam. On mud near lake.
Dianthus pallens Sibtli. et Sm. In dry wadi bed.
Lepidium crassifolium Waldst. et Kit. Near swamp.
Astragalus damascenus Boiss. et Gaill. Dry wadi bed. »Flowers lemon 

yellow».
Astragalus palaestinus Eig ssp. eupalaestinus Eig'. Desert conditions. — 

Specimens with excellent ripe pods. I found it only with flowers and 
young pods.

Astragalus trachoniticus Post. Desert conditions. »Flowers dull indigo blue». 
Onobrychis crista galli L. Dry wadi bed.
Daucus subsessilis Boiss. Dry wadi bed.
Caucalis tenella Del. In dry wadi bed.
Scabiosa palaestina L. In black lava desert.
Rhaponticum pusillum (Labill.) Boiss. In dry wadi bed.
Scorzonera papposa DC. Desert conditions.

Lake of Antioch.

rI he Lake of Antioch (El Bahra) is the biggest lake in Syria. It 
is situated 270 feet above sea-level. Especially on its northern 
shore it is surrounded by vast swamps. The water is shallow. 
I he surroundings of the lake are one of the worst mosquito centra 
in the whole of Syria. The flora had been almost altogether 
unknown until Colonel Meinertzhagen’s visit, 15—27.V. 1933. It is 
true that it has been visited by some of the botanists of the 
Hebrew l niversity of Jerusalem, too; but of their finds I only 
know 4 species published by M. Zohary (»Neue Beiträge zur Kennt
nis der Flora Syriens», Beihefte Bot. Centralbh, Bd. LI, 1933, Abt. 
II). From Colonel Meinertzhagen’s collection I can mention the 
following species, all labelled »Lake of Antioch»:
Salvinia natans (L.) All. Floating.
Sparganium ramosum Iluds. In two feet of water.
Potamogeton crispus L. In deep water.
Potamogeton gramineus x lucens L. In deep water. — New to the flora 

of Syria. Hie specimen collected agrees very well for instance with 
Swedish forms of the hybrid in question known as P. Zizii Mert. 
et Koch.
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Potamogeton pectinatiis L. In deep water.
Alisma lanceolatum With. On dry mud.
Butomus umbellatus L. Growing in shallow water.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. On sand.
Phalaris paradoxa L. Dry slope. On sand.
Cynosurus echinalus L.
Briza maxima L. On dry sandy spit.
Briza minor L. On moist ground.
Scleropoa rigida (L.) Griseb. On sandy spit.
Bromus madritensis L. Sandy spit.
Bromus sterilis L. Sandy spit.
Bromus tectorum L. On sand.
Asparagus palaestinus Baker. In bush country. »Plant climbing to 10 

feet». — New to the flora of Syria.
Iris pseudacorus L.
Dianthus Cyri Fisch, et Mey.
Nuphar luteum (L.) Sibth. et Sm. In deep water.
Nymphaea alba L. In deep water.
Ranunculus trachycarpus Fisch, et Mey. var. scandicinus Boiss. In swamp. 
Ranunculus trichophyllus Chaix. On wet mud. On dry mud.
Fumaria Kralikii Jord. On sand by lake.
Nasturtium amphibium (L.) R. Br. f. orbiculatum N. Busch. In deep water. — 

New to the flora of Syria.
Lepidium latifolium L. Sandy soil.
Rosa phoenicia Boiss.
Potentitla hirta L. Sandy soil.
Trifolium formosum D’Urv. Sandy soil.
Trifolium lappaceum L. On shingle.
Dorycnium Kotschyi (Boiss. et Reut.) Boiss. Dry sandy soil.
Psoralea bituminosa L. Biturliya. Edge of path.
Glycyrrhiza echinata L. Shore of lake on sand spit. Waste ground.
Vicia galeata Boiss. Shore of lake.
Vicia tenuifolia Both var. elegans (Guss.) Dinsm. Sandy soil.
Euphorbia orienlalis L. — New to the flora of Syria. The specimens 

collected differ from the typical form by its glabrous fruits. But similar 
forms I have also seen from other localities.

Vitis vinifera L. Biturliya. Shores of lake.
Lavatera trimestris L. On sand.
Tamarix Pallasii Desv. var. smyrnensis Boiss. On sandy soil. 
Myriophyllum spicatum L. In 10 feet of water.
Bupleurum nodiflornm Sibth. et Sm. On sandy shores.
Oenanthe aquatica (L.) Poir. Growing in two feet water. — New to the 

flora of Syria.
Oenanthe prolifera. On sand spit.
Daucus sp. By lake shore at edge of crops. — A species unknown to me. 

Only one single specimen collected. I have myself collected the same 
plant between Antioch and Aleppo (n. 5514 and 5527) and in Hauran 
(n. 4802).
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Periploca graeca L. Marshy shores.
Cusciita palaestina Boiss. On Crucifers, sandy soil.
Lippia nodiflora (L.) Rich. On sandy soil by shore.
Veronica Anagallis-aquatica L. In sandy mud.
Parentucellia viscosa (L.) Caruel. Shore of lake in swamp. 
Utricularia vulgaris L. In deep water.
Plantago lanceolala L. var. altissima (L.) Boiss. On sandy soil. 
Galium cassium Boiss. On moist ground.
Campanula Rapunculus L. var. spiciformis Boiss. In crops. 
Campanula retrorsa Labill.
Gundelia Tournefortii L. In crops near lake.
Centaurea solstitialis L. In crops by shore.
Crepis parviflora Desf. On sand.

The Syrian Mountains and the Phoenician Coast.

In the mountains of Syria Colonel Meinertzhagen chiefly visited 
regions of which the flora is already well known. Amongst his 
plants from these regions and the Phoenician coast I have, how
ever, found a few which come from localities not mentioned in the 
literature. These are
Alopecurus ventricosus Pers. Lebanon: Ainata, by water. 7.V.
Koeleria phleoides (Vill.) Pers. ssp. bergthea (Boiss. et Blanche) Domin.

Phoenician Coast: Djounieh, roadside. 27.III.
Scleropoa pliilistaea Boiss. Phoenician Coast (Palestine): Acre, dry heath. 

5.IV.
Bromus tomentellus Boiss. Lebanon: Ainata, dry slope, 6000 feet. 7.V. 
Aegilops biuncialis Vis. Amanus Range: Dry rocky slope, 2400 feet. 19.V. 
Gagea micrantha (Boiss.) Pascher, (syn. G. kenissea Thiébaut). Lebanon:

Ainata, open rocky slope, 5100 feet. 8.V.
Allium Schuberti Zucc. Phoenician Coast: Djounieh, in crops. 27.V. 
Bellevalia flexuosa Boiss. Lebanon: Becharres Gorge, rocky slope. 13.V. 
Ranunculus chionophilus Boiss. Lebanon: Kenisse, at edge of melting snow, 

5000 feet. 9.IV.
Sedum hispanicum L. Amanus Range: among rocks, 3400 feet. 19.V. 
Sedum schizolepis Fröderström n. sp. (Fig. nostra 2). Phoenician Coast: 

Tyre, rocky slope. 30.III. »Flowers pink». — My friend, the well-known 
specialist of Sedum Harald Fröderström, D. Med., who has examined 
the specimens collected of this plant, is of opinion that they belong 
to an undescribed species. lie has given the following diagnose of it:

Planta annua glabra 3—5 cm alta. Radices parvae fibrosae. Caules 
floriferi solitarii erecti graciles interne defoliati. F’olia media basi brevi- 
ter obtuseque calcarata late linearia vel lanceolata, apice obtusa et 
sparsim mamillata, 7—10 mm longa; folia superiora late lanceolata vel 
obovata 3,5—12 mm longa. Inflorescentia terminalis laxe scorpioidea 
pauciflora foliis supremis involucrata breviter pedunculata; bracteae



lute lineares obtiisae circ. 5 mm longae. Flores sessiles aniso-6—8-meri. 
Sepala oblongo-triangularia acuta 2 mm longa. Petala usque ad basin 
libera oblonga, apice attenuato-acuta, 3,5—4,5 mm longa, in sicco alba 
nervis roseis. Stamina petalis breviora circ. 3 mm longa, epipetala 1 
mm supra basin inserta; antherae parvae oblongo-reniformes 0,4—0,5 
mm longae partim steriles. Squamae nect. basi breviter stipi- 
tatae dein de profunde lobatae, lobis inaequalibus angustis 
acutisque, circ. 1 X 0,8 mm in sicco pallidae et tenues. Carpella imma-
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Fig. 2. Sedum schizolepis Fröderström n. sp. — a. Lower leaf, 10/i. l>. Upper
leaf, °/i. c. Sepals, 10/i. d. Petals, *%. e. Anther, 20/i. f. Nectar scales, 20/i. 

g. Fruit, ®/i. h. Carpels, 10/i. i. Seed, 20/i.

tura suberecta et subgibbosa, basi 0,5 mm connata, dense mamillata 
longistyla 3,6—4 mm longa; folliculi multiovulati. Semina ignota.

Species gregis Glauco-rubens Fröd. (Acta Hort. Gothoburg. VII, app. p. 
74) inter S. palaestinum Boiss. et S. hispanicum L. Non autem S. palaesti- 
mim (»basi ramosum; folia semiteretia, anguste linearia; carpella glandu- 
lis subsessilibus obsita», Boiss.; »squamae nect. spathulato-quadratae, 
emarginatae», Fröd.). Sedo hispanico proxima, differt autem: tota planta 
glabra, petalis latioribus et squamis nect. profunde lobatis (vide S. mega- 
lense Ten., S. dnjmarioides Hance et S. longipes Rose!). Itaque, meo 
sensu, species distincta, ad S. hispanicum L. maxime spectans. 

Amelanchier vulgaris Moencli. Lebanon: Becharres Gorge, 5000 feet. 13.V. — 
New to the flora of Syria. I found it myself, however, about a month 
later in another locality in the Cedar region of Lebanon (near Ehden).



Trifolium cnrvisepalum V. Täckholm, Phoenician Coast: Tyre, waste land. 
29.111. — New to the flora of Syria.

Trifolium eriosphaerum Boiss. Antilebanon: Messaloun, dry rocky slope 
4800 feet. 3.V. ‘

Trifolium palaestinum Boiss. Phoenician Coast (Palestine): Acre sandy 
heath. 4.IV.

Lathyrus blepharicarpus Boiss. var. glabratus Eig. Phoenician Coast: Djou- 
nieh, rocky slope. 27.III. »Flowers old gold».

Orobanche a a rid Noe. Phoenician Coast: Djounieh, on leguminous plants 
and on Chrysanthemum segetum. 27.III.

Hagioseris galilaea Boiss. Lebanon: Ain Sofar, wet slope, 3400 feet. l.IV.
Scorzonera lacera Boiss. et Bal. Cassius Bange: hills two miles S of Antioch, 

rocky hill slope, 2000 feet. 30.V. »Flowers mauve».
1 he material seen by me consists of three specimens. Two of them 

are rather low, 15 cm, respectively 20 cm high, unbranched and with 
leaves confined to the base and the lowermost part of the stem. The 
third specimen was bigger, at least 50 cm high (the base of the stem 
is lacking), it is unbranched and has well-developed leaves up to the 
middle of the stem. Of S. lacera Boiss. et Bal. 1 have not seen any 
authentic specimen. But in Ilerb. Hayek (now in Gothenburg) I have 
seen two numbers cited in Hayek’s »Plantae Sieheanae» (Annal. K. K. 
Naturhist. Hofmus. XXVIII, 1914, p. 171). One of these, from Korasch 
m Lycaonia (1906 \Y. Siehe), agrees nearly entirely with the descrip
tion of Boissier’s in »Flora Orientalis» (»foliis lanceolatis in lacinias 
anguste lanceolatas vel lineares acutissime pinnatipartitis rachide in 
laciniam terminalem latiorem et longiorem producta»), while the second 
number, from Sorghin in Cilicia (W. Siehe), has much less divided 
leaves and in regard to the leaf-form agrees better with Boissier’s 
description of S. incisa DC. However, both numbers belong undoubtedly 
to one and the same species, and the differences in the leaf-form may 
be ascribed to modification. In all other respects both numbers of 
Siehe s agree better with S. lacera than with S. incisa according to the 
description of Boissier’s. Both species are very little known and are 
perhaps not specifically different. The two smaller specimens of Mein- 
ertzhagen’s agree quite well with those of Siehe’s from Sorghin.

Petra and surroundings.

I he ruins of the city of Petra are situated in the southernmost 
part of Transjordan, halfway between the Dead Sea and the Gulf 
ol Aqaba, about 3400 feel above sea level. Though in our days 
a first class tourist attraction, only few botanists have visited it. 

1 he literature contains only scanty notes on its flora. The col
lection of Mr. Alonzo is therefore a rather important contribution. 
Me visited Petra on the 6th and 7th of April, 1034, viz. at a time
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when the annuals are particula 
the following species:

Alopecurus anthoxanthoid.es Boiss. 
Bromus scoparius L.
Gladiolus atroviolaceus Boiss.
Rumex pulcher L.
Atriplex roseum L.
Dianthus multipunctatus Ser.
Vaccaria oxyodonta Boiss.
V. segetalis (Neck.) Garcke.
Silene coniflora Otlh.
S. conoidea L.
S. inflata Sm.
Adonis dentata Del.
A. flammea Jacq.
Ranunculus oxyspermus M. B. 
Hypecoum grandiftorum Benth.
H. pendulum L.
Papaver hybridum L.
P. syriacum Boiss. et Blanche. 
Roemeria hybrida (L.) DC.
Fumaria parviflora Lam.
Chorispora syriaca Boiss.
Mathiola oxyceras DC.
Nasturtium officinale R. Br. 
Bescurainia Sophia (L.) Webb. 
Sisymbrium erysimoides Desf. 
Torularia torulosa (Desf.) 0. E. Schulz. 
Malcolmia africana (L.) R. Br.
AI. crenulata DC.
Alyssum campestre L.
Clypeola echinata DC.
C. jonthlaspi L.
Biscutella didyma L.
Capsella Bursa pastoris (L.) Moench. 
Lepidium Braba L.
Ochtodium aegyptiacum (L.) DC. 
Vogelia apiculata (Fisch., Mey., Avé.- 

Lav.) Vierh.
Texiera glastifolia (DC.) Jaub. et 

Spach.
Isatis aleppica Scop.
Biplotaxis Harra (Forsk.) Boiss. 
Crambe hispanica L.
Ononis Natrix L.
Trigonella arabica Del.
T. hierosotymitana Boiss.

ly well developed. He collected

!Trigonella monantha C. A. Mey. 
Medicago coronata Desr.
Trifolium tomentosum L.
Lotus lanuginosus Vent.
Hippocrepis unisiliquosa L. 
Astragalus callichrous Boiss.
A. cruciatus Link.
A. hamosus L.
A. macrocarpus DC.
A. palaestinus Eig ssp. eupalaestinus 

Eig.
A. platyraphis Fisch.
A. spinosus (Forsk.) Muschl.
A. tribuloides Del.
Onobrychis crista galli (L.) Lam.
0. Kotschyana Fenzl.
Vida Emilia (L.) Willd.
Lathyrus pseudocicera Pampanini. 
Pisum fulvum S. et S.
Geranium molle I..
Erodium gruinum (L.) Willd.
Linum pubescens Russ.
Euphorbia aulacosperma Boiss.
E. chamaepeplus Boiss. et Gaill.
E. helioscopia L.
Andrachne telephioides L.
Malva silvestris L.
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. 
H. vesicarium Boiss.
Scandix iberica M. B.
Anagallis arvensis L.
A. caerulea Schreb.
Androsace maxima 1,.
Anchusa strigosa Labill.
Symphytum palaestinum Boiss. 
Onosma frutescens Lam.
Echium plantagineum L. 
Lithospermum tenuiftorum L. fil. 
Asperugo procumbens L.
Micromeria nervosa (Desf.) Benth. 
Salvia graveolens Vahl.
Hyoscyamus reticulatus L. 
Antirrhinum Orontium L. 
Scrophularia heterophylla Willd. 

forma.



Scrophularia xanthoglossa Boiss. 
Veronica Cymbalaria L.
Plantago Bellardii All.
P. Psyllium L.
Rubia brachypoda A. Rich.
Asperula arvensis L.
Valerianella Szovitsiana Fisch, et Mey. 
Scabiosa prolifera L.
Achillea Santolina L.
Anthemis pseudocotula L.
Matricaria aurea (L.) Boiss.

Lagoseris Marschalliana (Rchb.) 
Hand.-Mazz.

Senecio vernalis \V. et K.
Calendula persica C. A. Mey. 
Carduus argentatus L.
Koelpinia linearis Pall.
Rhagadiolus stellatus Gaertn. 
Tragopogon collinus DC.
Scorzonera mollis M. B.
Taraxacum aleppicum Ilausskn. ap.

Da hist.

Mr. Alonzo collected 106 different species in the immediate 
neighbourhood of Petra. Most of these have not been previously 
recorded from Petra. 1 he earlier collectors visited Petra mostly 
in other seasons, e.g. Hart in December (1883), Näbelek in June 
(1909), only to mention two authors who, as far can be judged 
Irom the literature, have contributed to the knowledge of the 
Petra flora more than any others. If we include the above re
cords from Mr. Alonzo’s about 250 species of higher plants are 
known from Petra and its immediate surroundings, including 
Mount Hor. This number is certainly only a part of the whole 
flora, but 1 think it is sufficient to give a fairly good idea of the 
general character of the flora of the district.

A. Eig, who has analyzed the Palestinian flora more thoroughly 
than anybody else, and divided it into different elements accord
ing to the total distribution of the species and their sociology 
(»Lcs elements et les groupes phytogéographiques auxiliaires dans 
la flore palestinienne», Feddes Repert. spec. nov. Beih. LX1I1, 
Berlin-Dahlem 1931 1932), has on a phytogeographical map
placed Petra in the Irano-Turanian territory of Transjordan. He 
has, however, drawn the boundary between this territory and 
the Saharo-Sindian territory of South Palestine only a few kilo
meters W of Petra, and in the text (p. 65) he writes that this 
delimitation of the phytogeographical districts of Southern Trans
jordan is only a provisional one. If we study the Petra flora as 
known to-day, I think we must place our district in the Saharo- 
Sindian territory. Of its 250 species known at present the domi
nating elements are (he Saharo-Sindian with 53 species, or 21 % 
and the Mediterranean with 51 species, or 20%, while (he Irano-



390

Turanian species are not more than 36, or 14%. Of the remain
ing flora 60 species, or 24%, belong to Ihe combined group ol 
Mediterranean—Saharo-Sindian character, 4 species to the Su- 
dano-Deccanian element, and all other species to smaller com
bination groups.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1935. Bd. 29, H. 3.

SAVHONUNG.
AV

LARS-GUNNAR ROMELL.

Skogsträden höra på många trakter till de viktigaste honungs- 
växterna. Detta gäller framför allt barrträden. Sålunda skall gra
nen lämna massor av honung i Polen och huvudparten av honungs- 
skörden i Kärnten (Arnhart 1924 a). Även i Sverige har gran
honung kunnat skördas i ansenlig mängd (Wiel-Berggren 1928 b). 
Lärkhonung har betydelse lokalt, t. ex. i övre Murdalen i Salzburg 
(Arnhart 192G c, 1927). Särskilt bekant och viktig är dock ädel- 
granshonungen.

Adelgransdraget är avgörande för honungsskörden i stora delar 
av Württemberg och Baden (Geinitz 1930). Under goda år skördas 
i Schwarzwald ett tusental ton ädelgranshonung (Geinitz 1933). 1 
Elsass är den olivbruna, aromatiska ädelgranshonungen (miel de 
sapin; på elsassiska lannahonig eller Lüshonig) en uppskattad 
delikatess och en viktig artikel, som säljes till goda priser. Ofta 
flyttas bisamhällena på eftersommaren upp i bergen för atl bättre 
kunna utnyttja draget från ädelgransbeståndcn. Besväret lönar 
s'§; ty \id gott drag kan ett kraftigt samhälle samla en fem kilo 
sådan honung om dagen.1

Om skogshonungens ursprung har mycken och delvis het strid 
stått. Den har givit eko även i vårt land (Wiel-Berggren 1928 a 
och b- Hesselman 1928). Biodlare i allmänhet ha icke velat godta 
den uppfattningen, som röjes i namnet Lüshonig för ädelgrans
honungen. De ha i sin skepsis haft stöd av en rad vetenskaps- 
män, mest botanister. Bland dem har Gaston Bonnier kommit

1 Denna sillra (jfr även Nördlinger 1854, sid. 365) liksom den intressanta upp- 
g.lten om förekomsten av namnet Lüshonig härrör från pastor Jean Klein i 
Strasbourg, de elsassiska biodlarnas allt i allo.

26 — 35449. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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med särskilt preciserade uppgifter om en direkt utsvettning av 
honungsdagg från löv och barr och därtill med ett vägande argu- 
ment av annan art, som synes stå oemotsagt i senare 1 i 11 era tu i. 
De flesta vetenskapsmän som undersökt saken ha likväl funnit, 
att det är växtlusutsöndringar, som bien tillgodogöra sig på ädel- 
gran m. fl. träd.

På eftersommaren 1934 vistades min hustru och jag i Elsass 
under ett gott ädelgransdrag. Ett efterlängtat tillfälle erbjöd sig 
då för oss att med egna ögon studera ädelgranshonungens bildning. 
Det bör anmärkas, att vi vid tillfället kände och i viss man voro 
påverkade av Bonniers arbete över honungsdaggen, men att vi 
icke kände Nördlingers, Arnharts och Geinitz’ undersökningar å 
ädelgran. Likväl ha våra observationer visat sig helt bekräfta de 
sistnämnda iakttagarnas rön. Samtidigt äro de nya iakttagel
serna ägnade att ställa Bonniers allmänna huvudargument i en 
ny belysning. Detta argument har spelat en viktig roll langt löre 
Bonniers arbete, fastän det icke framgår av Büsgens historik. Det 
kommer alltjämt igen hos författare i biodlaretidskrifter och icke 
som ett eko från Bonnier, utan på grund av självständiga iakt
tagelser. Likväl tycks det icke ha upptagits till behandling av
företrädarna av en motsatt tolkning, om man bortser från en kort 
anmärkning av Nördlinger (1855, sid. 311). Det är fram lör allt 
denna lucka, som föreliggande uppsats vill fylla. Problemet har 
också en aspekt av stort botaniskt intresse. Som inledning före
faller en kort historisk skiss vara på sin plats.

De gamle slöto av sina iakttagelser över honungsdagg, att ho
nungen överhuvud faller ned från himmelen. Den är, tror Pu- 
nius (Naturalis historiae liber XI, caput 12), en »himlasvett, eller 
ett slags stjärnespott, eller en saft varifrån luften rensar sig»,
vilken bien uppsöka, där den samlat sig på trädens löv eller i
blommornas kalkar. Så naiv denna teori var, så var den intet 
grundlöst hugskott. Den vilade tvärtom på den urgamla iaktta
gelsen, alt en riklig honungsdagg på träden är eller åtminstone 
kan vara meteorologiskt betingad liksom den vanliga daggen. 
Honungen faller, säger Plinius, i gryningen (sublucanis temporibus; 
prima aurora). Då »träffas trädens löv daggiga av honung, och 
färdas några i tidiga morgonstunden, känna de kläderna nedsmorda 
av vätskan och håret hopklibbat». Enligt BOsgen (sid. 345) är 
även den iakttagelsen urgammal, att honungsdaggen uppträder helst 
när varma dagar växla med kalla nätter.
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I rots svårigheten alt förstå, varför honungsdaggen faller så lo
kalt, levde de gamles uppfattning kvar ännu under 1700-talet. Så 
trodde Swedenstierna, att gran, tall och al särskilt dra till sig 
»denna söta och sega daggen» till följd av »et besynnerligt magne
tiskt väsende». Svenska vetenskapsakademien ville 1741 ha upp
lysning om honungsdaggen och om »tilförlåteligt maner» alt före
komma dess skadeverkan; den ansågs icke längre som en himlens 
välsignelse såsom i antikens länder. Akademien tryckte ett svar 
Iran en iakttagare E. A. A., som studerat med vilken vind daggen 
föll o. d. Allt detta uppkallade 1762 Johan Leche i Åbo att med
dela en rad iakttagelser, gjorda av »den skarpsynte Réaumur» och 
av honom själv, och varigenom honungsdaggen förklarades såsom 
blad lusutsöndringar. Clas Bjerkander beskrev 1784, fjorton decen
nier före Arnhart, bildningen av honungsdagg på gran genom 
barklöss.

Honungsdaggens uppkomst hade alltså fått en rationell förkla
ring. Leches tolkning slog dock icke utan vidare igenom. I stället 
avlöstes den gamla meteorologiska teorien av en annan teori. En
ligt denna skulle löv och barr under vissa betingelser avsöndra 
honungsdagg av sig själva, ungefär som nektarierna göra. Teorien 
kai omlattats av forskare och iakttagare sådana som Goethe, 
Darwin och Boussingault förutom av en rad botaniska storheter. 
Büsgen analyserade 1891 ingående det iakttagelsematerial, som då 
låg till grund för teorien. Det smulades fullständigt sönder. Efter 
Büsgens kritik, observationer och försöksresultat framstod utsvctt- 
ningsteorien såsom grundad på idel förbiseenden och felbedöm
ningar. Man hade delvis förbisett växtlössen, och man hade 
Iramför allt underskattat deras produktionsförmåga.

Büsgen förbisåg i sin tur en viktig sak, nämligen den troligen 
förnämsta orsaken till utsvettningsteoriens livskraft. Denna teori 
lent av fordrar ett samband mellan honungsdagg oeh väderlek. 
Den har därför synts kunna redovisa både för honungsdaggens 
väderleksbetingade uppträdande och för dess lokala förekomst. 
Det hade den entomologiska tolkningen lika litet som den gamla 
meteoriska teorien kunnat göra. Liksom i allmänhet anhängarna 
av den entomologiska tolkningen log Büsgen lätt på denna fråga. 
Ilan ägnar sambandet med väderleken en halv sida, där han bl. a. 
söker bortförklara de iakttagelser, som ovan nämndes såsom ur
gamla. lians förklaring är att befintliga, intorkade överdrag av 
honungsdagg lösas i vanliga daggdroppar eller dra åt sig vatten



ur luften och därigenom plötsligt falla i ögonen. Detta torde vara 
en teoretisk fundering liksom Swedenstiernas magnetiska väsende. 
Büsgkn tycks aldrig ha varit i tillfälle att följa honungsdaggbild- 
ningen i skogen, blott i trädgård och växthus och i en lövträds- 
allé i Jena.

Få år efter BCsgens kom Gaston Bonniers arbete, utsvettmngs- 
teoriens huvudurkund. Bonnier hävdar, med all respekt för Bus
gens grundliga arbete, att denne studerat blott den ena av tva i 
naturen förekommande former av honungsdagg. Bladlusdaggen 
faller som cll regn av ytterst fina droppar och kan iakttagas även 
på eftermiddagen en solvarm dag. Men särskilt strax elter sol
uppgången kan en annan form av honungsdagg ses samla sig på 
bladen av vissa träd och falla i större droppar. Denna andra 
form av honungsdagg, iakttagen bl. a. på ek, gran och ädelgran, 
uppträder under vissa meteorologiska betingelser, särskilt vid stor 
temperaturskillnad mellan natt och dag, och den brukar upphöra 
längre fram på dagen under varma dagar.

Bonnier såg dylik honungsdagg bildas, utan att insekter kunde 
upptäckas på bladen, och slöt att den bildas direkt av växten. 
»Man kan med lupp bilda sig en uppfattning om fenomenets all
männa utseende», skriver han. Genom en särskild anoidning 
kunde han mikroskopera på träden kvarsittande blad och »mycket 
väl» konstatera, att fina droppar kommo ut ur klyvöppningarna. 
Han uppmätte den per timme på undersidan1 av cll 15 enr stort 
ekblad nybildade honungsdaggen till 175 mms tidigt på morgonen. 
Sedan blev det hastigt mindre och mindre vad dagen led, och 
vid middagstid blev det stopp tills kvällen kom. På intagna kvis
tar bildades honungsdagg vid god vattentillgång (i fuktig luft 
o. s. v.), även om samtidigt ingen bildades på kvistar som sutto
kvar på träden.

Bonniers resultat ha icke bekräftats av andra forskare.1 2 Hans 
uppgifter inbjuda i och för sig till kritik. Den springande punk
ten, bildningen av de söta dropparna, är beskriven påfallande 
knappt och detaljlöst. Man kan knappt värja sig för intrycket, 
all Bonnier har skarvat ihop olika iakttagelser i stället för alt följa 
sammanhängande förlopp. Att ett ekblad under en timme skulle

1 »Dans le cas aetuel il n’y avait de liquide que sur la surface inférieure.» 
Abnhart (1924 b, sid. 287) läser »Oberseite».

2 Bruchanenko beskriver honungsdaggbildning på en rosenbuske genom ut
söndring från övre bladytan, framkallad av stark hetta och vattenbrist.
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genom sina klyvöppningar utsöndra ett honungsdaggskikt av sin 
egen tjocklek förefaller fantastiskt. En sak förefaller klar, näm- 
1 igen att Bonnier icke tänkt pa barklöss. Han mönstrade med 
lupp noga bladens undersida för att kontrollera, att de voro fria 
från bladlöss. Däremot tycks han icke ha letat efter de stora, 
men ofta ytterst svårfunna barklöss, som även en Reaumur (1738, 
sid. 334—338) fann endast med myrornas hjälp.

Klar och bestämd är Bonnier å andra sidan i sin kritik av 
Büsgen, och han har där en stark position. Hans observationer 
över en form av honungsdagg tydligt olik den av Boudier skild
rade bladlushonungsdaggen och påfallande rikligt flödande tidigt 
på morgonen vid viss väderlek stödas av talrika iakttagelser gjorda 
på andra håll alltifrån antiken och till våra dagar. Bonnier har 
förtjänsten av att ha papekat ett dilemma, som synes ha undgått 
alla, som velat förklara honungsdaggen som enbart bladlusut- 
söndringar.

Scnaie forskare synas lika litet som tidigare ha märkt något 
dilemma, sa snait de lyckats finna en lus som orsak till honungs- 
^a8ge,is bildning. Bade Arnharts och Geinitz’ behandling av 
Bonniers inlägg är helt otillfredsställande. Arnharts (1924 b) grun
dar sig på felläsning eller felöversättning, och Geinitz (1933) säger 
blott, att han icke haft tid och råd att upprepa Bonniers försök. 
Det nya av vikt, som meddelas i dessa författares arbeten, skall 
anföras efter redogörelsen för de nya iakttagelserna i Elsass.

På eftersommaren 1934 var ädelgransdraget gott på flera håll 
i Vogeserna. Vid en promenad i skogen ovanför Neuviller i 
Breuschdalen en eftermiddag i slutet av juli kunde man se rikligt 
med honungsdagg på och under ädelgranar av alla storlekar, utom 
pa de minsta, som icke stodo under äldre. Honungsdaggen före
kom på ädelgranarna alldeles likadant som på markvegetationen 
därunder, d. v. s. som ett glänsande lack, som bildade rundade 
Häckar, ett par mm eller mer i tvärmått, eller ock ett samman
hängande överdrag på en större eller mindre del av de uppåt 
vända ytorna. Enda skillnaden var att beläggningen ofta var 
i i k liga re på ädelgransgrenarna än på markvegetationen under ädel- 
gianarna. Somliga kvistar voro nästan helt fernissade av det söta 
lacket, som täckte både skottaxlar och barr. På undersidan av 
barr förekom beläggningen dock mycket sällan, och det var i 
dessa lall alldeles tydligt, att den vällt över kanten uppifrån. I en 
stark sluttning kunde man nå grenar högt uppe i kronorna på



yngre träd. Lackeringen förekom där, om den fanns, på alldeles 
samma sätt som längre ned. Honungsdaggfläckarna visade ingen 
som helst tendens att förekomma på någon viss del av barrens 
översida.

Det förvånande var att trots den rikliga förekomsten av intor
kad honungsdagg vi icke kunde märka, att några droppar bildades 
eller föllo. Icke heller var skogen full av bin. Vi fruktade att 
vi kommit för sent. Vi togo emellertid med några ädelgransgrenar 
ned till Neuviller för närmare granskning senare. De hlevo lig
gande någon timme på marken utanför stugan. När jag sedan 
skulle ta vara på dem, krälade där till min förvåning en hel del 
stora, upp till nära en halv cm långa växtlöss. Vi hade sett ett 
par av samma slag uppe i skogen, kravlande som dessa med långa 
ben längs kvistarna, men var alla dessa kommit ifrån och hur vi 
kunnat ovetande bära hem dem föreföll obegripligt.

I Neuviller var det då icke tillfälle att göra mer åt saken. I 
stället gjorde min hustru och jag den 5 augusti en utflykt sär
skilt för ändamålet till Grendelbruch i Brcuschdalen, där vi genom 
pastor Klein visste, att ädelgransdraget just då var gott. Vi sågo 
om kvällen ut en plats i skogen, där vi bl. a. med papperslappar 
märkte ut kvistar med isolerade, flytande honungsdaggdroppar på 
unga ädelgranar, som stodo så långt från äldre, alt man kunde 
ha rätt att tvivla på att dropparna kommit ifrån dessa. Dropparna 
avtorkades försiktigt med filtrerpapper fuktat med destillerat vatten.

Natten blev kylig, och en mycket stark dagg föll nere i Breusch- 
dalen, där vi övernattade. När vi nästa morgon i dagningen star
tade från Schirmeck med bilen, som stått ute under natten, bok
stavligen skvalade vattnet ned från biltaket och forsade utför 
rutorna, då vi togo första kurvan. Helt annorlunda var det i sko
gen. Där var det knappt fuktigare än kvällen förut. De glän
sande fläckarna av gammal honungsdagg på bladen av örter och 
fläder sågo ut som då. Büsgens förklaring till honungsdaggens 
uppträdande sublucanis temporibus stämde icke. På våra unga 
ädelgranar hade inga avtorkade droppar kommit igen. Men bin 
surrade i trädkronorna, och vi märkte snart nog, att det föll söta 
droppar ifrån medelålders och äldre ädelgranar ned på utlagda 
flapper och på oss själva. Där de slogo ned, bildade de runda 
päckar omkring 3 mm i tvärmått, somliga något mindre. Bon- 
NiKH hade alltså rätt i den mån han var överens med gamle 
Plinius.
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Om än i början med någon svårighet, funno vi mycket snart 
samma slags barklöss som vi sett i Neuviller, men nu fastsugna 
här och var på års- och fjolårsskotten. När vi en gång fått korn 
på dem, kunde vi hitta dem snart sagt på varje kvist i de honungs- 
daggproducerande ädelgranarna. De sutto dock alltid enstaka. 
Sällan var det två på samma internodium. De sugande lössen 
sitta mellan eller under barren, riktade parallellt med dessa och 
med snabeln inborrad i skottaxeln. De äro gröna med två grå
vita längsränder på ryggsidan, som de vända nedåt. De se där
igenom ut som korta ädelgransbarr och äro otroligt svåra att 
finna, när de sitta stilla i sitt sugläge.

Det var från dessa barklöss som de söta dropparna kommo. 
För var gång de släppte en av sina droppar, gjorde de en hastig 
rörelse nedåt med kroppen, som bidrog till att röja dem. Däremot 
kunde de svårligen spåras med hjälp av fallna droppar. Dessa 
sprutas ut snett nedåt och falla i allmänhet icke på kvisten där 
djuret sitter, utan på lägre grenar eller vad som annars är i vägen.

På en kvist i ögonhöjd utvaldes en lus för närmare observation. 
Den iakttogs sedan oavbrutet genom en tolv gånger förstorande 
lupp under nära en timme klockan 6—7 fransk sommartid. Först 
kastade den mycket regelbundet iväg en droppe var sjunde till 
åttonde minut. När tiden var inne för troligen den femte drop
pen i ordningen, uteblev dock kastet. En något försenad droppe 
trädde ut genom- den vidgade analöppningen, svällde och krympte 
en liten stund rytmiskt, ungefär i marschtakt, men föll aldrig. 
Till sist gick den i stället in igen genom analöppningen, som 
stängdes efter den. Sedan hände ingenting så länge observationen 
varade, d. v. s. under bortåt en halvtimme. En annan lus iakttogs 
samtidigt oavbrutet, fast tider icke togos. Den förhöll sig som 
den förra i så måtto, att den först kastade iväg droppar med korta 
mellantider, men sedan slutade eller övergick till en helt annan 
takt, så att det såg ut som om det var slut på droppavsöndringen. 
Yi visste icke vid tillfället, alt den i inomhusförsök iakttagna tak
ten är något sådant som en droppe i halvtimmen (Arnhart 1926/;, 
sid. 257; Geinitz 1933, sid. 72). De två närmare observerade djuren 
torde icke ha varit tillfälligt avvikande i sitt beteende. Vid sex
tiden var det nämligen icke svårt att finna löss som kastade 
droppar, men när vi vid halvåtlatiden lämnade platsen, gjorde 
vi del därför, att vi knappt tyckte det vara lönt att fortsätta 
längre, då det hände så litet.



Spritkonserverade löss från skogen vid Grendelbruch ha god- 
hetsfullt bestämts av prof. A. Tullgren och befunnits tillhöra arten 
Cinara (Lachnus) pichtae Mordwilko. Denna ädelgranens barklus 
ha tidigare Nördlinger (1864), Arnhart och Geinitz funnit vara 
orsaken till ädelgranens honungsdagg. De skildrade iakttagelserna 
i Elsass bekräfta alltså till en början de nämnda forskarnas rön. 
De göra det även på så sätt, alt något annat sätt för honungsdag- 
gens bildning icke kunde spåras.

Däremot tycks det icke vara omnämnt i litteraturen, att dropp- 
utsöndringen hos ädelgranens barklöss har ett utpräglat tidigt 
morgonmaximum, så som de skildrade nya iakttagelserna visa. 
Hos Cinara (Lachnus) pinea Mordw. på gran och C. (L.) Neubergi 
Arnhart på bergtall har dock något liknande iakttagits av Arnhart 
(1926 a, sid. 248; 1930, sid. 393—394). Det heter i förra fallet, att 
dropputsöndringen lätt kunde iakttagas, enär undersökningarna 
gjordes i ottan. I senare fallet säges det uttryckligen, att drop
parna kastas ut med korta mellanrum särskilt bittida på morgo
nen under soluppgången.

Den ovan skildrade svårigheten att se de sugande barklössen 
stämmer med tidigare erfarenheter. Nördlinger forskade först 
förgäves efter ädelgranshonungens ursprung, ett tiotal år tidigare 
än då han fann det. Ändå hade han lålit fälla träd för att leta 
efter insekter. M. Pawlowa, som upptäckte Nördungers ädelgrans- 
lus för andra gången, betonar hur svår den är att se i sitt sug- 
läge i motsats till när den kryper (Mordwilko, sid. 85). Arnhart 
(1923, 1924 b) och Geinitz (1933) framhålla liksom Nördlinger 

djurets effektiva skyddsteekning.
Trädens barklöss tyckas rätt allmänt vara svårfunna. Rkaumurs 

erfarenheter med ekens barklöss ha redan nämnts. Vissa barr
träds Lachnus-avter tyckas vara svårfunnare än ädelgranens. Tallens 
Cinara (Lachnus) taeniala Koch kunde aphidspecialisten Mordwilko 
knappt finna utan myrornas hjälp. Ofta tryckte, han sönder dju
ren osedda i misshugg, när han letade efter dem på kvistarna. 
En liknande berättelse har Arnhart (1926 c) om lärkens C. (L.) 
laricis Walk., som han (1927) fann vålla bildningen av den i Mur
dalen och annorstädes viktiga lärkhonungen. Bergtallens C. (L.) 
Neubergi, ursprunget till detta träds honungsdagg, beskrevs som 
ny art av Arnhart 1930. Den skall otroligt likna kortskotts- 
baserna och vara ytterst svår att se, när den sitter och suger. 
Alldeles detsamma gäller enligt Geinitz (1933) för C. (L.) pinea 
Mordw., den viktigaste tallhonungsbildaren i Schwarzwald.
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Sammanfattar man de nu föreliggande överensstämmande erfa
renheterna över honungsdaggbildning genom barklöss av lachnid- 
släktet Cinara på barrträd, så förefaller lösningen given till det 
av Bonnier påpekade dilemmat samt de viktigaste orsakerna upp
klarade till oenigheten mellan olika iakttagare i fråga om barr- 
trädshonungens bildning. Det förekommer i naturen i 
stor skala en av b ar k löss orsakad hon ungsdagg på 
barrträd, vilken bildas påfallande rikligt i tidiga 
morgonstunden. De härvid verksamma bar k lössen 
ä r o i allmänhet så svårfunna, att man gott kan 
förstå, hur de kunnat förbises så ofta även av sam
vetsgranna iakttagare. Den av bladlöss i egentlig mening 
orsakade honungsd-aggen på åtskilliga lövträd, som studerats av 
Leche, Boudier och Bösgen, har ett ursprung som är lättare att 
finna och har setts som ett fint duggregn icke minst i brännande 
solsken mitt på dagen (»även och t. o. m. särskilt på dagen, under 
den starkaste hetta», Boudier, sid. 290). Om, som det ser ut, det 
förekommer två former av trädhonungsdagg med olika sätt att 
uppträda, så beror det alltså icke, såsom Bonnier och andra ha 
trott, pä att den ena bildas direkt av träden och den andra av 
bladlöss. Den ena orsakas av barklöss, den andra av bladlöss i 
egentlig mening.

Orsaken till att barrträdens barklöss och vissa lövträds blad
löss synas förhålla sig så olika är en även rent botaniskt intres
sant fråga, som inbjuder till närmare undersökning. Tillsvidare 
är man hänvisad till förmodanden. Det bör först påminnas om 
att de honungsdaggbildande växtlössen enligt vad Büsgen visat 
suga sin näring ur ledningsvävnadens mjukbastdel samt att Ra- 
witscher preciserat detta därhän, alt det är själva silrören som 
djuren uppsöka och sticka hål på med sina raffinerat fint kon
struerade (jfr H. Weber) stickborst.1 Det är silrörssaft, 
b a s t s a v, som genom honungslössen utsöndras i form 
av honungsdagg. Barr trädshon un gen han lämp
ligen kallas savhonung. Växtfysiologiskt sett äro de dric
kande honungslössen intet annat än små pumpar eller tappkra

1 RAWITSCHER undersökte endast två arter bladlöss, levande på blad och skott. 
Sticket av barklusen Cinara (Laclmus) pichtae tycks förlöpa på samma sätt, 
att döma av ett enda användbart preparat (fig. 1—2), som jag fått av några i 
Grendelbruch fixerade skottdelar med sugande barklöss (fixerade med Cahnoys 
vätska; snitten färgade med bleu coton i laklofenol).
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nar, direkt anslutna till växtens 
sil rörssystem. För deras sug- 
verksamhet bör det hydrosta- 
tiska trycket i silrören vara av 
direkt betydelse, liksom bast- 
savens sammansättning spelar 
en avgörande roll för dem av 
näringsfysiologiska skäl. Det 
ligger avgjort närmast till hands 
att tolka honungsdaggbildnin
gens växlingar såsom en åter
spegling av de skiftande förhål
landena i värdväxternas silrör.

Fig 1. Årsskott av ädelgran med stick 
av Cinara (Lachnus) pichtae Mordw. 
Bilden visar en serie av snitt 12 mi- 
kron tjocka. Med mörkare ton fram
träder den gulaktiga sticksnabeln samt 
dess omgivande salivkanal och plasma- 
fyllda celler (bäggedera blåfärgade i 
preparatet). Sticket börjar i remnan 
mellan skottets bark och en barrkudde, 
går rätt in till silrörszonen och åter
kommer till denna på ett nytt ställe 

efter en bukt utåt.

Rameau de 1’année d’un sapin avec 
les soies d’une Cinara (Lachnus)pichtae 
Mordw. en place. La figure montre 
une serie de coupes de 12 microns 
chacune. L’insecte a piqué å cöté du 
coussinet basal d’une aiguille. Les 
soies pénétrent tout droit jusqu’a la 
zone des tubes criblés; elles la regag- 
nent å une nouvelle place apres un 
detour dans I’ecorce. — Fixation: Cau- 
noy; colorant: bleu coton; montage au 
lactophénol. Lumiére blanche; apo- 
chromate 8 mm de Leitz, Homal VI 
de Zeiss.

Om bastsavens sammansättning och tryckförhållandena i sil
rören veta vi tyvärr endast, att saven är starkt sockerhaltig men 
fattig på kvävenäring, samt att den ofta står under positivt tryck



401

Fig. 2. Detalj av samma preparat som i fig. 1, visande spetsen av sticksnabeln, 
som genomborrat tva plasmafyllda celler, troligen silrör, och stuckit hål på

den tredje.

Detail de la preparation de fig. 1 montrant la pointe du su^oir qui a pereé 
deux cellules remplies de plasme, apparemment des tubes criblés, et pénétré 
dans une troisiéme. — l.umiére blanche; apochromate G4 X de Zeiss, n. ap. 1,4, 
Homal IV de Zeiss.

(Münch, sid. 126—128, 139—141). Missförhållandet mellan socker- 
och kvävenäringshalt förklarar utan vidare det skenbara slöseri 
som växtlössen bedriva med näringen. De kunna helt enkelt icke 
utnyttja mer än en del av sockret, därför alt kvävenäringen icke 
räcker till (Rawitscher). Men om växlingarna i bastsavens sam
mansättning, som även skulle vara av intresse för frågan, tycks 
intet vara bekant. Om skillnader och variationer i silrörssaftens 
hydrostatiska tryck upplysa Münchs försök med insnitt genom 
mjukbastet, att det tycks vara tydliga skillnader mellan olika träd,
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att trycket är större »vid fuktvarmt väder» än vid starkt solsken 
och hetta, samt att trycket i stort sett ökas från lövsprickningen 
till ett maximum strax före lövfällningen och överhuvud visar ett 
tydligt samband med den assimilerande bladmassan. Rikligt sav- 
flöde efter insnitt visade en rad lövträd, bl. a. lind. Däremot fann 
Münch aldrig något flöde av bastsav hos något barrträd, med etl 
egendomligt undantag hos tall. Vissa tallstammar, men endast 
sådana som förut sårats flera gånger för kådvinning, visade ett 
svagt bastsavflöde.

Den ovan meddelade, ganska märkliga iakttagelsen över honungs- 
daggdroppen, som gick in i djuret igen vid den tid, då honungs- 
daggen överhuvud började bildas mindre rikligt, synes tyda på 
att barklössen bedriva ett direkt slöseri med näringen bittida om 
morgonen. Kanske kunde detta förklaras helt enkelt med en 
glupsk morgonaptit hos barklössen (Arnhart 1930, sid. 394). San
nolikare är det väl dock, att del primära är ett särskilt högt sav
tryck eller rikligt savflöde i den tidiga morgonstunden, framkallat 
av en kraftig assimilation (Friedl Werkrs »godväderstyp») medan 
träden ännu äro »fullsugna» med vatten (Nördlinger 1855, sid. 311).

En skillnad mellan barrträdens barklöss och bladlössen på lind 
m. fl. träd i fråga om honungsdaggbildningens tidsförlopp kunde 
bero helt enkelt därpå, att ett starkt övertryck i sil rörssystemet 
förekommer oftare eller mer regelbundet hos manga lövträd än 
hos barrträden, där det måhända uppträder endast under särskilt 
gynnsamma betingelser. Sannolikt bero väl dock dc skillnader i 
savflöde, som Münch fann exempelvis mellan barrträd och lind, 
främst på anatomiska olikheter.

Möjligen kunde den skillnad i honungsdaggens uppträdande, 
som synes föreligga, bero på att växllössen i ena fallet dricka ur 
stamdelars, i andra fallet ur bladens sil rör. I dc senare bör ett 
övertryck förekomma mera konstant än i de förra. Långt innan 
bladen sloka på en växt, uppkomma mycket låga tryck i stam
mens vattenledningsvävnad. Även trycket i silrören bör röna 
inverkan härav. Trädstammarna svälla och krympa mätbart under 
inverkan av vattenbalansen för ögonblicket (Friedrich, MacDougal, 
se Romell 1925, sid. 111—112), vilket icke minst torde bero på 
växlingar i tryck och volym i de mjukare, yttre delarna. Där
emot bör trycket i bladens silrör påverkas närmast av trycket i 
bladcellerna (jfr Münch), vilka hålla sig spända i del längsta. En 
svårighet för en dylik förklaring till honungslössens olika beteende
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är, att barrträdens barklöss bruka suga på de allra sista skott- 
lederna, strax intill barren.

Det måste vara vidare undersökningar förbehållet att studera 
dels själva företeelsen, dels de samband som antytts samt att välja 
mellan och vidare utföra olika förklaringsmöjligheter. Ett dylikt 
studium kunde från rent botanisk synpunkt bli av betydande in
tresse. Det är ingalunda omöjligt att växtlössen och kanske främst 
barklössen komma att visa sig som så fintmärkande indikatorer 
på de växlande förhållandena i trädens silrörssystem, att de kunna 
användas som hjälpmedel för att utreda de även efter Münchs 
undersökningar föga kända, grundläggande viktiga frågorna om 
den nedåtriktade ämnestransporten i växten och dess fysiologi.

Förf. star i tacksamhetsskuld, förutom till de i uppsatsen nämnda 
personerna, även till fil. lic. Olof Ahlberg och redaktör Alexander 
Lundgren, vilka med största beredvillighet underlättat åtkomsten 
av den i våra offentliga bibliotek delvis obefintliga litteraturen.

Résumé.

Miel de séve.
Sans connaitre alors tes travaux de Nördlinger, d’ÄRNHART et de Geinitz, 

on a constate 1 eté dernier dans la vallée de la Bruche (Bas-Rhin), durant 
une bonne miellée de sapin, que la miellée fut produite par des Cinara 
(Lachnus) pichtae Mordwilko; il n’y avait point d’indication d’une autre 
cause de sa formation. On a observe un maximum trés prononcé dans 
la production de la miellée, le matin, au lever du soleil. Un matin (le 6 
aoüt) aprés une unit fraiche, on a guetté les lachnides au travail, dans 
une forét de sapin pres de Grendelbruch. A six heures (heure deté), il 
était facile d en trouver des exemplaires jetant leurs gouttes sucrées avec 
un mouvement rapide du corps vers en bas. Les petites bétes, ordinaire- 
ment si difficiles ä trouver, se trahissaient par ce mouvement ä un ob- 
servateur attentif. Å sept heures et demie, on avait déjä grand’peine ä 
trouver les bétes immobiles, merveilleusement protegees par leur colora
tion et par leur position entre les aiguilles. Un exemplaire particulier 
fut observe continuellement ä la loupe durant prés d’une heure entre six 
et sept heures, heure d’été. D’abord, il jetait trés réguliérement une 
goutte chaque 7= ou 8e minute. Puis une prochaine goutte attendue sor- 
tait un peu retardée de l’anus, et, au lieu d’etre jetée, augmentait et 
diminuait pour quelque temps dans le rhythme d’un pas de marche
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finissant par rentrer dans le corps de l’insecte. Aucune goutte ne tomba 
plus durant prés d’une demi-heure, jusqu’ä la fin de l’observation. Un 
autre exemplaire a été observé en meine temps par Mme Marie-Marthe 
Romell-Riss qui a aidé dans les observations. II s’est comporté de la 
méme facon, laissant d’abord tomber des gouttes k courtes reprises, puis 
cessant d’en produire pour le temps qu’a duré l’observation.

On trouve des observations analogues chez Arnhart (1926 a, p. 248; 1980, 
p. 393—394) qui a vu Cinara (Lachnus) pinea Mordw. sur 1’épicéa et C. 
(L.) Nenbergi Arnhart sur le pin de montagne jeter leurs gouttes abon- 
damment tres tot le matin.

Une miellée tombant sur les arbres an petit jour i'ut connue par les anciens 
(Pune, Naturalis historiae liber XI, caput 12). D’apres Büsgen (p. 345), 
l’observation est aussi fort vieille que cetle miellée se produit surtout 
quand les nuits sont i'raiches et les journées chaudes. N’ayant apparem- 
ment pas étudié une miellée forestiére véritable, Büsgen (p. 362) s’est 
méfié desdites affirmations et les a expliquées comme fondées sur une 
illusion düe ä 1’hygroscopicité du miellat; mais Gaston Bonnier et bien 
d’autres ont confirmé les observations des anciens. D’autre part, ceux 
qui ont observé la production du miellat par des pucerons d’arbres feuil- 
lus (Leche, Boudier, Büsgen) Pont vu se produire comme une pluie tres 
fine en plein soleil, »tout aussi bien et meine surtout pendant le jour, 
par les plus grandes chaleurs» (Boudier, p. 290). Bonnier a trés justement 
attiré l’attention sur le dilemme qui s’en suit, si Ton veut interpréter les 
miellées forestiéres matinales comme produites par des pucerons.

Bonnier n’a pas hésité d’attribuer la formation de la miellée se pro- 
duisant de bonne) heure le matin dans certaines conditions météorolo- 
giques ä une exsudation directe de la part des feuilles ou des aiguilles. 
11 ne semble pas s’etre douté, ni du röle melligéne des lachnides et 
d’autres parasites habitant les rameaux, ni de la faculté curieuse de ces 
betes de se soustraire ä 1’observation, gråce a la protection étonnante 
que leur donne le dessin de leur corps et, pour les lachnides, leur posi
tion entre les aiguilles (Nördlinger 1864; Mordwilko, ]). 84—85; Arnhart 
1923, 1924 c, 1926 c, 1930; Geinitz 1933) ou dans des crevasses de 1’ecorce 
(Réaumur, p. 334—338). Or, justement les lachnides que Bonnier n’a pas 
recherchées produisent un miellat qui apparait tout comme la »miellée 
végétale» de cet auteur.

Un eomportement différent des lachnides des coniféres et des pucerons 
du tilleul et d’autres feuillus aurait un grand intérét botanique, vu que 
les aphidiens melligénes boivent directement des tubes criblés (Rawit- 
scher; voir aussi fig. 1—2 du présent travail). Comme producteurs de 
miellée, ces insectes ne sont que des pompes ä filtrer ou des robinets, 
attachés directement au leptome des arbres. Le miel forestier, le miel 
de sapin p. ex., est un miel de séve.

L’observation remarquable de la goutte qui rentrait dans la bete, ä 
1’heure ou la miellée diminuait, semble indiquer qu’il y a de bon matin 
véritable eonsommation de luxe chez les lachnides. Il faut avec Arnhart 
(1930, p. 394) admettre la possibilité qu’un bon appétit de matin en serait 
la simple cause. Cependant, il semble plus probable que la cause pri-



maire reside dans les arbres racmes. Le bilan d’eau favorable (Nördlinger 
1855, p. 311), peut-etre aussi une assimilation énergique des l’aurore 
(»Schönwettertypus» de Friedl Weber) pourrait faire couler la séve de- 
scendante plus fortement de bonne heure le matin, dans les rameaux des 
arbres (voir les observations de Münch, p. 126—128, indiquant une correla
tion et avec le bilan d’eau, et avec l’assimilation).

Le fait que les pucerons des feuillus sucent aux feuilles et non aux 
rameaux pourrait expliquer le comportement différent que Ton a observé 
chez ces aphidiens. On sait qu’il y a diminution de pression et perte 
d’eau tres considerables dans la tige d’une plante bien avant que les 
feuilles ne commencent ä se faner. Une pression positive est sans doute 
plus persistente dans les tubes criblés des feuilles que dans ceux des 
branches et des rameaux. Evidemment, des differences spécifiques d’une 
essence ä l’autre (Münch, p. 127—128) peuvent aussi étre d’importance 
dans la question.

Sans doute, une étude approfondie et du pliénoméne meine de la miellée 
et des relations esquissées ne manquerail pas ä révéler des faits intéres- 
sants aussi pour la question de la fonction des tubes criblés dont l’étude 
est restée longtemps curieusement en arriére, malgré son importance 
fondamentale (cf. Münch, p. 140 et 226).

L’auteur tient ä remercier le doyen des apiculteurs de l’Alsace, M. le 
pasteur Jean Klein de Strasbourg, pour des renseignements intéressants et, 
en particulier, pour l’indication d’une bonne localité pour faire des ob
servations.
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RUBUS KOLLUNDICOLA C. E. GUST.
VON

C. E. GUSTAFSSON.

::'Rubus kollundicola C. E. Gust. n. sp. Fig. 1. Exs. chromos. 
N:o 65. Chromos.: 2 n = 35. Turiones arcuato-procumbeutes, ob- 
tusanguli-angulati, fuscorubri, dense villosi, glandulis rubris densis 
et aciculis obsiti. Aculei fere aequilongi, mediocres, basibus pilosis 
sublatis et paulum rotundatis parum reclinati; apicibus recti. Folia 
5-nata, in partibus inferioribus foliolorum serrata, in superioribus 
dentata—serratodentata, utrinq,ue viridia; lateribus superioribus pau
lum, lateribus inferioribus ad nervos pilis pectinalis tectos densius 
pilosa. Foliola terminalia basibus parum emarginatis obovata, sat 
abrupte et mediocriter acuminata, petiolulis suis dupliter—fere tri- 
pliter longiora; foliola media terminalibus similia sed minora et bre- 
vius petiolulata; infima breviter petiolulata, fere elliptica—anguste 
obovata, parum acuminata, saepissime parte inferiore petiolorum 
breviora. Pctioli supra plani vel parum canaliculati, dense villosi, 
glandulosi et aciculosi; aculeolis reclinatis cum apicibus rectis vel 
subcurvatis armati. Stipulae filiformes pilosae glandulosae.

Axis rami floriferi obtusangulus—fere angulatus, in inflorescenlia 
magis rotundatus, dense pilosus; glandulis densis inaequilongis 
rubris et aculeis paucis fragilibus reclinatis cum apicibus rectis 
obsitus. Axis in parte inferiore fobis 3-natis, in inflorescenlia 
fobis integris et bracteis instructus. Foliola terminalia foliorum 
3-natorum basibus fere integris obovata, parum acuminata; lateralia 
sessilia lere sessilia, saepe ventriosa. Inflorescentia foliosa vel folia 
paulum superans; in ramis floriferis debilibus brevis pauciflora 
et fere racemosa; in ramis validioribus elongata, magis multiflora 
et ramulis erecto-patentibus ex axillis foliorum superiorum 3-na-

27 — 35449. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Fig. 1. Rubus kollundicola C. E. Gust. n. sp. — Vs nat. storl.
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lorum aucla. Sepala canotomentose pilosa, glandulosa, in fructibus 
immaturis reflexa. Petala non observata. Stamina stylos superantia.

var. scabrior C. E. Gust. var. n.: Aculei turionis magis inaequales; 
latera inferiora foliorum turionis et axis rami floriferi minus pilosus

Die Hauptform von R. kollundicola wurde von mir im Jahre 
1926 bei Kollund im südlichen Dänemark entdeckt und damals
R. insericatus P. J. Müll. var. truncifolius P. J. Müll, forma genannt. 
Bei einem Vergleich mit im deutschen Eifelgebiet eingesammelten 
Exemplaren von R. truncifolius ergab sich jedoch, dass dieser allzu 
verschieden war. Später untersuchte ich ihn zusammen mit Ober
förster V. Alund und Dozent Åkf. Gustafsson im Jahre 1933 näher, 
wobei Letzterer die Chromosomenzahl zu 2 n = 35 bestimmte. Dies 
zeigt, dass R. kollundicola durch Hybridisierung entstanden ist. 
Schwieriger ist es zu sagen, welche die Eltern sind, aber auf Grund 
der auf den Blattnerven vorhandenen kammähnlichen Haare nehme 
ich an, dass der eine der Eltern eine pijramidalis-Form ist. Im 
Habitus gleicht R. kollundicola dem im Lunder Botanischen Garten 
kultivierten R. buhnensis G. Br., und er dürfte gleich wie dieser in 
die insericatus-Gruppe einzureihen sein.

Trälleborg den 9 Juli 1935.
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rubus menkei WH. & N.
AV

C. E. GUSTAFSSON.

Att det av Areschoug åt Rubus horridus Hartm. *mitigatus A. Lund 
från norra Tjust givna namnet R. pallidus Wh. & N. icke var rik
tigt har varit bekant lika länge som namnändringen. Den är icke 
identisk med den danska formen, som däremot är överensstäm
mande med den typiska. Areschoug medgav själv i »Sonic observa- 
Iions on the Genus Rubus» 1885, all blomställningen hos den svenska 
pallidus icke är så mångblommig och sammansatt som hos den 
danska. Orsaken, varför han likväl kallade den svenska formen
R. pallidus, var den, alt han ansåg såväl den danska som den 
svenska formen hava uppstått från R. Bellardi, och alt deras olik
het berodde på växtplatsernas olika beskaffenhet. Genom slut
resultaten i »Resumé seiner Arbeiten über Rubus», som grunda 
sig på gjorda korsningar och frösådd, har Lidforss visat, att det 
är arvsfaktorer, som i huvudsak förorsaka Rubus manglormighet. 
Areschoug åter har icke genom omflyttningar av olika Rubus-iormer 
visat, att nya arter kunnat uppkomma på grund av växtplatsernas 
olika beskaffenhet. Hans skäl att kalla den svenska formen R. pallidus 
äro således icke hållbara. I Species Ruborum 1914 uppgiver Fockk, 
att R. pallidus finnes i Danmark, men den svenska R. pallidus 
har icke medtagits under detta eller annat namn. Orsaken därtill 
framgår därav, att Areschoug meddelar (sid. 121), att han sänt Focke 
ett antal exemplar av den svenska R. pallidus, men att denne icke 
ansåg den identisk med R. pallidus på kontinenten.

Att den svenska R. pallidus ej heller är identisk med R. fuseus 
Wh. & N. framgår vid jämförelse med Weihes avbildning av den 
senare. Uddbladet hos denna är ganska brett äggrunt med djupt
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inskuren bas, varjämte Weihe uppgiver, att foderbladen äro ner
vikta. Den svenska pallidas’ typiska uddblad äro omvänt äggrunda 
med föga inskurna baser; foderbladen bliva efter befruktningen 
utstående—(upprätta?).

l ör identifiering av den svenska R. pallidas får jag hänvisa till 
jämförelse med Brauns exs. N. 17 i Hb. rub. germ, av R. Menkei 
Iran den klassiska lokalen på Königsberget vid Pyrmont och Kret
zers N. 9540 i Bacnitz Herb. eur. av R. Menkei f. diversifolia Kret- 
zer, som bada förvaras i Lunds museum. Identiskt är även Kret
zers N. 90G0 av R. Menkei f. viridis i Baenitz Herb, eur., men 
museets exemplar därav är sämre än mitt eget. Såväl Braun som 
Kretzer voro goda Rnlms-specialister, och någon tvekan om de 
båda förstnämnda exsickatens identitet med Weihes egen R. Menkei 
har icke förefunnits. Göres ovannämnda jämförelse, måste man 
medgiva, att den svenska R. pallidas åtminstone bör grupperas 
bland Menkei-formerna.

Även om jag icke uppfattar R. Menkei i den utsträckta betydelse 
som Focke i Species Ruborum, måste jag likväl medgiva, att den 
varierar. Weihe säger, att bladen äro 3-nata; av hans avbildning 
framgår, att de nedre småbladen äro bukiga. Denna bukighet 
har hos Brauns exemplar, även från den klassiska lokalen, över
gått till partiell delning av ett nedre småblad. Beträffande R. Men
kei 1. diversifolia säger Kretzer: »Schösslingsblätter dreizählig und 
fussförmig = vier- und fünfzählig». Hos den svenska formen äro 
bladen oltaie 5- än 3-taliga. I uriontaggarna äro hos svaga exem
plar mer utstående, men hos mitt exemplar av R. Menkei f. diversi- 
folia äro de till en stor del nedåtriktade som hos den svenska 
formen, vilkens taggar fullständigt likna dem, som avbildats hos 
Weihe. Weihe angiver turionbladen vara »inaequaliter mucronato- 
serrata». Hos den svenska formen äro de jämnare och mera sågade, 
men ansatser till mucroner finnas även där. Vidare påstår Weihe 
i beskrivningen, att bladen undertill äro »pallide viridia», vilket 
på hans avbildning av en hladdel är markerat med gråaktig färg
ton. Hos den svenska formen äro bladen på undersidorna visser
ligen ljusare gröna än på översidorna, men någon gråaktig färg
ton har jag icke märkt. Möjligtvis kan sådan finnas hos de out
vecklade bladen, där håren ligga tätare. Som ovan nämnts har 
Kretzer en f. viridis, där bladens undersidor angivas vara rent 
gröna. Weihe anmärker, att blomställningen efter ståndortens 
beskaffenhet antingen är längre och mer sammansatt eller mer



412

enkel. Hos den svenska formen är blomställningen betydligt mindre 
och enklare än hos Weihes avbildning. Däremot är den löga skild 
från Brauns och Kretzers exsickat. 1 sin beskrivning uppgiver 
Weihe: »laciniis a fructu reflexis»; Focke däremot: »sepala post 
anthesin patula vet erecta» och Sudre: »sepala in flore reflexa, in 
fructu patula». Förmodligen hava även Weihes exemplar foder
bladen utstående, fastän deras yttersta spetsar äro nedåtriktade.

Av föregående framgår, att vissa karaktärer hos den svenska 
R. pallidas äro i någon mån olika mot karaktärerna hos R. Menkei. 
Detta är dock mera cn olikhet till graden än till arten. Av hän
syn till variationen hos övriga europeiska Rubi är del icke lämp
ligt behålla doktor Lunds benämning. Som artnamn kan R. miti- 
gatas icke användas, därför att R. mitigatus P. J. Müll, är äldre. 
Då vissa karaktärer dessutom äro starkare utvecklade än hos R. 
Menkei, föredrar jag all använda ett nytt varietetsnamn.

Rubus Menkei Wh. & N. var. pseudopallidus C. E. Gust. var. n.: 
Folia turionis saepius quinata quam ternata, magis aequalitcr ser- 
rata quam inaequaliter mucronato-serrata, subtus magis viridia. 
Inflorescentia saepissime brevis, pauciflora.

Trälleborg den 13 juli 1935.
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FLORISTISKA UNDERSÖKNINGAR I ALE HÄRAD.
AV

J. A. O. SKÄRMAN.

Till de många botaniskt outforskade områden, som Västergötland 
alltjämt kan uppvisa, hör även Ale härad, beläget i Älvsborgs län 
mellan sjöarna Mjörn och Anten i öster och Göta älv i väster. 
Med undantag av dess sydligaste del — Nödinge socken — vari
från talrika växtuppgifter föreligga publicerade tack vare några 
Göteborgsbotanister, främst doktor Harald Fries, har det ända till 
de sista åren varit i stort sett så gott som en terra incognita vad 
floran angår. Med all tydlighet framgår detta vid ett studium av 
en del växtgeografiska arbeten från de senaste årtiondena, vilka i 
större eller mindre omfattning sysslat med provinsens flora.

I A. Rudbergs »Västergötlands fanerogamer och kärlkryptogamer» 
(1902), det enda hittillsvarande, numera självfallet alldeles för
åldrade arbete, vilket syftat till en sammanställning av landskapets 
kända kärlväxter, uppgår antalet arter, som nämnas från häradets 
olika socknar till 43, en försvinnande ringa siffra alltså i betrak
tande av områdets ganska ansenliga areal. Nästan alla dessa 
hänföra sig till trakterna närmast utmed Göta älv; från de mellersta 
och östra delarna saknas lokaluppgifter nära nog fullständigt. 
Flertalet av uppgifterna har B. hämtat från läroverkskollegan
F. Linnarssons i Skara stiftsbibliotek förvarade manuskript »Sam
lingar till Västergötlands Flora» (påbörjat omkring 1890; L. avled 
1897). Av detta finner man, att Linnarsson vid något tillfälle 
besökt vissa platser på älvens östra strand, bl. a. i Ale härad och 
där gjort botaniska uppteckningar, men vilket år besöket företagits, 
därom lämna anteckningarna ingen upplysning. Med ett signifika
tivt ! efter växtnamnet har L. i manuskriptet utmärkt de av honom 
själv där iakttagna arterna, bland vilka märkas Butomus umbellatus,
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Puccinellia distans, Festuca gigantea, Allium vineale, Salix nigricans, 
Atriplex Morale, Silene nutans, Sedum album, Ononis arvensis, 
Rhamnus cathartica, Cgnoglossum officinale, Choenorrhinum minus, 
Campanula latifolia m. fl.

Från 1920-talet föreligga viktiga växtgeografiska arbeten av R. 
Sterner och F. Hård av Segerstad, vilka beröra jämväl floran i 
detla landskap. Sterner har i »The continental element in the 
Flora of South Sweden» (1922) på de avhandlingen åtföljande 
figurerna och kartorna för närmare 40 arter utlagt deras da bekanta 
växtställen i Västergötland. 1 intet fall av dessa bcfinnes därvid 
Ale härad vara representerat. Dock förhåller det sig så, att mer 
än en tredjedel av dem förekommer därstädes och några, såsom 
Avena pratensis, Ranunculus polganthemus, Cotoneaster melanocarpa, 
Potentilla rupestris, Geranium sanguineum, Vicia cassubica, Hypericum 
montanum, Selinum carvifolia t. o. m. på ett betydande antal platser. 
Ännu klarare och med övertygande skärpa framträder häradets 
egenskap av botaniskt så gott som okänt område i Hårds »Syd
svenska florans växtgeografiska huvudgrupper» (1924), som för ej 
mindre än omkring 330 arter kartografiskt anger deras dittills 
kända förekomster i provinsen. Granskar man de ofta mycket 
innehållsrika kartorna för dessa, är det iögonenfallande, all man på 
dem ytterligt sällan finner några växtlokaler angivna från detta 
område. Förklaringen är uppenbarligen den, att förf., som i likhet 
med Sterner saknat personlig erfarenhet av detsamma, varken i 
den botaniska litteraturen, i Naturhistoriska riksmuseets och uni
versitetens herbarier eller hos enskilda botanister kunnat uppbringa 
mer än några helt få uppgifter om växtfynd härifrån.

Med G. Kjellbergs »Kärlväxternas ståndorter och utbredning i 
Västergötland» (1928) kan häradets botaniska utforskande sägas 
ha i viss mån inletts. Av detta arbete framgår, att K. under sina 
resor i provinsen 1925—28 besökt även trakterna väster om Mjörn 
och Antcn och där på skilda håll företagit studier rörande floran 
och vegetationen. Från de olika socknarna i Ale härad anger K. 
fyndplatser för omkring 125 arter. Tydligt är emellertid, att K:s 
undersökningar i området haft karaktären av en ofullständig och 
endast till vissa mindre partier hänsyntagande rekognoscering, 
något som för övrigt K. själv synes velat framhålla å sid. 180.

En synnerligen omfattande studie i dessa trakter gjordes några 
år senare av stalsgeologen dr. H. E. Johansson. 1 denna tidskrifts 
häfte 1 för föregående år har jag anfört, att J. under sina berg-
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Fig. 1. Statsgeologen til. dr. Harald E. Johansson 
* Vs 1880 f u/i 1931.

artsundersökningar vid Göta älv sommaren 1930 vid sidan av sina 
övriga uppteckningar flitigt annoterat en stor mängd växter, ej 
minst mossor, som han med sin tränade skarpblick iakttagit under 
de nära 4 månader hans fältarbeten därstädes pågingo. Värdet 
av dessa botaniska anteckningar, vilka aldrig blevo av J. renskrivna, 
är emellertid för bearbetaren av desamma beklagligtvis väsentligen 
reducerat på grund av de omständigheter, under vilka de kommit 
till. De ha nämligen till största delen gjorts under arbetet ute i 
fältet och införts i fickanteckningsboken oftast under påtaglig 
brådska med minimala och otydliga, ibland nästan om steno
grafiska skrivtecken erinrande bokstäver, varigenom de blivit i 
yttersta grad svårläsliga; för mig åtminstone ha de trots träget 
anlitande av förstoringsglas i stora delar varit omöjliga att tyda. 
De i regel av J. understrukna latinska växtnamnen äro jämförelse
vis lätta att identifiera, men tyvärr gäller icke. detsamma om 
växternas fyndställen, vilkas exakta läge i en mängd fall motstått 
mina ansträngningar att komma till klarhet om. För många av 
J;s uppgifter ha därför i efterföljande artförteckning växtlokalerna 
i de olika socknarna icke kunnat närmare preciseras. Så mycket 
som möjligt har jag dock naturligtvis sökt utnyttja hans rikhaltiga 
anteckningar. De ha för övrigt i åtskilliga fall givit mig om också
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icke kommit att besöka, och där jag sedermera varit i lilltålle att 
mera ingående än J. företaga undersökningar. Särskilt gäller detta 
en del av bergen, hans egentliga arbetsområde; från slättmarkerna 
utmed älven och i de större dalgångarna äro hans uppteckningar 
förklarligt nog långt mera sparsamma.

Min första bekantskap med floran i Ale härad daterar sig Iran 
1927, då jag besökte Lödöse och under några dagar i juli företog 
exkursioner i byns omgivningar. Besöket förnyades 19152. Jag 
ägnade då en stor del av sommaren från slutet av maj till början 
av augusti li 11 undersökning av olika delar av häradet. Under 
de tre sista somrarna har jag likaledes anslagit en ganska ansenlig 
tid, inalles omkring 24 veckor, till fortsatta studier i detta område, 
som på en del håll, särskilt i sin östra, glest befolkade hälft genom 
mängden av berg, sjöar och myrmarker bereder exkurrenten av
sevärda besvärligheter. Syftet med dessa undersökningar har främst 
gått ut på att vinna så noggrann kännedom som möjligt om kärl- 
växtfloran, vilken med hänsyn till områdets geografiska läge redan 
a priori föreföll mig böra och sedan faktiskt också visat sig inne
hålla mycket av stort intresse. Huruvida det material, som efter 
hand hopbragts och härmed publiceras, förmår giva en någorlunda 
riktig föreställning om dennas sammansättning och de mera an
märkningsvärda floraelementens utbredning är nog rätt ovisst. 
Det kan nämligen icke bestridas, att här och var stora luckor i 
undersökningsområdet fortfarande föreligga ej endast beträffande 
obygden i öster (Risveden) utan även söderut (Ale fjäll), varigenom 
den nedan antydda utbredningen för vissa arter blivit ofullständig 
och därigenom kanske t. o. m. icke så litet missvisande. .lag 
vågar dock hoppas, att arbetsresultatet skall i någon mån kunna 
fylla sin uppgift atl tjäna som ett led i utforskandet av Väster
götlands flora.

Ale härad, som i riktning N —S har en utsträckning av bortåt
Vs mil, omfattar nio socknar. Av dessa nå Tunge, S:l Peter, 

Skepplanda, Starrkärr och Nödinge gränsen västerut d. v. s. till 
Göta älv; de övriga äro Ale-Skövde och Hålanda i norr samt 
Ivilanda och Östad i söder. Den östra häradsgränsen bildas av 
Hålanda, Skepplanda och Östad. Skepplanda, den största av 
socknarna, är sålunda den enda, som sträcker sig tvärs genom 
häradet från väster till öster (fig. 2).

Enligt en häradskarta av 1897 har området en sammanlagd
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Härads gräns 
Församling sg röns 
Jämyäg 
Kyrka,

Fig. 2. Kartskiss över Ale härad utvisande socknarnas inbördes 
läge och storlek.
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areal av 51912,1 har, av vilka 4102,5 komma på sjöar och vatten
drag, medan de till »åker och annan jord under plog» hänförliga 
uppgå till 10050,8 (denna senare siffra är numera givetvis för liten). 
Urherget upptager nästan tre fjärdedelar av hela arealen. Topo
grafien uppvisar en överallt starkt kuperad terräng, som långsamt 
stiger i höjd mot öster. De i väster utmed eller i grannskapet 
av Göta älv liggande, delvis tämligen branta bergen äro överst 
merendels skoglösa, bevuxna med ljung, varjehanda ris och glesa 
bestånd av buskar och träd, där de icke äro helt kala. På slutt
ningarna eller nedanför branterna kunna de däremot ej sällan 
åtminstone lokalt förete en ganska rik växtlighet av olika slags 
lövträd, bland vilka den vanliga eken (Quercus robur) plägar vara 
den förhärskande. Landskapsbilden österut har ett något avvikande 
utseende. Blickar man ut från t. ex. ettdera av de båda impo
nerande, vitt omkring synliga bergen i norra Skepplanda Rapunga- 
berget eller Angertuvan (även benämnt Ångertuvan, når c:a 150 
m ö. h,), upptages utsikten mot öster mest av Risvedens vid
sträckta, barrskogsklädda höjder och åsar i täta massor; här och 
där skymta visserligen inslag av lövskog, men de försvinna så 
gott som i barrskogarnas mörkare grönska. Från en motsvarande 
utsiktspunkt i häradets östra hälft brytes denna enformighet i 
tavlan av de därstädes talrikt förekommande sjöarna, vilka bidraga 
all skänka ett bestående intryck av den på en gäng allvarliga och 
fängslande äktnordiska naturen.

Områdets berggrund är uppbyggd av den i västra Sverige härskande, 
till utseende och sammansättning mycket varierande järngnejsen. 
Kalksten saknas alldeles, men förekomster av grönstenar — mesta
dels dioritiska — insprängda här och var i gnejsmassiven äro av 
Johansson påvisade flerstädes, företrädesvis i de västra delarna. 
I Ale-Skövde, S:t Peter och Starrkärr träffas på sina ställen så
lunda smala, huvudsakligen i N—S fortlöpande stråk av grönsten. 
Förekomster av samma slag äro vidare anmärkta i Hålanda norr
ut från Livered, vid och sydväst om Drottninggärdet samt i Skepp
landa i Rapungaberget, branterna vid Lid, nedanför och söderut 
från Frövet m. fl. ställen. Dessa grönstenars betydelse för vissa 
sällsyntare växters uppträdande är omisskännlig. Ingenstädes är 
nämligen floran i bergsområdena så omväxlande och rikhaltig som 
på en del håll, där grönstenszoner gå fram. Härom mera längre ned.

Liksom berggrunden är jordmånen generellt taget föga om
växlande. Inom större delen av området är den av mager be-
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Fig. 3. Fyndlokaler lör Teesdalea nudicaulis R. Br.

skaffenhet. Jordarterna utgöras mestadels av moräner och isälvs- 
avlagringar; sand, grus och block möta i växlande mängd över
allt och ej blott nedanför utan även uppe på bergen. Näringsrik 
mnlljord träffas här och där i sänkor nedom bergsläntorna; någon 
tydligt kalkhaltig sådan har dock ingenstädes blivit konstaterad. 
Enstaka smärre förekomster av skalgrus äro uppgivna från norra 
I unge samt Starrkärr (Nol); i Nödinge har bäcken väster om 
kyrkan genomskurit ett dylikt lager. Slättmarkerna äro så gott 
som inskränkta till områdena utmed Göta älv och några av de 
större dalgångarna i dennas närhet, framför allt den 1 mil långa, 
breda och välodlade Skepplandadalen, som i hela sin längd genom- 
1 lytes av häradets vattenrikaste å, samt några av de större sjöarna. 
Deras jordarter äro lera samt svartmylla på lerbotten; lertäckct
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stracker sig på vissa håll ganska högt upp på bergens sidor. Ur 
edatisk och näringsekologisk synpunkt äro markerna i häradets 
västra hälft sålunda givetvis mera omväxlande och bättre än i den 
östra, vilket förhållande medför, att floran där överhuvud är 
väsentligen rikare än uti den karga skogsbygden österut. Trakterna 
utmed Mjörn uppvisa visserligen här och var rätt goda växtlokaler, 
men dessa äga dock alls icke det stora intresse, som ett flertal i 
de nämnda dalgångarna erbjuda. Som nedan visas äro ej blott 
områdets havsstrand- och kustväxter samt ett stort antal eutrofer 
utan även åtskilliga andra arter bundna uteslutande vid de västra 
delarna, främst Götaälvsdalen med angränsande berg och dal
gångar. Ett typiskt exempel härpå erbjuder Teesdalea nudicaulis
(lig- 3)-

Den genomgående starkt brutna berggrunden har givit upphov 
[ill en mängd större och mindre sjöar. Av sådana uppvisar häradet 
närmare ett par hundra; de flesta av dem träffas i öster. Sålunda 
hyser Hålanda mer än femtio, av vilka några befinna sig ända 
till 135—140 m ö. h., och blott föga mindre sjörika äro Skepp- 
landa och Östad. Många av dem äro emellertid numera endast 
obetydliga skogstjärnar, stadda i igenväxande. I överensstämmelse 
härmed förekomma företrädesvis i öster men även i norr och 
söder ett otal moss- och kärrmarker av mycket olika storlek, som 
i en mängd fall äro att uppfatta som igenvuxna fornsjöar.

Beläget i ett av södra Sveriges mera humida områden har Alc 
härad en årlig nederbörd, vars medeltal torde ligga omkring 800 
mm. För Kilanda är siffran 792 mm och årets medeltemperatur 
därstädes är +6,4° (Hesselman 1932). Sydvästra Sverige uppvisar 
som bekant en atlantisk flora av mer eller mindre utpräglat väst
liga arter, vilken får sin förklaring av den där härskande klimat
typen. Som man kan vänta hyser häradet ett betydande antal av 
dessa (se nedan).

I)et dominerande växtsamhället bilda barrskogarna av tall 
och gran, vilka förekomma genom hela området, som ovan 
framhållits dock mest i östra delen, och i typer av växlande 
beskaffenhet, ofta med inblandning av björk. Av häradets hela 
areal anses de upptaga åtminstone 40 %. Flerstädes, såsom i Kilanda 
och västra Skepplanda, täckas ursprungligen kala bergytor numera 
av planterad skog, huvudsakligen tall.

Om lövängar i egentlig mening kan här knappast bli tal.
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De äro i varje fall sällsynta, och där dylika träffas, äro de meren
dels av obetydliga dimensioner. Detta hindrar dock icke, att löv
träden och på en del håll även ädla sådana äro ganska vanliga. De 
sistnämnda finner man företrädesvis på sluttningarna och nedom 
branterna av vissa högre berg, i synnerhet Götaälvsbergen och 
sådana, som äga förekomster av grönsten. Vackra exempel härpå 
erbjuda några av bergen på Skepplandadalens västra sida, särskilt 
vid Rapenskar, Lid och Frövet Frälsegården, med sin rikedom av 
främst ek, men även alm, ask och lind ävensom den anslående 
dalgången väster om Vinningsbo i Nödinge, som förtjänar upp
märksammas ej mindre för sin yppiga lunddäldsvegetation än för 
mångfalden olika slag av träd och buskar.

Det allmännaste av de ädla lövträden är utan jämförelse eken, 
här representerad ej blott av den vanliga sommareken (Quercus 
robur) utan även och i rätt stor utsträckning av vintereken (Q. 
sessiliflora). Den förra är den givet förhärskande i grannskapet 
av Göta älv, varest vintereken är sällsynt. Denna senare före
kommer dock därstädes här och var på bergen från sydligaste 
Nödinge ända till norra Tunge. I de inre delarna åter träffas 
vintereken mångenstädes, särskill i Kilanda, Skepplanda och Hå
landa (se artförteckningen). Säkerligen beror detta därav, att ek
bestånden under gångna tider därstädes varit mindre utsatta för 
skövling än i trakterna utmed älven.

Fill bladens form och flikighet visar här Q. sessiliflora ej mindre 
än Q. robur stark variation. En vacker pinnatifida-form av Q. ses
siliflora är iakttagen i Ale-Skövde vid Viken i närheten av Van- 
derydsvattnet; där förekomma ett större och ett mindre träd med 
djupt flikade blad av det utseende, som fig. 4 anger.

Ekskogarna nådde ju i västra Sverige sin kulmen under den 
atlantiska perioden. Deras av klimatiska orsaker, främst i sub- 
atlantisk tid framkallade tillbakagång har sedermera fortsatt till 
töljd av uppodling och andra ingrepp från människans sida. 
Historiskt fastslaget är, att eken inom Ale härad under gångna 
århundraden varit vida allmännare än i nutiden (C. S. Lindblad 

1897, sid. 20 och 28). Häradets för närvarande vackraste bestånd 
av Quercus robur uppvisar Lunden (Prästlunden) en halv km väster 
om Starrkärrs kyrka, som genom sin rika mängd av större och 
mindre träd ger intryck av en sannskyldig naturlig ekpark.

\ihl bok finnes ej i området, men väl förvildad. Planterade 
bokar, delvis av hög ålder träffas flerstädes, t. ex. i Skepplanda
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Fig. 4. Quercus sessiliflora Salisb. f. pinnatifida Iran Viken i Ale-Skövde.

vid St. Alvhcm och i Kilanda vid Kilanda säteri samt vid Sundet. 
I skogsmark 1,5 km norr om Kilanda kyrka förekomma åtskilliga 
ganska stora bokträd, som icke lära vara avsiktligt planterade; 
det anses troligt, att de uppkommit av ollon, som genom fåglar 
eller på annat sätt spritts dit från de äldre vid säteriet. Vid den 
ena av Sundets gårdar stå några antagligen minst hundraåriga 
bokar av stolta dimensioner, vilka efter hand givit upphov till en 
mängd träd och buskar av varierande storlek spridda i omgivande 
hagmarker.

I likhet med eken synes linden fordom haft stor utbredning 
i dessa trakter att döma av de talrika förekomster, vilka möta 
litet varstädes utan att vara koncentrerade till några bestämda
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områden. Ståndorten är oftast att finna vid någon bergrot, mera 
sällan i öppen ängsmark såsom vid St. Kalvhult i Ale-Skövde, 
Kullen i Skepplanda och Hällebäckahult i Kilanda. Vid den sist
nämnda gården förekommer ett rikt lindbestånd, likaså vid Kullen 
och även på ett par andra ställen. Flerstädes träffas stora, grov
vuxna lindai av hög alder; av tvenne sådana vid Linnebacken i 
Ale-Skövde toide den ena, en verklig veteran av sällsamt utseende,

o i bokstav Ii-, mening på hälleberget, med 
all sannolikhet vara clt av häradets allra äldsta träd. — De mest 
imponerande lindarna i området, förtjänta av ett speciellt om
nämnande, äro de, som stå på gårdsplanen vid St. Alvhem. De 
bada största därstädes hålla vid brösthöjd ej mindre än 5 och 0 
meter resp. i omkrets och distansera sålunda måhända alla hittills 
kända jättelindar i provinsen (jfr A. Hülphers, Lustgården 1928). 
Ansenliga lindar av föga mindre dimensioner uppvisa även de 
gainla ståtliga alléerna vid Livered.

Liksom linden förekommer asken spridd genom hela området, 
men håller sig mer än denna till grannskapet av gårdar, vilket 
väl sammanhänger mdd det gamla bruket att plantera ask, särskilt 
som alléträd. Utan ringaste tvivel är den emellertid på en mång
fald ställen fullt vild, men endast sällan träffas den mera talrikt. 
Mindre allmän än bada är al men, som likaledes förekommer 
vild i alla socknarna ehuru oftast blott som enstaka eller i grup
per om några få träd. Det sällsyntaste av de ädla lövträden är 
utan all fråga lönnen, åtminstone som verkligt ursprunglig. De 
individ av denna art, som ej sällan iakttagas å naturlig mark i 
häradets skilda delar, härstamma tydligen i dc flesta fall från vid 
byar och gårdar planterade. Förekomster av otvivelaktigt vild 
lönn äro säkert numera ej många. Vid Mjörn får man kanske 
räkna med sådana på några håll, t. ex. vid Ekedalen och Ejsdalen.

Beträffande övriga lövträd äro — förutom masur- och glas
björken samt klibbalen — asp, sälg och rönn allmänna 
och häggen är likaledes vanlig. Däremot är den alltid fåtaligt 
uppträdande oxeln jämförelsevis sällsynt; om också ofta tydligt 
förvildad är den i en mängd fall säkert ursprunglig, men når som 
sådan aldrig samma storlek som i kultur. Vildapel n förekom
mer i enstaka individ spridd genom hela området.

Av buskartade lignoser är hasseln den förnämsta och lokalt 
ayen den vanligaste. Alt den en gång tidigare än eken i syd
västra Sverige förekommit massvis och rent av varit skogbildande

28 35449. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.



424

verkar från synpunkten av dess nutida frekvens härstädes inga
lunda överraskande. Den är alltjämt helt allmän, om den också 
blott i undantagsfall sätter avgjort dominerande prägel på växt
samhällena. Från Starrkärr är dock att notera några mycket rika 
förekomster, såsom i ängsmarker vid Grolanda och Svenstoip och 
särskilt mellan Häljered och Eskekärr på dalsluttningen ned mot 
Göta älv, där man med fullt berättigande kan lala om en veiklig 
hasselskog. Av Sa/ix-arterna äro S. aurita, S. repens och S. pen- 
tandra de allmännaste, något mindre vanlig är S. cinerea, medan
S. nigricans är att beteckna som en sällsynthet. Rhamnus frangula 
är överallt vanlig. Viburnum opulus är visserligen icke vidare all
män, men träffas dock mångenstädes. Berberis vulgaris är an
märkt från talrika platser, särskilt en del berg i västra Skepp- 
landa och S:t Peter. För den händelse, att arten ursprungligen 
varit planterad vid närgränsande gårdar, vilket dock energiskt 
förnekas av ortsbefolkningen, är den numera uppenbarligen att 
betrakta som neofyt. Spridningen till bergens branter ocb slutt
ningar måste i varje fall liksom för flera av de följande arterna 
ha förmedlats genom fruktätande fåglar. I anmärkningsvärt stor 
mängd förekommer Prunus spinosa, dock nästan uteslutande i de 
västra delarna (fig. 7). Till de mera ovanliga företeelserna höra 
arterna av Crataegus. Av dessa är C. oxgacantha funnen endast 
i södra delen av Nödinge, medan C. monoggna, C. curvisepala och
C. eahjeina iakttagits flerstädes, huvudsakligen i häradets västra 
hälft. Av Cotoneaster-arterna är C. melanocarpa avgjort vanligare 
än den sparsamt uppträdande C. integerrima-, båda äro i sin ut
bredning likaledes inskränkta till de västra delarna, där stånd
orten i regel utgöres av bergens sluttningar.

Till de allra sällsyntaste buskarna äro alt hänföra Ribes alpinum, 
Rhamnus cathartica och Lonicera xglosteum. Den förstnämnda är 
känd blott från Kilanda, R. cathartica från S:t Peter, Skepplanda 
och Nödinge med enstaka eller några få individ på varje plats och
B. xglosteum endast från Skepplanda med tva lokaler, a\ \ilka den 
ena hyser ett mycket rikt bestånd. Alla tre arterna äro jämfö
relsevis rätt vanliga å silurformationen i provinsen (jfr utbred- 
ningskartorna hos Hård), men här på gnejsen ha de tydligen 
svårt att trivas. Detsamma synes förhållandet vara även i hära- 
dena åt öster och sydost, åtminstone kring Borås med angränsande 
delar av Älvsborgs län (C. Sandberg och I. Söderberg 1922). Som 
en raritet är även Ledum palustre att betrakta med blott tre kända 
växtställen, därav ett i Hålanda och två i Skepplanda.
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Fig. 5. Lonicera periclymenum L. f. quercina Weston Irån Örnäsberget
i Skepplanda.

Av de lianartade buskarna Hedera helix och Lonicera pericly
menum är den förra funnen på fyra ställen — i Tunge, S:t Peter, 
Skepplanda och Starrkärr (se nedan) — under det alt den senare 
har en mycket vidsträckt utbredning med tydlig övervikt dock för 
områdets västra hälft; bestånden av L. periclymenum österut äro 
ej blott färre utan också mindre och svagare än i trakterna av 
(jöta älv. Vid Örnäsberget i Skepplanda och Vinningsbo i Nö
dinge förekommer L. periclymenum f. quercina; på den förra lo
kalen är den iakttagen med blad i 3-taliga kransar (fig. 5).

Angående arterna av Rosa och Rulms se artförteckningen.
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Som man kan vänta bilda dc högre vatten- och strandväxterna 
i och vid häradets förnämsta vattendrag Göta älv, vilken här inom 
större delen av silt lopp framflyter mellan laga, flacka stiändei, 
ett mycket starkt inslag i floran. Av hela antalet dylika arter i 
området, uppgående till c:a 170, utgöra de i del närmaste Ib Jj. 
Många av dem förekomma uteslutande vid den nuvarande älven 
eller på dennas forna (havsvikens) stränder. Enligt hittills vunnen 
erfarenhet gäller detta om följande arter:

Potamogeton acutifolius, Zannichellia repens, Triglochin maritimum, 
Butomus umbellatus, Stratiotes aloides, Hgdrocharis morsas ranae, 
Agrostis stolonifera f. maritima, Puccinellia distans, Scirpus rufus, 
Carex diandra, Acorns calamus (spontan), Lemna trisulca, Juncus 
Gerardi, Ramex ligdrolapathum, It. aquaticas, Atriplex latifolium,
A. litorale, Spergularia salina, Thalictrnm jlavum, Mgriophgllum 
verticillatum, Oenanthe aquatica, Limosella aquatica, Glaux maritima.

Till de vid älven allmännaste och ymnigast förekommande, pa 
stora sträckor genom sitt oftast massvisa uppträdande dominerande 
arterna höra främst:

Equisetum limosum, Typhoides arundinacea, Pliragmites communis, 
Scirpus lacustris, Glyceria maxima, Garex elata, C. gracilis, C. 
Goodenowii, Juncus effusus, J. conglomeratus och lokalt Filipendula 
ulmaria.

Bland mängden av övriga, åtminstone i södra delen mer eller 
mindre allmänna må framhållas:

Typha latifolia, T. angustifolia, Potamogeton perfoliatus, Triglo
chin maritimum, Alismci planlago-aquatica, Sagittaria sagittifolia, 
Elodea canadensis, Alopecurus genicnlatus, Calcimagrostis neglecta, 
Scirpus acicularis, S. palustris, S. uniglumis, Carex disticha, Iris 
pseudacorus, Iiuinex hydrolapathum, Stellaria palustris, Ranunculus 
sceleratus, Subularia aquatica, Barbaraea strida, Radicula palustris, 
Elatine hgdropiper, Mgriophgllum alternifloram, Cicuta virosa, Mgo- 
sotis scorpioides, Senecio aquaticus, Aracium paludosum.

Av dessa äga endast 7'f/p/ia-arterna samt Senecio aquaticus från 
växtfysiognomisk synpunkt någon större betydelse.

Som mera sällsynta, i några fall anträffade på blott en enda 
eller några få lokaler, äro förutom flertalet av de anförda havs
strandväxterna alt anse:

Potamogeton acutifolius, P. obtusifolius, Butomus umbellatus, Stra
tiotes aloides, Hgdrocharis morsus ranae, Hierochloe odorata, Carex 
diandra, C. elongata, Acorus calamus, Lemna trisulca, Polggonum



minus, Sagina nodosa, Ranunculus peltatus, Thalictrum flauum, Til- 
laea aquatica, E lat ine triandra, E. hexandra, Myriophgllum verti- 
cillatum, Sium latifolium, Oenanthe aquatica, Hottonia palustris, 
Limoselia aquatica, Litorella uniflora, Lobelia dortmanna, Bidens 
cernuus.

Givetvis blir frekvensen för många av ovanstående mycket be
roende av älvens för olika år växlande vattenstånd.

De överallt av lera med svag kalkhalt uppbyggda stränderna 
ha gynnat de eutrofiskt betonade arterna, vilka utgöra den ojäm
förligt största av de ingående olika kontingenterna. Utpräglade 
oligotrofer äro ganska få. Bland dem förekomma som synes för
utom Myriophgllum alterniflorum, Litorella m. fl. märkligt nog den 
starkt oligotrofa Lobelia dortmanna, vilken dock torde vara in
skränkt till ett litet fåtal växtställen.

Trädvegetation saknas i allmänhet fullständigt i strandkanterna; 
där sådan förekommer utgöres den nästan uteslutande av klibbal.

Önskvärt vore onekligen, att en ingående undersökning av 
växtligheten på stränderna i dalgångens hela utsträckning från 
Vänern ned till havet kunde komma till stånd. Säkerligen skulle 
en sådan bli en om också krävande dock tacksam och mycket 
givande uppgift.

Vid ett närmare aktgivande på floran i dess helhet är det ett 
förhållande, som med all tydlighet faller i ögonen, och det är 
dennas starkt heterogena sammansättning. Inom detta område, 
som håller något mer än 3 mil i längd och 2 mil i bredd, möta 
representanter för olika floror, stammande från vitt skilda håll 
och invandringstider. Vid eller i det nära grannskapet av Göta 
älv förekomma sålunda ett litet antal genuina havsstrand
växter, minnen från den postglaciala landsänkningens tid, då 
Västerhavet genom Götaälvsdalen nådde upp till Vänern, och jäm
sides med dem, delvis i intimt beroende av dalgången flera mer 
eller mindre typiska kustväxter, av vilka åtminstone några 
likaledes äro att uppfatta som relikter. Ganska talrikt företrädda 
äro ej blott de klimatiskt gynnade atlantiska arterna utan även 
sådana, som tillhöra det kontinentala floraelementet. Syn
nerligen anmärkningsvärt är vidare, att området trots fullständig 
frånvaro av såväl urkalksten som silurisk kalk räknar elt högst 
betydligt antal kalkväxter, vilket vid första påseende är ägnat 
att icke så litet förvåna med hänsyn till den rådande enformiga berg-
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E. Blomqvist foto.
Fig. 6. Harjsjön.

På stränderna av den lilla sjön förekomma bl. a. Triglochin maritimum L., 
Agrostis stotonifcra T., f. maritima Koch, Puccinellia distans Pari., Scirpus rufus 
Schrad., Juncus Gerardi Lois., Atriplex latifolium VVg., Spergularia salina Presl,

Glaux maritima L.

grunden och med nödvändighet förutsätter åtminstone lokala före
komster av näringsekologiskt kvalificerade jordarter. Givetvis sak
nas här ej arter av nordlig utbredningstyp; talrika sådana träf
fas ibland sida vid sida med en mångfald sydliga eutrofer. Rent 
sydliga (sydskandinaviska) arter i sträng mening äro däremot 
ej många.

Beträffande gruppen havsstrandväxter, som förmått hålla 
sig kvar från den atlantiska liden, då Götaälvsdalen ännu hade 
karaktären av en gammal havsvik, hänvisas till Sv. Bot. Tidskr. 
1934, sid. 50—63, där jag lämnat meddelande om följande 9 lialo- 
fila arters förekomst och utbredning härstädes: Triglochin mari
timum, Agrostis stolonifera f. maritima, Puccinellia distans, Scirpus 
rufus, Juncus Gerardi, Atriplex litorale, A. latifolium, Spergularia 
salina, Glaux maritima. Den viktigaste fyndplatsen för dessa ut
göra stränderna av den lilla Harjsjön (fig. 6), belägen i västra 
Skepplanda på ringa avstånd — föga mer än Va km — från älven,
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med vilken sjön såsom varande en lokal fördjupning i den ur
sprungliga älvbottnen fordom hört samman. Med undantag av
A. litorale äro samtliga iakttagna därstädes. Utöver nämnda redo
görelse, vilken ej inbegriper det av mig först de båda sista som
rarna besökta Nödinge, har jag här ej mycket att tillägga. Blott 
1 halofil art har sedan ytterligare tillkommit, nämligen Zanni- 
chellia repens, som jag i fjol fann i den leriga strandkanten av 
älven nedanför Storegården i Starrkärr söderut från Nols järn
vägsstation. Denna art synes icke vara tidigare känd från Göta- 
älvsområdet mer än vid Göteborg (Hisingssidan enligt H. Fries), 
men väl från Vänern (Skärman 1934). För Puccinellia distans ha 
flera nya lokaler antecknats, därav en längst uppe i nordligaste 
Skepplandadalen samt fem i Nödinge, alla dessa senare vid eller 
på ringa avstånd från älven. Likaså har Atriplex latifolium an
träffats på ännu ett antal platser, framför allt i Nödinge och där 
såväl på älvstränderna som vid ladugårdarnas gödselupplag. Att 
båda dessa arter förekomma i dalgångens hela nedre del i likhet 
med den därstädes ganska allmänna Triglochin maritimum torde 
sålunda vara ganska säkert. Men i de inre och östra delarna av 
häradet har sökandet efter dem alltjämt varit fruktlöst. Den om
ständigheten, att de därstädes av allt att döma totalt saknas, utgör 
ju ett kraftigt bevis för deras natur av relikt i Götaälvsområdet.

Atriplex litorale är förlidet år funnen som ruderatväxt på ett 
enstaka ställe i Nödinge. Uppgiften hos Rudberg om artens före
komst vid Lödöse har som ovan antytts visat sig härstamma från 
Linnarsson och får väl alltså anses pålitlig, ehuru det visserligen 
ser besynnerligt ut, att han ej också anteckat den säkerligen även 
då där existerande A. latifolium. Under vilka förhållanden A. 
litorale därstädes anträffats — måhända likaledes på ruderatplats 
- framgår ej av hans anteckningar. — För övriga halofila arter 

äro inga nya fyndställen att meddela, bortsett från att Juncus 
Gerardi iakttagits även vid Göta älv 500 meter väster om Harj- 
sjöns sydspets.1

En art, som möjligen också skulle kunna upptagas i gruppen 
havsstrandväxter, är Scirpus uniglumis, vilken dock i sin förekomst

1 Om Triglochin maritimum har H. Fries meddelat mig, att arten för 12—13 
år sedan är funnen 7» mil nordligare i Götaälvsdalen än vad jag å sid. 51 
1. c. uppgivit, nämligen vid Ström i Iljärtum (Bohuslän). Huruvida den ännu 
existerar där torde dock vara osäkert; både F. och jag ha vid olika tillfällen 
sökt den utan framgång.
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härstädes icke är inskränkt till Götaälvsområdet. Den är allmän 
eller åtminstone tämligen allmän på havsstränderna i alla våra 
kusttrakter, följer i Norge kusten ända upp till Finmarken och 
är i Finland iakttagen endast på havsstränder. Antagligen har
S. uniglumis mycket tidigt, redan före den boreala epoken in
kommit till Götaälvsdalen och därifrån spritts till Vänern, varest 
arten åtminstone på de till Västergötland hörande strandområdena 
är ganska vanlig och flerstädes från Halleberg ända upp till Värm- 
landsgränsen uppträder i rik mängd. I den övriga provinsen tyckes 
den vara rätt sällsynt.

Av de från Vänern kända 13 havsstrandväxterna (Skärman 1934) 
äro följande icke påvisade från Göta älv: Carex arenaria, Rumex 
maritimas, Armeria vulgaris, Centaurium erythraea, Gentiana uligi- 
nosa, Matricaria inodora * maritima.

Till den numerärt obetydligt större gruppen av kustväxter 
kunna följande, till större delen blott inom häradets västra hälft 
förekommande arter hänföras:

Aira praecox, Arrhenatherum etatius, Melica uniflora, Allium vineale, 
Ceraslium glutinosum, Rubus plicatus, R. serrulatus, R. Wahlbergii, 
Prunus spinosa, Vicia angustifolia f. Bobartii, Hedera helix, Gentiana 
baltica.

Flertalet av dessa torde i allmänhet uppfattas som kustväxter, 
men i några fall divergera åsikterna. Den geografiska utbred
ningen hos oss och i grannländerna synes dock i viss mån kunna 
berättiga att upptaga samtliga i denna grupp.

Aira praecox. Träffas i södra Sverige helst vid kusterna och är 
i de inre provinserna sällsynt. På västkusten allmän både i Bo
huslän och Halland, på ostkusten mångenstädes till och med Upp
land. 1 södra och sydvästra Norge enligt Blytt-Dahl (1906) blott 
i de yltre kusttrakterna, men där tämligen allmän. I Finland 
anmärkt endast från Åland. Artens egenskap av kustväxt före
faller alltså ganska utpräglad. Beträffande Västergötland1 före
kommer A. praecox överraskande nog ej blott i Älvsborgs utan även 
i Skaraborgs län. I förra fallet hänföra sig förekomsterna ute
slutande till västra delen. De hittills kända hava varit helt få: 
Alingsås, Örby och Horred (Rudberg 1902), Trollhättan (A. Berggren

1 I Västergötland inräknas icke i detta arbete den till Göteborgs och Bohus 
län hörande delen av provinsen.
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1929) samt Nödinge (H. Fries 1930). Till dessa kan nu läggas 
ett antal under de senare åren av H. E. Johansson och mig upp
tecknade från Götaälvssocknarna Åsbräcka och Fuxerna (Flundre 
härad) sam! tunge, S:l Peter, Skepplanda och Starrkärr ävensom 
från Ale-Skövde och Hålanda. På den c:a 6 mil långa sträckan 
Trollhättan Nödinge är A. praecox iakttagen på mer än ett 20-tal 
ställen å öppna berghällar, torra backsluttningar o. s. v., men över
allt i blott ringa mängd. I Skaraborgs län är arten inskränkt till 
ett jämförelsevis mindre område vid Vänern, nämligen Ivållandsö 
och de närbelägna socknarna Strö, Sunnersberg och Rackeby i 
Kålland (Skärman 1927). Från Dalsland och Värmland är den 
icke känd.

Arrhenathernm elatius. Denna arts egenskap hos oss av ursprung
lig kustväxt är tidigt framhållen. Wahlenbergs uppfattning fram- 
gar klart av följande ord i Flora Svecica (1826): »Hab. in campis 
praecipue littoralibus regionum maritimarum Gothlandiae, Oelan- 
diae, Blekingiae, Scaniae, Hallandiae, Bahusiae frequenter, sed per 
prata regionum interiorum magis adventitia videtur». Den är all
män vid Kalmarsund (Sterner 1933) och likaledes i Östergötlands 
skärgård (Kindberg 1901). För Uppland bekräftar E. Almquist 
(1929), att A. elatius »är ursprunglig i maritima örtbackar, torra 
lundar vid havet etc., eljes antropokor». 1 Norge följer arten 
kusten fran Valöarna upp till Lofoten. I Finland är den in
hemsk endast i sydvästra skärgården.

Under mitt första besök vid Lödöse frapperades jag av att å ett 
par ställen i byns omgivning påträffa Arrhenatherum elatius växande 
uppe på några bergsluttningar, under det att på nedanför liggande 
mark såsom åkrar, vägkanter o. s. v. arten totalt saknades. Samma 
erfarenhet gjordes sedermera upprepade gånger på andra håll 
inom häradet. Salunda förekommer Arrhenatherum i Tunge och 
Skepplanda på flera ställen under liknande förhållanden. I den 
löna socknen träffas arten bl. a. i en brant sydsluttning på Holma- 
beiget nära Garn Andersgården samt på den i dalgångens riktning 
löpande bergsluttningen söderut från Garn Skattegården. I Skepp
landa äi den iakttagen i nedre delen av det ovannämnda Rapunga- 
bergets sydbrant, i bergstupen vid Frövet Frälsegården, å Holma- 
berget samt på södra sidan av Hästhagsberget (de båda sista ber
gen liksom de i Tunge och S:t Peter ligga i det nära grannskapet 
av Göta älv, de två övriga tillhöra Skepplandadalcn). Några ytter
ligare växtställen lör Arrhenatherum av detta slag äro f. n. cj kända
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i de nyssnämnda socknarna, men väl träffas arten annorstädes i 
häradet, ehuru då på kulturmark.

För alt få någon klarhet angående knylhavrens ursprung i de 
nämnda fallen har jag vänt mig till ett flertal lantmän boende i 
närheten av dessa förekomster med förfrågan om deras uppfattning 
härvidlag. Jag har därvidlag överallt fått samma besked gående 
ut på, att man ingenstädes praktiserat odling av gräset i fråga 
varken i senare eller äldre tid; flertalet av de tillsporda perso
nerna ha för övrigt ådagalagt fullständig obekantskap med det
samma. Att förekomsterna å bergsluttningarna skulle ha något 
alt göra med den invasion, som visserligen men faktiskt först 
under de senare åren ägt rum i somliga delar av häradet, huvud
sakligen utmed järnvägarna, synes av flera skäl uteslutet. I Tunge, 
S:t Peter och Skepplanda, varifrån de uppräknade fynden förskriva 
sig, har Arrhenatherum ännu icke visat sig, om man bortser fran 
några smärre förekomster, som bevisligen ej äro mer än nagra 
få år gamla. En undersökning av Arrhenatherum på bergslutt
ningar söderut från Garn Skattegården till sockengränsen mot S:l 
Peter visar med all tydlighet, att det omfångsrika beståndet där 
måste vara av gammalt datum, utbrett som det är över en stor 
yta, som sedan långt tillbaka är bevuxen med huvudsakligen ljung
växter, enbuskar, ormbunkar m. m., med vilka knylhavren haft 
att utstå en hård konkurrens vid näringsupptagandet, vilken också 
märkbart tryckt sin prägel på densamma. I flera fall tyda även 
rotstockarnas dimensioner på, att Arrhenatherum här varit bofast 
under en lång tid.

Del är rimligt, att dessa märkliga förekomster på bergsluttnin
garna, vilka oftast träffas ej nära dalbottnen utan i regel på nivåer 
från 20—40 till 50—60 meter (så i Skepplanda å två lokaler) över 
älvens nuvarande yta, ha ett annat ursprung och äro av långt 
högre ålder än de, som blivit antecknade i häradets övriga delar. 
De senare äro alla uppenbarligen av recent och antropokor natur, 
hemmahörande på banvallar, åkerrenar, vägkanter etc., dit växten 
spritts i en nära liggande lid. Vid sådant förhållande kan knappast 
annan tillfredsställande förklaring till förekomsterna på de nämnda 
bergen givas än den, att A. elatius i likhet med liera andra kust
växter tidigt invandrat hit och liksom en och annan av dessa 
(Aira praecox, Melica uni flora, Allium vineale, Vicia angustifolia f. 
Bobartii, Hedera helix) på enstaka lokaler hållit sig kvar som re
likt fram till nutiden. Märkas bör, att de ifrågavarande bergen
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ha under den postglaciala sänkningen antingen varit öar i den 
dåvarande havsfjärden — de håda Holmabergen och Hästhags- 
berget — eller gränsat omedelbart intill densamma.

I Sveriges Utsädesförenings Tidskrift för 1912 har H. Witte i 
en uppsats »Om formrikedomen hos våra viktigare vallgräs» an
fört, att knylhavren i vårt land synes förekomma i två olika typ
serier, av vilka den ena är kännetecknad av långa, grova, styva 
och upprätta strån, medan dessa hos den andra äro jämförelsevis 
korta, fina, mjuka och utåtstående eller utåtböjda. Den senare 
typen, som enligt W. är den hos oss ursprungliga, har »i all
mänhet anträffats på från kulturen mera avlägsna trakter, såsom 
t. ex. på Kullabergs norra, rätt svårtillgängliga branter i Skåne, 
på de yttre skären i Bohusläns skärgård, på Kolmården o. s. v.» 
Den Arrhenatherum elatius, som förekommer på de ovan angivna 
bergen och som är utmärkt genom en oftast gles och tämligen 
svagt utvecklad vippa, ansluter sig av allt att döma närmast till 
den sistnämnda typen.

Det förtjänar undersökas, huruvida icke Arrhenatherum elatius 
kan anträffas på bergen även i andra delar av Göta älvs dalgång. 
En ytterligare anledning därtill ger A. Sahléns »Wenersborgs 
Flora» av 1854, som innehåller en intressant uppgift om förekomst 
på »affallet mot Börsled» å Hunnebergs sydsida. Någon odling 
av Arrhenatherum i närgränsande trakter, varifrån den kan tänkas 
ha blivit spridd till nämnda sluttning, lär på den tiden näppeligen 
ha förekommit.

Melica uniflora. Är visserligen icke någon utpräglad kustväxt, 
men torde om ock med tvekan kunna upptagas i denna grupp 
(så hos Hård, medan E. Almquist [1929] anser arten bilda övergång 
till eutroferna). 1 Norge är M. uniflora inskränkt till de lägsta 
kusttrakterna i landets södra del upp till Haugesund; saknas i 
Finland. Härstädes är arten sällsynt med blott fem säkert kända 
förekomster i Tunge, Skepplanda (2 lokaler), Nödinge och Östad. 
Är norr om området funnen i trakten av Lilla Edet (Johansson) 
och Trollhättan (Berggren 1929) samt för långt tillbaka sedan 
anmärkt från Halle- och Hunneberg (nedanför diabasbranterna, 
Wikström 1824). De övriga fåtaliga förekomsterna i Västergötland 
hänföra sig på ett undantag när till en mindre del av sydöstra 
Vänerområdet, nämligen Kinnekulles västra sluttning samt öarna 
Stora och Lilla Eken norr om Kållandsö (Skärman 1927).

I likhet med Aira praecox saknas M. uniflora i såväl Dalsland 
som Värmland.



Allium vineale. Förekommer i samtliga västra socknarna, men 
är ej sedd i de övriga. De antecknade lokalerna för denna art, 
som kan sägas vara en god representant för kustfloran i Halland 
och Bohuslän, äro lill största delen förlagda till de lägre avsatserna 
av bergen utmed älven och uppgå till ett 20-tal, av vilka en till
hör Tunge, fem S:t Peter, tre Skepplanda, sex Starrkärr och fyra 
Nödinge. Av dessa och ytterligare några fynd, som gjorts i Väs
terlanda (Bohuslän) samt vid Trollhättan, framgår, att arten i nu
tiden troligen alltjämt har relativt stor utbredning i Götaälvsdalen.

Egendomligt är, all Allium vineale först mycket sent blivit upp
märksammad i Västergötland. Ingen av flororna från förra år
hundradet, ej ens Hartmans 11 :e uppl. av 1879 upptager arten 
härifrån. Första bekantgörandet härstammar från Rudberg, som 
1902 anger A. vineale från Halleberg, Kållandsö samt efter Lin- 
narsson — från S:t Peter och Nödinge. Växtens utbredning i 
provinsen erinrar ganska mycket om den för Aira praecox. Liksom 
denna art uppvisar A. vineale sålunda talrika växtställen (mer än 
80) i Kållandsöområdet (Skärman 1927), men saknas för övrigt i 
Skaraborgs län. Ej känd från Dalsland, men är funnen i Eskil- 
säters socken på Värmlandsnäs av amanuensen G. Lohammar, 

Uppsala.
Cerastium glutinosum. En förra året upptäckt enstaka, men 

individrik förekomst i norra delen av Starrkärr 7 km från älven 
låter förmoda, att denna på västkusten, främst i Bohuslän mången
städes uppträdande art skall kunna anträffas även på andra håll 
i häradet. Uteslutet är dock naturligtvis icke, att det i förelig
gande fall kan röra sig om en recent förekomst av mera tillfällig 
beskaffenhet. Rekommenderas emellertid till vidare efterspanande 
i angränsande trakter.

Om artens sällsynthet i Västergötland vittnar Hårds tig. 57, som 
upptager den endast från Kinnekulle.

Primus spinosa (fig. 7). För södra Sveriges vidkommande som 
kustväxt onekligen den minst typiska av de ovan uppräknade (jfr 
Hård fig. 24). Är i Norge dock kustbunden upp till 60°. Har här- 
städes en utbredning, av vilken man får det intrycket, att den 
vid sin invandring i provinsen måste ha kommit från kusten och 
sedermera huvudsakligen följt Götaälvsdalen. Av de mycket tal
rika förekomsterna — omkring (50 lokaler antecknade — höra 
nämligen de ojämförligen flesta hemma å bergen utmed älven 
och Skepplandadalen, några få äro förlagda till Ale-Skövde och
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Fig. 7. Fyndlokaler för Prunus spinosa L.

Ilalanda, blott en ar bekant från Kilanda och ingen från Östad. 
Ar vid Trollhättan anmärkt på flera ställen (Berggren 1929) och 
binnen vid Hunne- och Halleberg samt Vänersborg. I det inre 
av Västergötland torde arten däremot ej förekomma som vild eller 
är i varje fall ytterst sällsynt, vilkel framgår bl. a. av utbrednings- 
kaitan hos Hård. Pa lokalen Rya ås vid Hagen söderut från 
Borås (Sandberg och Söderberg 1922) är den enligt meddelande 
av G. A. Westfeldt från början införd.

Vid Vänern är P. spinosa sällsynt utom på Kinnekulle. Saknas 
egendomligt nog fullständigt i Kållandsöområdet och på övriga 
oar i Vänern, men är anmärkt från Marieslad (Budberg 1902, 
måhända planterad?), Skållerud i Dalsland samt Ölme i Värmland 
(Larsson LS68, Ringius 1888). Rudbergs uppgift om förekomst



även på övriga silurberg i provinsen har såvitt jag kunnat finna 
alls ingen giltighet.

Om de tre Riibus-arternas ursprung kan knappast någon tvekan 
råda: de måste alla uppfattas såsom inkomna från kusten.

I motsats till de båda andra arterna träffas R. plicatus ganska 
allmänt inom stora delar av häradet och ej sällan t. o. m. i mängd; 
visar överhuvud en tydlig och stark tendens till spridning, även 
i de. östra delarna (jfr Kjellberg, karta 2). Förekommer i Skara
borgs län uteslutande vid Vänern med spridda växtställen från Vä- 
nersnäs Lill Mariestadstrakten samt jämväl på flera av Vänerns öar.

Till de mera senkomna invandrarna få väl de sällsynta R. ser- 
rulatus och R. Wahlbergii föras. Dessa äro funna blott i närheten 
av Göta älv, den förra i Nödinge, varifrån tre fyndlokaler blivit 
publicerade, den senare i S:t Peter vid Lödöse och i Starrkärr vid 
Alafors. Ingendera av dessa vid kusterna hemmahörande arter 
är såvitt bekant anträffad i andra delar av Västergötland.

Vicia angiistifolict f. Bobartii. Denna form av V. cmgustifolia, 
som att döma av florornas uppgifter tillhör företrädesvis våra 
kusttrakter, förekommer fullt typisk (smalt jämnbreda blad, svarta 
frukter m. m.) i Skepplandadalen å en brant vid Frövet Frälse- 
gården. I Riksmuseets herbarium föreligga exemplar från trakten 
av Trollhättan, som fullständigt överensstämma med de av mig 
i Skepplanda insamlade. Troligen förekommer växten flerstädes 
i Götaälvsdalen (Nödinge?). Vid Vänern är den känd endast från 
sydöstra delen (Skårman 1927).1

1 Vicia lathyroides. Är i Götaälvsområdet funnen endast på Bohuslänssidan i 
Västerlanda vid Bäck 1,5 km sydväst från Lödöse enligt meddelande av H. Fries 
ävensom vid Kungälv öster om Bohus fästningsruin och har hittills icke erhållits 
från dalgångens Västgötadel, där arten dock likaledes borde kunna anträffas. 
Dessa visserligen fåtaliga fynd äro emellertid, vill det synas, ägnade att giva en 
antaglig förklaring till den 191!) uppdagade förekomsten av Vicia lathyroides på 
ett flertal platser inom Kållandsöområdet (hittills den enda i Västergötland, 
Skärman 1927). De inrymma åtminstone en viss sannolikhet för att denna i lik
het med åtskilliga förutnämnda kustväxter inkommit till Vänern från Göta
älvsdalen.

En annan kustväxt, som också borde kunna uppbringas vid Göta älv, men där 
veterligen icke ännu blivit funnen, är Centunculus minimus. Även denna är an
märkt från Kungälvstrakten, nämligen Ytterby i Bohuslän (H. Fries).

Omnämnd från Läckö vid Vänern redan 1826 av Wahlenbehg har Centunculus 
sedermera vid olika tillfällen anträffats på sammanlagt ett 15-tal platser å sjöns 
stränder i söder och sydost (Skärman 1934, fig. 12). Övriga säkert konstaterade 
förekomster i provinsen torde ej vara många.
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E. Blomqvist foto.

Fig. 8. Blommande Hedera helix L. {rån Garn Skattegården i Tunge. — I dal
gångens botten ses Göta älv.

Hedera helix. Av vild murgröna äro fyra förekomster kända: 
en från vardera av socknarna Tunge, S:t Peter, Skepplanda och 
Starrkärr. Största intresset erbjuder den i Tunge (fig. 8). Ovan
för Garn Skattegården i socknens sydligaste del högst 350 meter 
från älven hyser den i det närmaste trädlösa, blockrika bergslutt
ningen, som här går i riktning N S, ett tydligen gammalt, sär
deles vackert bestånd. Lokalen har ett öppet och solexponerat, 
åt väster vettande läge 35 å 40 meter över älvens yta med skydd 
av bergets bakom varande övre parti för nordliga och östliga vin
dar. Beståndets ursprungliga, största individ imponerar med en 
huvudstam, som längst ned har ett omfång av 28 cm. Denna
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har under årens lopp alstrat en stor och tät gyttring av fertila 
skott, vilken stöder sig mot och uppbäres av ett större stenblock. 
Från detta som centrum utstråla åt olika håll talrika, övervägande 
sterila (flikbladiga) rankor, som breda ut sig på den omgivande 
marken med dess mindre block och stenar å en yta av minst 
12 X 15 m2. Här blommar Hedera varje år; förra året uppgick 
antalet inflorescenser till närmare 300. Det är antagligt, att denna 
murgröna under somrar med normala temperaturförhållanden ger 
upphov till grobara frön. Under de senaste vårarna har ett mycket 
stort antal mogna frukter iakttagits. I grannskapet förekomma 
på samma bergsluttning några yngre individ, nämligen tvenne 
c:a 10 meter högre upp på ett avstånd av väl 35 meter fran det 
äldre och ett annat en halv km söderut vid Norra Passagården i 
S:t Peter. Med all sannolikhet ha dessa uppkommit av frön här
stammande från det gamla beståndet. Bergsluttningen uppvisar i 
övrigt blott ett mindre antal anmärkningsvärda arter, såsom 
Arrhenatherum elatius, Cynosurus cristatus, Cotoneaster-arterna, Pru
nus spinosa, Linum catharticum, Hypericum montanum, Origanum vul
gare, Valeriana officinalis samt möjligen Gentiana baltica (se sid. 439).

På de övriga växtställena företer murgrönan inga fertila skott. 
Vid Attlered i S:l Peter liksom vid Rapenskår i Skepplanda äro 
lokalerna belägna på något högre nivå och resp. 3,5 och 5 km 
från älven. I båda fallen är Hedera-beståndet ganska kraftigt ut
vecklat. De lokala förhållandena äro helt olika dem vid Garn 
Skattegården. Vid Attlered ha från en 5—6 meter hög berghäll 
med sydlig exposition, som varit murgrönans ursprungliga tillhåll, 
ett flertal skott efter hand trängt ned i den nedanför belägna, 
numera av några granar överskuggade terrängen och där brett 
ut sig längs hällen å en 25 meter lång sträcka, bildande en matta 
med inblandning av ljung, lingon- och blåbärsris, Hypnum- och 
Dicranum-arter. Enligt markägaren skall murgrönan ha existerat 
på denna plats väl hundra år, möjligen mera. Vid Rapenskår 
träffas Hedera i en åt öster vettande bergsluttning med ovanligt 
rik vegetation av såväl lignoser som örter. Den av murgrönan 
upptagna markytan har en längd av c:a 20 meter och en bredd 
av 15. På sluttningen växa alm, ask, ek, lind, hassel, Berberis, 
Cotoneaster-arterna, Crataegus monogyna m. fl.; av örtfloran ma 
nämnas Melica uniflora (i mängd), Brachypodium pinnatum, B. silva- 
ticum, Listera ovala, Polygonum dumetorum, Actaea spicata, Poten- 
tilla rupestris, Agrimonia eupatoria, Vicia cassubica, Lathyrus niger,



L. vemus, Geranium sanguineum, Mercurialis perennis, Hypericum 
montanum, Viola mirabilis, Satureja vulgaris, Valeriana officinalis. 
Campanula trachelium, Inula salicina.

1 jämförelse med de nu nämnda är murgrönbeståndet i Starr
kärr vid ett bergstup åt öster nära landsvägen Osebacken-—Eskekärr 
1 km från älven obetydligt. Murgrönan har här för ett tiotal år 
sedan beklätt ett ganska stort parti av den lodrätta bergytan, men 
etter det att några omedelbart invid berget och i dess närhet 
stående träd avverkats, borldog den till stor del, troligen till följd 
a' vid detta tilliälle lidna skador. Vid besök å platsen i juli d. å. 
befanns den emellertid kvarleva å ett 8 meter långt område vid 
bergets fot, varest den under de sista åren utvecklat ett antal nya 
och kraftiga skott.

Huruvida Hedera i Götaälvsdalens fortsättning norrut träffas 
mer än på västra sidan av Hunneberg är mig obekant. Av före
komster vid Vänern äro att nämna förutom de av gammalt kända 
från Halleberg och Kinnekulle en mindre sådan på klippor vid 
Sjöberg i Björsäters socken, Skaraborgs län (Rudberg 1902).

Gentiana baltica är av Johansson funnen i Starrkärr i trakten 
av Noi. Detta är tills dato det enda säkra fyndet från detta om
råde. En viss sannolikhet föreligger emellertid, att arten existerar 
även på andra håll. I Tunge vid Garn Skattegården ävensom i 
Nödinge vid St. Viken har jag påträffat några från fjolåret kvar
stående rester av en Gentiana-art, som på grund av del ytterst 
fragmentariska skick, vari dessa befinna sig, ej kunnat säkert 
identifieras, men vilken troligen varit G. baltica. Som inga ung
plantor på någotdera stället vid besök under för- och högsomma
ren stått att erhålla, synes det åtminstone antagligt, att det i båda 
fallen rört sig om en höstblommande Gentiana. Det är att märka, 
att G. campestris i denna del av länet så gott som saknas och
G. amarella är här alldeles okänd.

Möjligen förekommer G. baltica om ock sällsynt flerstädes vid 
Göta älv. I Åsbräcka socken norr om Lilla Edet har Johansson 
gjort ytterligare ett fynd av arlen (dock blott ett enda individ). 
Fyndplatsen där torde befinna sig omkring 1 km österut från 
älven. Från Kungälv är den påvisad av E. Th. Eriks (1911).

Några arter, som visserligen icke kunna hänföras till de egent
liga kustväxterna, men vilka i fråga om utbredningen inom häradet 
\isa en påtaglig anknytning till dessa, må här anföras. De äro 
Cgnosurus cristatus, Sedum rupestre och Trifolium dubium.

29 — 35449. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Cijnosurus crislatus förekommer i Alc härad liksom i övrigt A id 
Göta älv mångenstädes å naturlig mark, men därjämte även som 
antropokor i gräsmattor, på vägkanter etc., varför det i förstone 
kan synas vanskligt avgöra, vilket förekomstsätt, som här är det 
ursprungliga. Ett par omständigheter av vikt synas emellertid 
ägnade att klargöra frågan. Arten är inhemsk på västkusten 
allmän eller tämligen allmän i Halland och Bohuslän och 
även i södra Norges kusttrakter. Den har vid södra Vänern i 
Dalsland och Västergötland en mängd förekomster. Ar på Kål- 
landsö liksom i norra Kålland allmän och ofta rikligt uppträdande 
som en av allt att döma ursprunglig karaktärsväxt för gräsbackar, 
bergkullar, ängsmarker o. s. v. Kjellberg, vilken funnit Cijnosurus 
vara tämligen vanlig i stora delar av provinsen, framhåller (1. c. 
sid. 199), att arten »endast på Kållandshalvön» är sedd i fullt 
naturliga associationer. Att den på de flesta håll i Västergötland 
blivit införd torde knappast kunna betvivlas, men så kan tydligen 
icke fallet vara i Kållandsöområdet och sannolikt ej heller vid Göta 
älv med hänsyn till dess därvarande ståndortsförhållanden. Det 
förefaller antagligt, att C. cristatus från kusten inkommit till Göta- 
älvsdalen och längs denna framträngt till Vänern.

Sedum rupestre. Är på västkusten ej vidare allmän mer än i 
norra Halland, förekommer sällsynt i Bohusläns skärgård, men 
mångenstädes på de lägre kustbergen i sydöstra och södra Norge. 
I Götaälvsområdet synes arten förr ha varit rätt vanlig, åtmin
stone i södra delen. Därom vittnar ett ark av S. rupestre i Upp
sala universitets herbarium, vars etikett är försedd med följande 
anteckning: »Allmän på bergen vid vägen mellan Kattlebergs och 
Agnesbergs gästgifvargårdar nära Göteborg (l Vs mil från staden) 
d. 19 juli 1820. Dr Wikström» (anteckningen förskriver sig säker
ligen från intendenten vid Riksmuseets botaniska avdelning J. E. 
Wikström, f 1856). Den antydda vägsträckan har en längd av 
omkring 3 mil. Under de mer än hundra år, som sedan dess 
förflutit, har S. rupestre i det närmaste försvunnit i dennas norra 
del, varemot många lokaler ännu återstå i den södra, särskilt inom 
Nödinge; fråga är likväl, om icke arten även där befinner sig 
i avtagande. I häradets inre och östra delar är den ingenstädes 
sedd; däremot anmärkt från Lilla Edet, Trollhättan, Hunne- och 
Halleberg.

I likhet med Aira praecox, Allium vineale och Cijnosurus cristatus 
förekommer Sedum rupestre på talrika ställen vid Vänern i Kålland
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och Kållandsöområdet; dessutom flerstädes i trakten av Vänern 
i Dalsland och Värmland ävensom på Kinnekulle.

Trifolium dubium. Denna art är såväl i Halland som i Bohus
län tämligen allmän längs kusten. I Norge, där den är mera säll
synt än hos oss, förekommer den uteslutande i de sydligaste och 
lägsta kusttrakterna. I Ale härad träffas T. dubium mångenstädes 
i grannskapet av Göta älv, i regel ganska sparsamt, men kan alls 
icke betecknas som tillfällig. Ståndorten härstädes har i nästan 
alla antecknade fall utgjorts av hällar, torra backsluttningar etc., 
alltså samma slags naturliga marker, som uppsökas av flera bland 
de förut uppräknade kustväxterna, såsom Air a praecox och Allium 
vine ale, i vilkas sällskap arten vid flera tillfällen anträffats. Från 
områdets östra del är ingen enda förekomst av detta slag bekant 
men i gräsvallar och åkrar är den iakttagen i Östad.

Från trakterna kring Vänern tyckas blott få fynd av Trifolium 
dubium föreligga. Troligen äro åtminstone de flesta av antropokor 
natur. I Vänersnäs (vid Dettern) och Otterstad har jag dock sett 
arten i fullt naturliga växtsamhällen.

Det historiska samband, som tydligt förefinnes mellan strand- 
tloran vid Vänern och den i Götaälvsdalcn och om vilket de 
relikta halofilerna lämna det förnämsta och mest ojävaktiga vittnes
bördet, bestyrkes som av ovan framgår ytterligare genom flera 
av de nu anförda växterna. Förekomsten vid södra resp. sydöstra 
Vänern av sådana arter som Aira praecox, Melica uniflora, Allium 
vineale, Rubus plica lus, Vicia angustifolia f. Bobartii, V. latlujroides, 
Hedera helix kan svårligen tillfredsställande förklaras annorlunda 
än genom antagandet av en genom den forna, från sydväst in
skjutande havsfjärden ursprungligen förmedlad spridning. Men 
utom dessa kunna ytterligare några, huvudsakligen atlantiska 
växtei anföias, sasom Quercus sessiliflora, Teesdalea nudicaulis, 
Ononis arvensis, Hijdrocotyle vulgaris, Lonicera periclymenum, vilkas 
uppträdande vid Vänern likaledes blir rätt svårförklarligt, därest 
icke samma hypotes får gälla.

A\ aiter, vilka av olika nordiska botanister — norrmännen 
A. Blytt, N. Wille, J. Holmboe m. fl. — räknats till den atlan
tiska floran med utbredning huvudsakligen i västra Europa, 
förekomma inom häradet ett 30-tal. Av dessa kunna såsom någor
lunda allmänna i åtminstone ett flertal socknar betecknas:

Potamogeton polygonifolius, Sieglingia decumbens, Cgnosurus crista-
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tus, Junens squarrosus, Narthecium ossifragum, Mgrica gale, Quercus 
sessiliflora, Rumex obtusifolius, Teesclalea niidicanlis, Drosera inter
media, Radiola linoides, Erica tetralix, Pedicularis silvatica, Loni- 
cera periclgmenum, Lobelia dortmanna, Senecio aquaticus.

Sällsynta men dock anträffade på åtskilliga håll äro:
Lycopodium inundatum, Aira praecox, Sagina subulata, Geranium 

columbinum, Gentiana pneumonanthe, Leontodon hispidus.
Som ytterst sällsynta med blott ett eller några få fyndställen 

äro att framhålla:
Blechnum spicant, Pilularia globulifera, Scirpus sctaceus, Cladium 

mariscus, Cardamine hirsuta, Hedera helix, Hydrocotyle vulgaris, 
Senecio Jacobaea, Hypochoeris radicata, II. glabra.1

Så gott som helt inskränkta till områdets västra delar äro 
Pilularia, Aira praecox, Cynosurus, Sagina subulata, Teesclalea, 
Hedera, Senecio aquaticus (nästan endast på stränderna av Göta 
älv, men är där allmän) och Hypochoeris-arterna. Blott en art är 
funnen uteslutande i öster, nämligen Hydrocotyle vulgaris (vid 
Mjörn).

Av de nyssnämnda förtjänar kanske främst Cladium mariscus 
uppmärksammas. I juli förra året upptäckte jag den i västra 
Sverige numera så sällsynta Gotlands-agen i en liten undangömd 
skogssjö, kallad Bergsjön, uti norra Skepplanda (lig. 9). På general
stabens topografiska kartblad »Borås» är sjön utsatt, men saknar där 
namn. Bergsjön, som torde ligga omkring 110 m ö. h. och i 
riktning V—Ö håller något mer än 400 meter, hyser på spridda 
ställen utmed siränderna grupper av Cladium, växlande till stor
leken. Åtminstone nio sådana iakttogos, av vilka den största hade 
en utsträckning av 14—15 meter, men för övrigt var gles och upp
blandad med Phragmites; de återstående höllo blott 0 meter eller 
därunder. Till alldeles övervägande del utgjordes bestånden av 
sterila skott, men där fertila förekommo voro de ganska kraftigt 
utvecklade med stor rikedom på inflorescenser, kanske en följd av 
de föregående årens höga sommartemperalur. På det hela taget

1 I senare tid har M. Kotilainen (1933) etter en kritisk undersökning av den 
atlantiska tloran med hänsyn till arternas utbredning i Pennoskandia jämförd 
med den i övriga Europa utmönstrat från densamma ett antal av honom som 
»pseudooceaniska» betecknade arter, bl. a. Sieglingia, Cynosurus, Scirpus setaceus, 
Cladium, Juncus squarrosus, Mgrica, Rumex obtusifolius, 'leesdalect, Geranium 
columbinum, Gentiana pneumonanthe, Senecio Jacobaea, Leontodon hispidus, 
Hypochoeris radicata.
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E. Blomqvist foto.
Fig. 9. Parti av Bergsjön.

I bakgrunden ses pa ömse sidor om den lilla tallen i bildens mitt — i strand
kanten de tva största bestanden av Cladium mariscus R. Br.

\ c i ka i emellei tid Cladium här avgjort relikt, och de glesa grupperna 
a isa blott svagt ansatser till föryngring. Sjöns övriga vattenväxter 
äio tå och utgöras nästan uteslutande av Potamogeton natans, 
Scirpus lacustris saml Ngmphaea alba. Strandvegetationen av 
Mgrica, Empetrum, Calluna, Erica, Vaccinium uliginosum, Eriophornm 
vaginatam, Scirpus caespitosus *germanicus, Carex lasiocarpa, Rubus 
chamaemorus, Sphagnum-arter m. fl. erbjuder cj heller mycket av 
intresse.

I sin avhandling »Gotlands-agen i Sveriges postarktikum» fram- 
liallei L. von Post (1925), att i nutiden är Cladium mariscus mera 
än under tiden för den större utbredningen bunden vid närings- 
rika ståndorter. Så är otvivelaktigt fallet på andra håll i Väster
götland, där nästan alla de nutida förekomsterna falla inom det 
centrala silurområdet omkring Billingen. Vid den lilla Angsjön i 
Undenäs ej långt från Vättern, som hyser ett rikt och kraftigt 
bestånd av Cladium, utgöres bergarten av en talldg kloritskiffer, 
som bildar underlaget för den rika floran vid det bredvidliggande 
Bölel. Mindre givande med hänsyn till näringstillgången är där
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emot uppenbarligen Bergsjön, som tillhör den oligotrofa typen, 
varför artens fortsatta tillvaro därstädes vid första påseende före
faller ganska överraskande. Sannolikt finnes dock grönsten i det 
omedelbara grannskapet. Avståndet till den märkliga växtlokalen 
med kalcifilt betonad flora vid Röserna och Kullen (se sid. 449) 
är föga mer än Vs km.

Detta fynd får ett speciellt värde därigenom, att det kanske 
utgör den enda nu existerande förekomsten av Cladium i den till 
Västergötland hörande delen av Älvsborgs län. Av Rudberg är 
arten uppgiven från Ulricehamn och Borgstena (2 mil norr om 
Borås), men enligt meddelande av G. A. Westfeldt, som under 
flera år fruktlöst eftersökt den vid Åsunden, torde växten i nu
tiden ej längre förekomma på någotdera hållet.

Å tavla 15 i von Posts avhandling äro inlagda talrika fossila 
fynd från torvmarker i länet, vilka giva vid handen, att Cladium 
mariscus fordom säkerligen ej varit sällsynt i dessa trakter, men 
blott ett av dem faller inom Ale härad. Lokalen för detsamma 
är belägen i Ale-Skövde väster om sjön Gravlångens sydspets på 
ett avstånd av 11U mil nordväst om Bergsjön.

Det kontinentala inslaget i områdets flora är ej ringa. 
Av dithörande arter, vilkas utbredning utförligt behandlats av 
Sterner i hans ovannämnda arbete, ha här antecknats 34. Av 
dem är emellertid ej ens ett 10-tal att hänföra till de mera all
mänt uppträdande; de flesta kunna betecknas som mer eller mindre 
sällsynta, i åtskilliga fall funna på blott en enda eller några få 
lokaler. Ur synpunkten av provinsens växtgeografi äga många 
av dem ett ej obetydligt intresse, såsom

Ranunculus polijanthemus, Sedum album, Fragaria viridis, Poten- 
tilla rupestris, Cotoueaster melanocarpa, Agrimonia eupatoria, Ononis 
arvensis, Vicia cassubica, Lathyrus vernus, Geranium sanguineum, 
Elatine triandra, Hypericum montanum, Viola mirabilis, Ledum pa- 
lustre, Chimapliila umbellata, Veronica longifolia, Lonicera xylosteum, 
Inula salicina, Crepis praemorsa.

Härvid må göras några erinringar.
Sedum album är funnen endast i Nödinge i närheten av älven 

och där i ringa mängd. Med all sannolikhet stadd i försvinnande 
(måhända redan utrotad).

Cotoueaster melanocarpa (fig. 10). Har för att vara en kontinen
tal art en mycket egendomlig utbredning i vårt land, varom kartan
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Fig. 10. Fyndlokaler för Cotoneaster melanocarpa Lodd.

(Plate 12) hos Sterner blott ofullständigt ger föreställning. Man 
finner emellertid av densamma, att arten gärna följer kusten, 
större sjöar och vattendrag. Förekommer i provinsen ej blott vid 
Vänern — Kållandsöområdet, Kinnekulle, Torsö (Skärman 1927, 
1929, 1931) — och Vättern (Undenäs, Skärman 1916 och 1922) 
utan även vid Göta älv, men saknas fullständigt i de inre delarna, 
även i den på kontinentala arter så rika Falbygden. I Ale härads 
västra del träffas C. melanocarpa på talrika ställen utmed älven 
och Skepplandadalen — omkring ett 30-tal fyndplatser antecknade 
— men har icke blivit funnen i den östra hälften. Är norrut 
anmärkt från Lilla Edet, Trollhättan (»tämligen allmän på västra 
strandens bergväggar» enligt Berggren 1929) och Västra Tunhem 
nedanför Hunneberg. — I överensstämmelse med sin kontinentala



karaktär trives arten bäst i solöppna lägen, å bergsluttningar, 
rasmarker etc. och är ingalunda skiofil som det uppgivits; även 
en medelmåttig beskuggning kan medföra, att blom- och frukt
bildningen starkt nedsättes.

Fragaria viridis. Blott en enda och därtill rätt märklig fynd
lokal känd: Skepplanda i den branta bergsluttningen österut från 
Frövet Frälsegården. Förekomsten där av denna typiskt kalcifila 
art kan väl endast förklaras därav, att grönsten är anstående i 
det omedelbara grannskapet.

Av allt att döma är F. viridis ytterst sällsynt i Västgötadelen 
av Älvsborgs län. Den gamla uppgiften i Saheéns flora (1854) 
om förekomst på »sandbackar» i Vänersborgstrakten torde vara 
felaktig; den har aldrig sedermera veterligen blivit bestyrkt. 
Varken apotekaren A. S. Trolander, Växjö, eller läroverksadjunkten 
.1. Sjögren, Vänersborg, ha under sina mångåriga exkursioner i 
det av Sahlén behandlade området sett arten.

Potentilla rupestris. Fig. 18 i Sterners anförda arbete gav 
anledning förmoda, att denna art borde finnas i häradet, vilket 
också visat sig vara fallet. Dock synes den förekomma endast i 
socknarna utmed älven, varifrån ett 15-tal lokaler antecknats; har 
i de östra delarna eftersökts utan framgång.

Ononis arvensis, som av vissa tecken att döma fordom måtte ha 
haft stor utbredning i åtminstone södra delen av området, befinner 
sig uppenbarligen i försvinnande både här och i angränsande 
trakter, antagligen uteslutande på grund av åtgöranden från 
människans sida. 1 Wästgöta-Resan har Linné från »Julii 9», då 
han färdades från Lerum till Göteborg, antecknat: »Ononis inermis 
(Flor. 622) wäxte öfweralt uti ängarna». Linnarsson, som iakttog 
arten vid Lahall i Nödinge, anför en uppgift från förra hälften 
av 1800-talet, enligt vilken O. arvensis blivit funnen »utmed Göta 
älv från Göteborg till Columbo» (Nödinge). H. Fries har ej lyckats 
återfinna den på någondera av dessa sträckor.

Vicia cassubica. Hittills väl ansedd som mycket sällsynt i västra 
Västergötland. Ar dock här funnen på bortåt ett 20-tal platser 
i fem av häradets socknar och flerstädes i rik mängd. Anmärk
ningsvärt är, att arten saknas i nästan hela Bohuslän.

Geranium sanguineum. Förekommer på en mängd ställen, men 
i likhet med många förut omnämnda arter blott i de västra 
trakterna, företrädesvis på Götaälvsbergen.

Ledum palustre. Ar i provinsens västra hälft mycket sällsynt,
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såsom framgår av utbredningskartan hos Granlund (1925). Från 
Ale härad äro att anteckna tre under de sista åren nyfunna lokaler 
med ganska rik tillgång på två och ett par ovanligt kraftiga buskar 
på den tredje. Även om flera fynd här skulle göras, torde detta 
dock knappast innebära, att Ledam i denna del av länet är stadd 
i framryckning, utan förklaringen får nog hellre sökas i den rika 
tillgången på för densamma lämpliga ståndorter.

Veronica longifolia. Av gammalt känd från Göta älv (Wahlen
berg 1820). De nutida, rätt fåtaliga förekomsterna i häradet äro 
emellertid icke i något enda fall förlagda, såsom man skulle 
kunna tro, till älvstränderna utan tillhöra bergen vid eller i grann
skapet av den forna havsfjärden och måste alltså vara av relikt 
natur. Blott i Tunge på Garnberget vid järnvägsstationen före
kommer V. longifolia på obetydlig nivå (5—6 meter) över älven; 
i de övriga socknarna — Hålanda, S:t Peter och Skepplanda - 
äro däremot växtställena, 4 till antalet, belägna ovanför den post- 
glaciala gränsen, som där befunnits ligga nära 35 m ö. h. Här 
möter tydlig överensstämmelse med förekomsten av V. longifolia 
i diabasbranterna å Västergötlands silurberg (Skärman 1933).

Av intresse såsom tvivelsutan belysande för artens historia här- 
städes är, att på eller i närheten av dess växtplatser ha anträffats 
flera av de ovannämnda kustväxterna, såsom Arrhenatheram elatius, 
Melica uniflora, Allium vineale, Rubus plicatus, Prunus spinosa, Tri
folium dubium, Vida angustifolia f. Bobartii. Österut i Östad vid 
Mjörn förekommer V. longifolia under helt andra förhållanden, 
nämligen på låga berghällar utmed stränderna, där ingen av dessa 
eller överhuvud några egentliga kustväxter ingå i den härskande 
strandfloran.

Ett karakteristiskt drag i häradets flora är den påfallande fattig
domen på orkidéer. Blott 7 arter äro hittills funna. För tre av 
dessa, nämligen Listera ovala, Neottia nidus anis och Malaxis palu- 
dosa är endast en lokal känd; Platanlhera bifolia, P. chlorantha 
och Goodyera repens förekomma mycket sparsamt och den åter
stående arten, Orchis maculatus, kan icke betecknas som allmän 
mer än på enstaka håll. Detta förhållande sammanhänger tyd
ligen med den genomgående bristen på kalkhaltiga jordarter. 
Desto mer överraskande verkar det då att här och där inom vissa 
gebit finna utpräglade kal k växter i avsevärd artmängd. Deras 
uppträdande måste uppenbarligen stå i samband med de ovan
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påtalade, i jämförelse med gnejsen kalkrika grönstenarna. Före
komsten i t. ex. Rapungabergets branter och rasmarker eller 
omedelbart nedanför desamma av ett betydande antal kalkgynnade 
arter kan ej gärna bero enbart av den övervägande sydliga exposi
tionen utan får nog riktigare sin förklaring av de i grönstenen 
förefintliga kalkmineralen (plagioklasfältspater m. fl.). Där träffas 
sålunda:

Melica un i flora, Festuca gigantea, Carex Pairaei, C. digitala, Poly- 
gonatum officinale, Platanthera chlorantlia, Polggonum dumetorum, 
Silene nutans, Actaea spicala, Anemone hepatica, Ranunculus polg- 
anthemus, Turritis glabra, Cotoneaster integerrima, C. melanocarpa, 
Filipendula hexapetala, Trifolium procumbens, Astragalus glycyphyIIus, 
Lalhgrus niger, Vicia cassubica, Geranium sanguineum, G. colum- 
binum, G. lucidum, Linum catharticum, Hypericum montanum, To- 
rilis anthriscus, Stachys silvaticus, Satureja vulgaris, Origanum vul
gare, Verbascum nigrum.

Alt det närbelägna berget vid Rapenskår omedelbart väster om 
Skepplandaån med sin intressanta vegetation av Hedera och ett 
anlal andra sällsynta arter på sin östra sluttning (se sid. 438) 
också är rikt på kalkmineral kan väl lagas för givcl.

Samma förklaringsgrund måste gälla i fråga om Lid och Frövet 
Frälsegårdcn i Skepplanda. Särskilt i det senare fallet möter i de 
likaledes åt öster exponerade branterna och sluttningarna en ganska 
utpräglat kalcifil flora, som för flera av de ingående arterna med 
nödvändighet förutsätter ett kalkpåverkat substrat. Därifrån äro 
sålunda antecknade bl. a.:

Carex Pairaei, C. digitata, C. acutiformis (vid Skepplandaån 
nedanför berget), Gagea lutea, Allium oleraceum, Ranunculus poty- 
anthemus, Cardamine hirsuta, Turritis glabra, Cotoneaster melano
carpa, Rubus caesius, Fragaria viridis, Filipendula hexapetala, Tri
folium procumbens, T. dubium, Vicia cassubica, V. angustifolia f. 
Bobartii, Geranium columbinum, G. lucidum, Epilobium roseum, To- 
rilis anthriscus, Origanum vulgare, Stachys silvaticus, Verbascum 
nig rum.

Av al 11 all döma ha grönstenarna i häradet en något större ut
bredning än vad Johanssons anteckningar giva vid handen, vilket 
i och för sig ej alls är ägnat att förvåna, då J. självfallet under 
den till buds stående liden icke kan ha medhunnit företaga en 
detaljerad granskning inom alla delar av sitt stora undersöknings
område. Sålunda torde grönsten förekomma i ett av J. blott
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myckel ofullständigt behandlat parti, sträckande sig från Slere- 
bosjön i Hålanda till något väster om gårdarna Kullen, Rö- 
serna och Stenkullen i Skepplanda med en längd av omkring 8 
km. Den på flera punkter synnerligen märkliga floran därstädes 
gör ett dylikt antagande sannolikt. Inom detsamma ha på stånd
orter av skilda slag anträffats ett betydande antal starkt närings- 
fordrande arter, vilka med all tydlighet angiva en viss förhanden- 
varande kalkhalt i marken. Då nu moränen i dessa trakter så
som ovan nämnts såvitt bekant icke är kalkförande, synes den 
närmast liggande förklaringen vara den, att kalken härstammar 
från grönstenar i de här uppträdande bergen. Uteslutet är dock 
givetvis icke, att här kan föreligga en lokal förekomst av kalk
haltig morän, i så fall med innehåll av grönstenar, fy med en 
av landisen hittransporterad silurkalk får man väl i denna del 
av provinsen svårligen räkna. Nedanstående i häradet mindre 
vanliga, delvis ytterst sällsynta arter ha under de senaste som
rarna påträffats inom området i fråga.

Från trakten mellan Slerebosjön och Drängedalen (Hålanda):
Milium effusum, Festuca silvatica, Eriophorum latifolium, Scirj>us 

pauciflorus, Carex pulicaris, C. digitata, C. flaua, C. Hornschuchiana, 
Polijgonatum multiflorum, Actaea spicata, Ranunculus polyanthemus, 
Dentaria bulbifera, Lathyrus venms, Viola mirabilis, Stachys silva- 
tieus, Leontodon hispidus.

Vid de intill varandra gränsande gårdarna Kullen och Röserna, 
som utgöra en av de rikaste växtlokalerna i hela området (ej be
sökt av Johansson), ha samtliga dessa undantagandes Festuca sil
vatica, Polygonalum multiflorum och Ranunculus polyanthemus an
träffats och därjämte:

bestuca gigantea, Brachypodium pinnatum, Scirpus compressus, 
Carex remota, C. acutiformis, Polygonatum officinale, Neottia nidus 
anis, Polygonum dumetorum, Turritis glabra, Crataegus calycina, Fili- 
pendula hexapetala, Rosa cinnamomea, Vicia silvatica, V. cassubica, 
Lathyrus niger, Geranium sanguineum, Linum catharticum, Hypericum 
montanum, Sänicula europaea, Torilis authriseus, Satureja vulgaris, 
Origanum vulgare, Veronica beccabunga, Lonicera xylosteum, Cam
panula traclielium, Inula salicina, Cirsium heteroplujllum.

1 grannskapet av Stenkullen förekomma:
Dryopteris Thelgpteris, Brachypodium pinnatum, Vicia silvatica. 

Astragalus glycyphyllus, Hypericum montanum, Satureja vulgaris, 
Origanum vulgare. Lonicera xylosteum, Cirsium heterophyllum.
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De sumpmarker, som åtfölja bäcken i dalsänkan från Slerebo- 
sjön till den nedanför Kullen belägna Slisjön, hysa också en egen
artad vegetation, i vilken ingå bl. a. Eriophorum latifolium, Scirpus 
trichophorum, Carex pulicaris, C. paradoxa, C. Hornschuchiana, Pav- 
nassia palustris. Beaktansvärd är särskilt förekomsten av Carex 
paradoxa, vilken i Älvsborgs län synes vara känd från blott några 
få lokaler. Det är även märkligt, att Scirpus trichophorum och 
Parnassia, som båda tyckas vara mycket sällsynta i dessa trakter, 
här förekomma ganska rikligt.

Om också ej alla av de nu uppräknade äro att anse som kalk
växter i sträng mening, återstå likväl tillräckligt många för att åt flo
ran inom detta speciella avsnitt förläna en starkt kalcifil karaktär.

Ett annat område, som också kan antagas hysa grönsten i större 
omfattning än vad Johanssons i det fallet knapphändiga anteck
ningar ge vid handen, är beläget i S:t Peter omkring Svalered 
och Mökered med en längd av ungefär 2 km. Floran där är vis
serligen mindre artrik än vid Kullen och Röscrna, men företer 
dock en sammansättning, som icke kan bero av en slump utan 
klart anger, att i gnejsen måste vara inblandad någon för vege
tationen mera gynnsam bergart med kraftig kalkverkan, b rån 
några huvudsakligen i riktning V—Ö löpande bergåsar och en 
mellan dem liggande sänka äro sålunda antecknade bl. a.:

Brachijpodium pinnatum, Carex caespitosa, C. Pairaei, Allium 
oleraceum, Polygonatum multiflorum, P. officinale, P. verticillatum, 
Anemone hepatica, Aclaea spicata, Turrit is glabra, Cotoneaster in- 
tegerrima, Filipendula hexapetala, Potentilla rupestris, 1 rifolium du- 
bium, Lathy rus niger, Geranium sanguineum, G. columlnnum, Hype
ricum montanum, Primula veris, Valeriana officinalis, Campanula 
latifolia, Inula salicina, Cirsium heterophyllum, Leontodon hispidus, 
Crepis praemorsa.

Områdets nordliga arter utgöra en talrik grupp, men många 
av dem äro härstädes jämförelsevis ovanliga. Till de mera all
mänt uppträdande kunna exempelvis räknas Scirpus caespitosus 
(S. austriacus Palla), Silene rupestris, Trollius europaeus, Geranium 
silnaticum, Cornus suecica samt på vissa håll Polygonum viviparum 
och Aracium paludosum. Som mer eller mindre sällsynta äro att 
anse Hierochloe odorata, Calamagrostis purpurea, Scirpus trichopho
rum, Carex naginata, C. limosa, C. flava, Malaxis paludosa, Salix 
nigricans, Stellaria nemorum, S. longifolia, Melandrium dioecum,
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Nuphar pumilum, Actaea spicata, Drosera anglica, Parnassia palustris, 
Potentilla Crantzii, Viola montana, Circaea alpina, Hippuris vulgaris, 
Pyrola rotundifolia, Oxycoccus microcarpus, Cirsium heterophyllum.

Ingen av dessa liar i Västergötland sin sydgräns; för Calama- 
grostis purpurea, Potentilla Crantzii och Viola montana torde av
ståndet dit dock icke vara särdeles långt. Däremot synes detta 
gälla om den härstädes allmänna Alchemilla strigosula, om den nu, 
vilket förefaller något ovisst, kan upptagas i denna grupp.

I jämförelse med de nordliga äro de utpräglat sydliga (syd- 
skandinaviska) arterna få. Som de mest anmärkningsvärda av 
dem äro att framhålla Pilularia globulifera, Holcus mollis (före
kommer här flerstädes i fullt naturliga associationer), Brachypo- 
dium pinnatum, B. silvaticum, Gagea spathacea, Rumex sanguineus 
— de båda senare inskränkta till Nödinge, där de ha sin nordli
gaste kända förekomst i provinsen — och Senecio Jacobaea; må
hända tillkommer ytterligare Steltaria nemorum *glochidosperma, 
som uppgivils från Skepplanda (Hård sid. 161), men trots grund
ligt sökande ej under de senaste åren kunnat anträffas. Av eu- 
trofer med utbredning huvudsakligen i södra Sverige träffas där
emot många. Åtskilliga av dem ha ovan blivit nämnda i sam
band med kalkväxterna. Ej så få höra till provinsflorans mera 
ovanliga arter, såsom:

Dryopteris Thelypteris, Potamogelon acutifolius, Glycerin plicata, 
Festuca gigantea, F. silvatica, Brachypodium-arterna, Gare.v paradoxa,
C. acutiformis, Neottia nidus avis, Rumex hydrolapathum, Cerastium 
glutinosum, Crataegus-arterna, Rubus caesius, Geranium columbinum, 
Elatine triandra, Epilobium roseum, Valeriana officinalis.

Artförteckning.

Nomenklaturen följer här nedan liksom i del föregående för 
ormbunkarna Otto R. Holmbergs Skandinaviens Flora och för 
faneiogamerna i de flesta tall C. A. M. Lindmans Svensk Fanero- 
gam flora, 2:a uppl.

Följande förkortningar för sockennamnen äro vidtagna: Tu 
Tunge, A 1 = Ale-Skövde, H å = Hålanda, P e = Sd Peter, S k = 
Skepplanda, S t = Starrkärr, K i = Kilanda, Ö s = Östad, N ö = 
Nödinge.
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Lokaluppgifter, som förskriva sig från statsgeologen H. E. Jo
hansson äro betecknade med H. Jn, från läroverksadjunkten G. 
Kjellberg med Kbg och från banktjänstemannen T. Borgvall 
med Bil.

Till herrar professor G. Samuelsson, tullförvaltare A. A. Lind
ström och med. kand. G. Haglund, vilka bestämt allt av mig in
samlat material av släktena Hieracium, Rosa och Taraxacum, hem
bär jag mitt uppriktiga tack.

För talrika lokaluppgifter från Nödinge samt värdefulla upp
lysningar av olika slag står jag i tacksamhetsskuld till doktor 
Harald Fries.

* **

Woodsia ilvensis. Förekommer i samtliga socknar; på en del håll täm
ligen allmän, åtminstone i Tu, Al, Pe och Sk, varifrån ett mycket 
stort antal lokaler antecknats.

Cystopteris fragilis. Ej vidare allmän; torde dock förekomma i de flesta 
delar av området.

Struthiopteris Filicastrum. Mycket sällsynt. Al: Pressebo i bäckdalen 
nedanför vägen till Linnebacken (på några få ställen); Sk: Blinneberg 
vid ån österut i stor mängd; Ös: vid Valån; Nö: bäckdalen nedanför 
Vinningsbo.

Dryopteris Filix mas. Allmän.
I). cristata. Sällsynt. Tu: Barsjön (sparsamt å östra stranden); Sk: mosse 

vid landsvägen en halv km österut från Stenkullen på flera ställen, 
Ekliden i närheten av bäcken; St: söderut från Alafors enl. II. Jn (tro
ligen i närheten av Ilälltorp), kärret N om Vimmersjöns nordöstra parti 
(mycket sparsamt); Nö: sydöstra stranden av Vimmersjön, N. Skårdal 
i Nordmossen på ett flertal ställen.

D. austriaca. Tämligen allmän; antecknad från mer än ett 40-tal platser.
D. spinulosa. Allmän.
D. cristata X spinulosa. St: kärret N om Vimmersjön tillsammans med 

stamarterna.
D. austriaca X spinulosa. Iakttagen endast i Ös: Gethult.
D. Thelypteris. Från hela häradet blott två förekomster kända, nämligen 

II å: ett litet bestånd på en tuva i kärret nedanför Skantås; Sk: i den 
nyssnämnda mossen vid landsvägen österut från Stenkullen; förekom
mer där i sällskap med D. cristata.

D. Phegopteris. Allmän.
D. Linnaeana. Nästan lika allmän som föregående art.
Athyrium Filix femina. Allmän.
Asplenium septentrionale. Tämligen allmän i områdets västra del, sär

skilt i Skepplanda, varifrån ett mycket stort antal lokaler antecknats. 
Ej sedd i Östad, där arten väl dock ej torde saknas.



Asplenium Trichomanes. Överensstämmer i utbredning och frekvens ganska 
nära med A. septentrionale; i likhet med denna art talrikast i S k.

A. septentrionale x Trichomanes. Sällsynt. Tu: norra delen (H. Jn). Al: 
Bästorp; Pe: Svalered, Hälltorp; Sk: Rapungaberget (H. Jn), Kullen; 
St: Osebacken; Nö: berghäll NV om Vimmersjön (II. Jn). På samtliga 
ställen funnen i enstaka tuvor.

Blechnum spicanl. Tu: Kärra (Rudberg); Al: V om Bodasjön (II. Jn); Sk: 
Dalen och Kattleberg (H. Jn); Nö: Lindås och V. Skårdal (II. Jn). Själv 
har jag ingenstädes sett arten.

Eupteris aquilina. Allmän.
Polypodium vulgare. Allmän.
Pilularia globulifera. Känd endast från Nö: St. Vikens utmarker (H.

Fries 1928), Surte (E. Th. Fries 1911).
Botrychium Lunaria. Förefaller vara ytterligt sällsynt. Sedd blott i Nö: 

St. Viken.
Equisetum arvense. Allmän.

f. alpestre. Flerstädes på banvallar, t. ex. Tu: Kärra; Pe: Hede, 
Alvliems station.

f. nemorosum. Tu: Tunge Torp; Pe: Lödöse; Sk: Frövet Frälse- 
gården; Nö: bäckdalen vid Nödinge anhalt.

E. silvaticum. Tämligen allmän.
E. pratense. Synes vara rätt sällsynt. Tu: Holmaberget: Al: Rörkärr; 

Hå: Livered, Slerebo; Sk: Kattleberg', Båstorpsberget; St: Häljered; 
Nö: St. Viken (ymnig vid bäcken nedanför kvarnen).

E. palustre. Mångenstädes, t. ex. Tu: Garn; A1: Linnebacken, Pressebo; 
Hå: Livered, Verled; Pe: Elekärr, Heden Västergården, Lödöse vid 
vägen till Hede; S k: Röserna, Glömsten, Stenkullen, Ryksdam, Tussebo, 
Ekliden; St: Nol; K i: Hylta mosse; Nö: L:a Viken, N. Skårdal i Nord- 
mossen, Surte.

f. polystachyum. Al: Pressebo vid landsvägen söderut från järnvägs
stationen (1933 i stor mängd); Nö: Kolumbo.

E. limosum. Allmän och ofta massvis, särskilt vid Göta älv.
var. verticillatum. Långt mindre allmän än huvudarten, men före

kommer dock mångenstädes och h. o. d. likaledes i massor.
E. hiemale. Anmärkt endast från Sk: Röserna; Pe: Ilönebäck samt ovan

för Norra Passagården nära gränsen till Tunge.
Lycopodium Selago. Mindre allmän. Förekommer spridd i alla socknarna, 

som vanligt blott i enstaka eller några få individ på varje lokal.
L. inundatum. Sällsynt: Hå: Skantås: Sk: trakten av Ljusevattnet (II. 

Jn), norra stranden av Slisjön; St: Sandsjödal; K i: sumpmark V om 
Ramneberg; Ös: Klevsjön (vid en gammal sågdamm); Nö: St. Vikens 
utmarker (H. Fries 1928), Nödsjömossen, Videtjärn och Surte sandhåla 
(11. Jn).

L. annotinum. Tämligen allmän.
L. clavatum. Avgjort mindre vanlig än föreg. art och visar överallt mindre 

frekvens än denna.
L. complanatum. Synes vara mycket sällsynt. Av mig sedd blott i Sk: 

Stenkullen, Munkagården nära Bockasjön, samt Ös: Gethult.
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Isoetes lacnstre. Al: Bodasjön; K i: Sundsjön; Ös: Anten, Mjörn vid Kro
karna udde (H. Jn), Buaholm; Nö: Surte.

I. echinosporum. Vid Göta älv flerstädes, såsom Tu: Norra Garn, Ekerna; 
Pe: Lödöse; Sk: Ilarjsäng, nedanför Örnäsberget; St: Nol; Nö: Bohus, 
V. Skårdal, Surte. Därjämte funnen i Al: sjön Gravlången: K i: Kilanda- 
ån (vid landsvägen); Ös: Mjörn flerstädes, såsom vid Sjövik, Buaholm 
och Kärret; Nö: Vimmersjön.

Juniperus communis. Allmän.
Picea abies. Allmän.

f. viminalis. Pe: Hede. Ett omkring 20 meter högt träd; ej till alla 
delar typisk med hänsyn till den rätt rika förgrening, som ett antal 
grenar av 2:a ordningen förete.

f. virgata. Pe: Attlered. Ett 10 meter högt, synnerligen vackert och 
välvuxet träd.

Nära gården Röserna i Skepplanda står en c:a 10 meter hög gran 
av egendomligt utseende: medan den nedre hälften visar normal ut
bildning bildar den övre en enda väldig, rundad och utomordentligt 
tät häxkvast med små, högst 6 mm långa barr.

Pinus silvestris. Allmän.
Typha latifolia. Mångenstädes vid Göta älv, särskilt i P e, Sk och N ö, 

bildande mer eller mindre rena bestånd av stundom ansenliga dimen
sioner. För övrigt anmärkt från Sk: Blinneberg, Slittorp; St: syd
västra delen av Grosjön (tvenne kolossala, fullkomligt homogena och 
mycket täta bestånd, båda vid besök 1934 absolut sterila).

T. angustifolia. Förekommer likaledes på många ställen vid Göta älv; i 
Sk, St och i synnerhet i Nö — t. ex. söderut från anhalten, vid Ma
den, nedom St. och L:a Viken — ofta i mängd. Dessutom i Tu: Bar
sjön; II å: Angsjön, Malmsjön; Sk: Ilarjsjön och avloppsbäeken till äl
ven; K i: Kindsjön. Träffas i samtliga dessa sjöar (särskilt Angsjön) 
massvis, oftast steril.

Sparganium minimum. Ganska allmän i flertalet socknar; i P e och N ö 
dock sällsynt.

S. Friesii. S t: Grosjön.
S. affine. Möjligen sällsynt. Anmärkt endast från II å: Älghultssjön; Sk: 

Ljusevattnet; Ki: Kilandahult; Nö: Bönabo (H. Jn), Surte (II. Fries). 
Säkerligen flerstädes, åtminstone i de östra delarna.

S. simplex. Spridd—tämligen allmän.
f. longissimum. Nö: Göta älv (H. Fries 1925—26).

S. glomeratum. Troligen ej så sällsynt, ehuru icke funnen i flera av 
socknarna. Tu: trakten av Barsjön (H. Jn); Al: vid Vanderydsvattnet 
(II. Jn); II å: Älghult (H. Jn); S k: nedanför Angertuvans södra brant, 
Hulan, Stenkullen; K i: Ramneberg, Kilandahult.

S. ramosum. Ganska allmän i nästan alla delar av området (på sjösträn
der, i bäckar, diken, kärr o. s. v.).

Potamogeton acutifolius. Sk: i avloppsbäeken från Ilarjsjön erhölls i juli 
1932 ett enda individ, innästlat bland flera dylika av P. obtusifolius. 
Flerfaldiga gånger sedermera förgäves eftersökt såväl där som i den 
närbelägna sjön och Göta älv.
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Potamogeton piisillus. Förefaller vara sällsynt. Anmärkt endast från Al: 
Pressebo; Pe: Backa och Hälltorp i vattengropar, Hede i en mindre 
göl, Lödöse i älven vid varvet; Nö: Nödinge anhalt (II. Fries), N. Skår- 
dal i Nordmossen (flerstädes i torvgölarna).

P. obtusifolias. Sällsynt. Tu: Barsjön; Sk: Ilarjsjön och avloppsbäcken 
därifrån till älven; St: Grosjön; Nö: älven nedanför Storängen, Nödinge 
anhalt och St. Viken (H. Fries 1927).

P. alpinas. Iakttagen h. o. d. i åar och bäckar uti flertalet socknar, men 
är alls icke vidare allmän.

P. polygonifolius. Tämligen allmän i de östra och mellersta delarna, där 
arten på många ställen förekommer rikligt, stundom massvis i bäckar 
och vattenförande större diken, men sällsynt i trakterna närmare Göta 
älv. Av västliga lokaler må nämnas T u: Barsjön; St: Knapetorp (II. Jn), 
Sandsjödal; Nö: N. Skårdal i Nordmossen.

P. natans. Allmän i områdets talrika sjöar och förekommer även i Göta älv.
P. perfoliatus. Utom i älven, där arten är helt vanlig, anmärkt från II å: 

Halmsjön; Pe: Lödöseån; Sk: Ljusevattnet (H. Jn), Skepplandaån; Ös: 
Mjörn.

Zannichellia repens. Sedd endast i St: älven nedanför Storegården något 
mer än 1 km söderut från Nols järnvägsstation; ett mycket stort, rik
ligt fruktificerande bestånd iakttogs här i juli förlidet år.

Triglochin maritimum. Förekommer utmed Göta älv i alla socknar ända 
till något norr om Nolgården i Tunge på de flacka och åtminstone tid
tals våta strandpartierna, stundom massvis. Rent undantagsvis kan 
arten träffas ovan de egentliga strandområdena, t. ex. i diken norr om 
Alvhems station, men i regel avlägsnar den sig ej långt från älven.

T. palustre. Tämligen allmän inom hela området.
Schenchseria palustris. Saknas i de västra delarna och torde i de övriga 

vara sällsynt, möjligen med undantag för de östra, på skogstjärnar och 
mossar rika socknarna. Anmärkt endast från Al: vid sjön Gravlångens 
södra ände; IIå: Bödakärr (II. Jn), Granvattnet, Skantås, Slerebo; Ki: 
Hultasjön; Ös: Brunnsjön.

Alisma plantago-aquatica. Allmän.
Sagittaria sagittifolia. I Göta älv ej ovanlig; sedd på en mängd platser 

från Tunge Torp ända ned till sydligaste delen av Nödinge. Eljes säll
synt och anmärkt endast från Pe: Lödöseån nära utloppet; Sk: Ilarj
sjön; St: Skepplandaån; K i: Sundsjön; Ös: Mjörn (11. Jn). Ej funnen i 
A 1 eller II å.

Bulornas umbellatus. Mycket sällsynt. Sk: Ilarjsjön och avloppsbäcken 
därifrån till älven; Nö: Göta älv vid Nödinge anhalt (II. Fries) samt 
nedanför Kolumbo (Linnarsson).

Elotlea canadensis. Synes saknas i de norra delarna, men förekommer i 
ö\iigt mångenstädes. Pe: Lödöse i älven vid kvarnen samt i Lödöse- 
uns mynning, Alvhems station i diken; Sk: Ilarjsjön och dess avlopps- 
bäck, St: Nol i älven, Alafors, bäcken från Vimmersjön (ymnig 1934); 
Os. Mjörn vid Sjövik, Kärret m. fl. st.; Nö: i älven på talrika ställen.

Stniliotes aloides. Anmärkt endast från Nö: älven nedanför Storängen (en 
icke obetydlig koloni sågs i aug. 1934), St. Viken (II. Fries).
30 — 35449. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Hydrocharis morsus ranae. Förefaller vara inskränkt till Göta älv i om
rådets södra del, men är där ej sällsynt. Sålunda funnen i St: nedan
för Osebacken samt vid och söderut från Nols station; Nö: IYollevik 
(IL Fries), Storängen, Nödinge anbalt och ett område c:a 400 m S 
om densamma, L:a Viken, Surte.

Typhoides arundinacea. Är allmän och lokalt ymnig vid älven, för övrigt 
mångenstädes vid sjöar, åar och bäckar.

Anthoxanthum odoratum. Allmän.
Ilierochloé odorata. Säkerligen mycket sällsynt. Sedd blott i Sk: Röserna 

(på en fuktig åkerren i mängd), vid avloppsbäcken från Harjsjön, samt 
Nö: älvstranden högst 'h km S om Nödinge anbalt.

Milium effusum. Mycket sällsynt. II å: Livered i dalsänkan strax V om 
gården, Slerebo nedanför ett bergstup nära landsvägen (sparsamt); Sk: 
Kullen i en ängssluttning ovan Slisjön.

Phleum pratense. Allmän, ehuru väl mindre ofta ursprunglig utan fast
mer kulturspridd.

Alopecurus pratensis. Allmän, främst i de västra socknarna; på strand
ängar vid Göta älv ofta i rik mängd.

f. obscurus. St: Iläljered å älvstranden; Ös: vid Anten (lvbg).
A. geniculatus. Allmän; i Götaälvsdalen ofta mycket riklig i vallar. Före

kommer ej sällan på stränderna utmed älven i en form, som genom 
sin mindre och smalare axvippa i påfallande grad erinrar om följande art.

A. aequalis. Med full säkerhet påvisad inom området endast i Al: Lunne- 
viken vid Vanderydsvattnet; St: norra stranden av Yinnnersjön nära 
den åt N rinnande avloppsbäcken. Är av H. Johansson antecknad från 
Göta älv, men troligen föreligger förväxling med nyssnämnda form av
A. geniculatus (beläggexemplar från häradet saknas); förgäves sökt vid 
älven av H. Fries och mig.

Apera spica venti. Är i dessa trakter numera mycket sällsynt. Pe: 
Lödöse på spridda ställen, men helt sparsamt. Nö: Bohus, V. Skårdal 
(II. Fries).

Agroslis stolonifera. Allmän.
f. maritima. Sk: Harjsjöns stränder, huvudsakligen åt S och V.

A. capillaris. Allmän.
A. canina. Allmän i alla delar av området på såväl berg som fuktig mark.
Calamagrostis arundinacea. Allmän och utbredd genom hela området; på 

skogsbergens sluttningar mångenstädes i mängd.
C. neglecta. Tämligen allmän ej blott på stränderna av Göta älv samt 

Anten och Mjörn utan även vid många vattendrag i de inre delarna.
C. lanceolata. Mindre allmän. Tu: Bredhult; Al: Linnebacken. II å: 

Älghultssjön Ö om Livered, Slerebosjön; Pe: Mökered; Sk: Glömsten, 
Stenkullen, Ryk, Ekliden, L:a Alvhem, Ilarjsäng; St: Iläljered; K i: 
Kilanda säteri, Burhultsnäs; Ös: Gethult; No: Lindås, Bohus, på åker
renarna mellan N. Skårdal och Jordfallet.

C. purpurea. Mycket sällsynt. Blott tre förekomster säkert konstaterade 
nämligen II å: Slerebosjön samt vid landsvägen mellan Glömsten och 
Ilulan; Sk: nordvästra stranden av Grosjön.

C. epigejos. Mindre allmän. Tu: Gläfsnäs; Al: Lunneviken, Nygård: Il å;
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Adelsbo, N om Boet (H. Jn); Sk: Stenkullen å landsvägskanter österut, 
Ryk, Slittorp, Skogstorp, Munkagården, Holmaberget; Ö s: vid Jättesjön; 
Nö: Y. Skårdal.

Holms lanatus. Utbredd över hela området, i regel allmän och på såväl 
naturlig som odlad mark ofta i mängd.

II. mollis. Sällsynt. Tu: ängsmark å berget V om Garns station; Hå: 
Rivered på flera ställen, men säkerligen införd; Pe: Itede riklig på en 
ekbacke (»Pingstalund»), Lödöse i snårskog nedanför berget N om byn; 
S k: Röserna riklig på en ängsartad åkerren, Kullen i ängsmark ned mot 
Slisjön, Sålanda i en ängsbacke (ett par rika bestånd), St. Alvhem i 
södra delen av »Ekkullen» massvis, Kattleberget i sydöstra delen; Al: 
Alafors i en bergsluttning norrut från fabriken; K i: Kilanda säteri 
(H. Jn, lokalen oviss); Nö: Bohus (landsvägsdiken), Surte (införd enl. 
H. Fries).

Aira praecox. T u: Garn Andersgården; Al: Viken, St. Kalvhult (II. Jn), 
Larsered, Rörkärr, Bästorp, Nygård; Hå: Drottninggärdet; Pe: Backa 
(H. Jn), Hälltorp, Hönebäck, Lödöse; Sk: Fagered, Lid, Tussebo (II. Jn), 
Grönäs, Ramstorp; St: Osebacken, Nol söderut från stationen (11. Jn); 
Nö: vid Vimmersjön och Nödinge by (H. Fries).

Deschampsia caespitosa. Allmän.
D. flexuosa. Allmän.
Trisetum flavescens. St: Alafors vid landsvägen nära fabriken (1933); N ö: 

Surte (II. Fries). På båda platserna väl blott tillfällig.
Avena fatua. St: Noi vid järnvägsstationen (Bli 1933); Nö: Bohus (H. 

Fries 1930).
f. glabrata Peterm. St: Alafors (Bli 1933).

A. pratensis. Tämligen allmän i flertalet socknar, jämförelsevis sparsamt 
dock synes det i T u, Il å och K i.

T. pubescens. Överensstämmer med föreg. art till utbredning.och frekvens; 
är vanligast i de västra delarna.

Arrhenatherum elatius. Anmärkt från samtliga socknarna med undantag 
av Al och II å. Tu: Ilolmabergets östra och södra sluttningar (vid 
Garn Andersgården), Garnberget V om stationen (II. Jn), bergsluttningen 
söderut från Garn Skattegården; Pe: Norra Passagården i sydsluttningen, 
Lödöse; Sk: nedre delen av Rapungabergets södra sluttning, Frövet 
Frälsegården i brant åt Ö, bergsluttningen mellan Frövet Skattegården 
och Grönäs, Holmaberget, Hästhagsbergets sydsluttning, Munkagården 
(införd); St: Älvängen, Alafors; K i: Kilanda säteri; Ös: Antens sta
tionsområde, vid kyrkan, Sjövik flerstädes, särskilt på banvallar; N ö: Nö
dinge anhalt, Bohus på banvallar och landsvägskanter, Vinningsbo, Surte.

Phragmites communis. Allmän. Ymnigast vid Göta älv, där arten även i 
gamla strandåkrar alltjämt är helt vanlig. Träffas ganska allmänt i en 
stor del av häradets talrika mossar.

Sieglingia decumbens. Allmän.
Molinia coerulea. Allmän.

f. arundinacea. Anmärkt flerstädes.
Melica nutans. Tämligen allmän genom hela området, mest nedanför berg

stup och i rasmarker.
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Melica uniflora. Mycket sällsynt. Tu: Garnberget V om stationen spar
samt i sluttning på nordvästra sidan; Sk: Rapungaberget i rik mängd 
nedanför sydöstra branten, Rapenskår i bergsluttningen V om ån lika
ledes mycket riklig; Ös: Ekedalen nedanför ett bergstup högst 1 km 
åt NO någorlunda riklig; Nö: Vinningsbo nedanför berget på dalens 
västsida i mängd.

Briza media. Allmän.
Dactylis ylomerata. Allmän, mest på eller i närheten av kulturmark.
Cynosurus cristatus. Mångenstädes i socknarna utmed Göta älv, även fun

nen på några platser i II å och Ö s, men ej sedd i Al eller K i. 1 all
mänhet sparsamt uppträdande på resp. ståndorter — gräsbackar, berg
hällar, vägkanter etc. — men kan även förekomma i mängd, t. ex. Nö: 
Vinningsbodalens västsida i ängsmark. Väl i vissa, men säkerligen blott 
i ett begränsat antal fall kulturspridd.

Poa trivialis. Allmän.
P. pratensis. Allmän.
P. subcoerulea. Till denna art torde höra former, som anmärkts från Al: 

Kvarntorp; Pe: Svalered, Ileden Västergården, Lödöse; Sk: Röserna, 
Dalen, Valered, St. Alvhem; St: dalgången V om Lunden; Ös: Ödegär
det vid Anten, Burhult.

P. irriyata. Tu: Gläfsnäs; Ilå: Livered, Adelsbo; Pe: Ilede; Sk: Harjs- 
äng; St: Dalån, Krogstorp; troligen mångenstädes.

P. nemoralis. Allmän.
P. palustris. Inom detta område tvivelsutan mycket sällsynt undantagan

des kanske vissa sträckor utmed älven. Hå: Ilalmsjön; Sk: älvstran
den vid Ilarjsjöbäckens utlopp, Fors nedanför vattenfallet; Nö: Trolle- 
vik och Nödinge anhalt (II. Fries), Maden, St. Viken.

P. compressa. Spridd—tämligen sällsynt. Tu: norra delen (II. .In); Al: 
Bästorp, Kvarntorp; Pe: Svalered; Sk: Angertuvan, Lid, Tussebo (II. Jn), 
Valered, Frövet Skattegården; St: Osebacken, Alafors; Nö: Bohus, 
Skårdals sandhåla.

P. amma. Allmän.
P. supina Schrad. Funnen innevarande års sommar vid Pe: Ilälltorp, 

Lödöse; Sk: Frövet Frälsegården; St: Grolanda, Lunden; K i; Ki
landa säteri; Ös: Ejsdalen. Troligen ej sällsynt.

Glyceria fluitans. Allmän.
G. plicata. Känd blott från Nö: bäckdalen vid Jordfallet samt i ett dike 

utmed järnbanan obetydligt S därom.
G. maxima. Karaktärsväxt på älvens stränder, mångenstädes uppträdande 

massvis på stora fortlöpande sträckor. Anmärkt dessutom från Sk: 
Ilarjsjön (ymnig), Grosjön, Fors; Ös: Anten, Mjörn vid Mjörnsjö och 
Sjövik; Nö: Vimmersjön.

Puccinellia distans. Funnen uteslutande i socknarna utmed Göta älv på 
sammanlagt mer än ett 40-tal olika platser, av vilka de flesta tillhöra 
Sk; angående ståndorterna hänvisas till min avhandling i Sv. Bot. 
Tidskr., h. 1, 1934. Tu: Tunge Torp, ett flertal gårdar i närheten av 
Garns station ävensom vid kyrkan; Pe: Näset, Lödöse, Gossagårdarna, 
Tingberg, Nylandshö samt på körvägar och vägkanter därifrån till Södra
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Passagården och Spetalen; Sk: Skårledet, Ryk, Skepplanda Östergår
den, Vadebacka, Frövet Skattegården, Grönas vid två gårdar, Kattle- 
berg, Videkärr, St. Alvhem, Gallringen, Båstorp vid fyra gårdar, Harjs- 
gårdarna med omkringliggande körvägar, Ilarjsjöns västra strand, Iläst- 
hagen vid älven, Högstorp vid två gårdar; S t: Älvängen, Nol Söder
gården; Nö: Överstegården, Storängen, Stommen, älvstranden c:a 400 
m söderut från Nödinge anbalt, Almekärr (II. Fries).

Festuca gigantea. Mycket sällsynt. Hå: Mora (II. Jn); Sk: Rapungaberget 
i rasmark nedanför sydöstra branten, Kullen, Fors nedanför vattenfallet; 
Nö: Kolumbo (H. Fries), Vinningsbo i dalen åt V, Almekärr, Jordfallet, 
Surte (E. Th. Fries 1911).

F. silvatica. Hå: Slerebo nedanför ett bergstup Ö om landsvägen ‘A 
km SV från Slerebosjön (minst ett 50-tal tuvor). Enda kända förekoms
ten i häradet. Från Västgötadelen av Älvsborgs län hittills anmärkt 
blott lrån Halle- och Hunneberg.

F. pratensis. Allmän.
F. rubra. Allmän.
F. ovina. Allmän.
F. duriuscula. Möjligen sällsynt. Anmärkt endast från Pe: Lödöse samt 

Ö s: Buaholm.
Bromus inermis. Ös: Sjövik.
B. arvensis. Nö: St. Viken, Almekärr och Surte (H. F'ries 1927).
B. secalinus. II. o. d., mest i råg- och veteåkrar, men även i fodervallar.
B. mollis. Allmän.

f. nanus. På berghällar flerstädes.
B. tectorum. Nö: Surte järnvägsstation (E. Th. Fries 1911).
Brachypodium pinnatum. Mycket sällsynt. Pe: Mökered ett stort bestånd 

å en buskbevuxen åkerren; Sk: Rapenskår i bergsluttningen V om ån 
på flera ställen, Kullen vid Slisjön, Röserna i ängsmark, Stenkullen på 
hällsluttning vid landsvägen nära gården ett kraftigt bestånd, Ryksdam, 
Skogstorp (i båda fallen på bergsluttning med ek); St: Svenstorp ett 
obetydligt bestånd på en berghäll åt N.

B. silvaticum. S k: Rapenskår i bergsluttningen V om ån; förekommer där, 
såvitt jag kunnat finna, blott på ett ställe och i rätt måttlig mängd. - 
En av H. Johansson vid Klevsjön i Ö s insamlad steril Brachypodium, 
som av honom bestämts till B. silvaticum, bar vid å Riksmuseets bo
taniska avdelning företagen granskning befunnits tillhöra B. pinnatum.1 

Nardus strida. Allmän.

Jag begagnar mig av detta tillfälle att rätta ett likartat misstag, till vilket 
jag också, tråkigt nog, gjort mig skyldig. I Sv. Bot. Tidskr. 1933, h. 4 har jag 
i en avhandling »Frän exkursioner på silurbergen i östra Falbygden» uppgivit 
B. silvaticum från ett flertal lokaler å de nämnda bergen. Emellertid har assi
stenten E. Asplund fäst min uppmärksamhet på, att flera sterila ex., som jag 
där insamlat och sedan överlämnat till Riksmuseet, i själva verket tillhöra 
B. pinnatum. Uteslutet är nog icke, att en förväxling ägt rum även på ytter
ligare ett par lokaler därstädes, orsakad av att endast sterila skott voro till 
finnandes.
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Lolium temulentum. Nö: Bohus och Surte (H. Fries). 

f. leptochaeton. Nö: Bohus (H. Fries 1930).
L. perenne. 11. o. d. i fodervallar och gräsmattor vid gårdar, vägkanter etc. 

f. ramosum Schum. Pe: Lödöse (ett fåtal individ 1933).
L. multiflorum. Nö: Surte (II. Fries 1927).
Agropyron caninum. Tämligen sällsynt. Al: Brännefjälls västra brant, 

Hå: Mauritzberg, Grandalen, Slerebo, Drängedalen, Pe: Svalered; Sk: 
Rapungaberget, Rapenskår i bergsluttningen V om ån, Kullen, Lid, Fors, 
Frövet Frälsegården; St: Alafors; Ös: Anten (Kbg), bergstup vid Klev
sjön, Ejsdalen;. N ö: bäckdalen västerut från kyrkan, Vinningsbo, Alme- 
kärr, Jordfallet.

.4. repens. Allmän.
Eriophorum latifolium. Sällsynt och saknas alldeles i trakterna utmed 

Göta älv; synes vara inskränkt till ett mindre område i häradets mel
lersta del. II å: Skantås, Slerebo, Drängedalen; Sk: Glömsten, Kullen, 
Slisjön, Skogen, Munkagården.

E. polystachyum. Allmän.
E. vaginatum. Allmän.
Scirpus situations. Tämligen allmän i de tlesta delar av häradet, särskilt 

i Al, Hå, Sk och N ö, där arten ofta träffas i rik mängd.
S. nifus. Ytterst sällsynt. Tu: å en avtagsväg ned till älven från lands

vägen 250 m norrut från Ekerna varv (mycket sparsamt); Sk: Harj- 
sjöns västra strand på såväl Ilästhagens som Harjsjögårdens mark 
(Skärman 1934); å ett par mindre områden där ännu så länge ganska 
riklig.

S. compressus. Mycket sällsynt. Pe: Tingberg; Sk: Fagered, Röserna 
samt å några ställen på skogsvägen mellan båda gårdarna. På samtliga 
lokaler sparsamt.

S. lacnstris. Allmän.
S. setaceus. Sedd blott vid ett tillfälle (juli 1927) i Pe: Ilönebäck på en 

körväg å berget SV om gården; ett obetydligt bestånd tillsammans 
med bl. a. Sayina subulata och Teesdalea nudicaulis.

S. acicularis. Tämligen allmän vid Göta älv. För övrigt funnen flerstädes, 
såsom Al: Bodasjön vid Pressebo, Larsered och Rörkärr; Hå: Halm
sjön; Sk: Grosjön, Ilarjsjön; Ös: Mjörn vid Sjövik och Buaholm; Nö: 
Vimmersjön.

S. panciflorus. Synes vara rätt sällsynt. Tu: (iarn Andersgården; Al: 
Bästorp (II. Jn); Hå: Slerebo, Bödakärr (II. Jn); Pe: Ilälltorp, Lödöse; 
Sk: Kullen, Röserna Ryksdam, Sålanda, Munkagården, Båstorp Väster
gården; St: Nol (II. Jn). Ej anmärkt från K i, Ö s och Nö.

S. palustris. Allmän.
S. mamillatus. Troligen ej så sällsynt, ehuru icke funnen i samtliga sock

nar. Tu: Barsjön; Al: St. Mjösundet, Pressebo, Granmaden, Gravlången, 
Rörkärr (II. Jn); IIå: Alghultssjön, Slerebosjön, Verled (II. Jn); Sk: 
Hulan, Röserna, vid vägen mellan Röserna och F’agered, Slittorp, Gro
sjön; K i; Kilanda säteri i ån nedom kvarnen, Burhult i ån från Bur- 
hultssjön; Nö: L:a Viken, N. Skårdal i Nordmossen.

S. iinigliunis. Flerstädes, men företrädesvis vid Göta älv. T u: Norra
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Garn; Al: Bodasjön; Pe; ställvis ymnig vid älven, särskilt vid Lödöse; 
Sk: Tussebo, Valered, Harjsäng, Harjsjön; St: Tollered, Iläljered och 
Nol vid älven; K i: Kilanda säteri vid ån; Ös: Anten, Åsjön (Kbg; för
modligen avses härmed Ålandasjön); Nö: älvstränderna vid Nödinge an- 
halt, Surte m. fl. st.

Scirpus eaespitosus. Al: St. Mjösundet och mossen N därom vid Vanderyds- 
vattnet; Hå: Livered, mossen S och V om Angsjön, Granvattnet, Slere- 
bosjön; Sk: Glömsten, Ilulan, Bergsjön, Ljusevattnet (II. .In), Örevattnet, 
Långemossen, Kattleberget; K i: Hällebäckahult i mossar åt Ö, Kindsjön, 
Sundet, Ramsjödal, Burhult; Ös; Ilylta mosse, Hovgården. Säkerligen 
på ytterligare många platser i mellersta och sydöstra delarna.

S. eaespitosus *germanicus. Har likaledes stor utbredning, väl dock med 
någon övervikt för de västra socknarna. Det är i många fall synner
ligen vanskligt att med bestämdhet avgöra, huruvida huvudarten eller 
dess underart föreligger.

S. trichophorum. Saknas inom största delen av området och alldeles sä
kert i trakterna av Göta älv. Anmärkt endast från II å: Skantås, Sle- 
rebo, Drängedalen; Sk: Glömsten, Hulan, Skogen.

Cladium mariseus. Sk: Bergsjön (se sid. 442).
Rhynchospora alba. I de mellersta och östra delarna allmän och mången

städes ymnig; västerut sällsynt, t. ex. Tu: Getsjön, Barsjön; Al: Grav- 
lången, Lillsjön; St: Sandsjödal; Nö: N. Skårdal i Nordmossen.

R. fusca. Huvudsakligen i de östra delarna; saknas fullständigt närmare 
Göta älv. II å: Älghult (H. Jn), Älghultssjöns södra ände Granvattnet, 
Skantås, Grandalssjön, Slerebosjön; Sk: Glömsten, Ljusevattnet (H. Jn), 
Bockasjön, Munkagården; St: Sandsjödal; K i: Kappe mosse V om 
Ramneberg (riklig), Sundsjön, Burhultssjön; Ös: Brunnsjön. Troligen 
vanlig i de på sjöar och myrar rika trakterna i NO och Ö.

Care.v dioeca. Tämligen Allmän.
f. isogyna. Sk: Slisjöns norra strand; K i: Ilylta mosse. På båda 

platserna blott några få individ iakttagna.
C. pulicaris. Mindre allmän. Tu: Barsjön, Ekerna, Garn Skattegården; 

H å: Skantås, Slerebo, Drängedalen; P e: Lödöse; S k: Röserna, Glömsten, 
Ilulan, Kullen, Skogen, Tussebo, Kattleberget; St: Nol, N om Vimmer- 
sjön; Ös: Sågartorpet, Lilledalen.

C. pauciflora. I de inre och östra delarna mångenstädes, men ej funnen 
västerut. Hå: Älghult (IL Jn), Livered, Granvattnet, Skantås, Slerebo 
m. fl. st.; Sk; Glömsten, Hulan, Bergsjön, Skogen, Ljusevattnet (H. Jn), 
Örevattnet, Bockasjön, Munkagården; St: kärr N om Vimmersjön; K i: 
Hällebäckahult, Sundet, Burhult; Ös: Brunnsjön; Nö: Nödsjömossen 
(II. Jn).

C. paradoxa. Anmärkt endast från Sk: sumpmark c:a 800 m Ö om Sli- 
sjön. Blott två tuvor iakttagna, men dessa stora och med axbärande 
strån i mängd.

C. diandra. Funnen blott på stränderna av Göta älv. Tu: Ekerna; Pe: 
Norra Passagården, Lödöse; Sk: söderut från Kattleberget; St: Älv
ängen, Osebacken; Nö: på flera ställen från Storängen till Bohus.

C. contigua. Ehuru ej allmän troligen dock spridd över större delen av



häradet. Tu: Holmaberget; Al: Larsered; Hå: Livered, Drängedalen; 
Pe: Svalered, Mökered, Lödöse; Sk: Rapungaberget, Röserna, Kullen, 
Lid, Tussebo, Frövet Frälsegården, Kattleberget; S t: vid prästgården, 
Alafors, Osebacken; Nö: Vinningsbo, Almekärr.

Carex Pairaei. Sällsynt. Tu: Holmaberget i en sydbrant vid Garn Anders- 
gården, üarnberget V om stationen; P e: Svalered; Sk: Rapungaberget 
i branter åt S och SO, Frövet Frälsegården i en brant åt Ö, Kattleber- 
gets västra sluttning'. Överallt mycket sparsamt uppträdande.

C. disticha. Huvudsakligen i de västra delarna, framför allt i grannskapet 
av älven. Tu: Gläfsnäs, Ekerna, Al: Locktorp, Vallby; Hå: Halmsjön; 
Pe: Svalered, Hönebäck, Lödöse, Tingberg, Spetalen; Sk: Ryk, Grönäs, 
L:a Alvhem, Harjsgården, nedanför Holmaberget m. fl. st.; St: Grosjön 
(11. Jn), Älvängen, Iläljered, Osebacken, Nol; Nö: flerstädes å älvsträn
derna mellan Nödinge anhalt och Rohus. Ej anmärkt från K i eller 0 s.

C. leporina. Allmän.
C. canescens. Allmän, dock mindre i de norra delarna.
C. canescens X dioeca. K i: Ilällebäckahult i en mosse åt Ö ytterst spar

samt.
C. elongata. Mångenstädes utmed Göta älv, t. ex. Tu: Ekerna söderut från 

varvet; Pe: Norra Passagården; Sk: nedanför Kattleberget; St: Älv
ängen, Nol; Nö: nedanför Överstegården, Almekärr, Surte. I övrigt 
sedd endast i Al: Pressebo i bäckdalen vid vägen till Linnebacken 
samt Sk: St. Alvhem.

C. stellulata. Är säkerligen områdets allmännaste och mest utbredda 
Carex-art.

C. remota. Funnen endast i Sk: Röserna (ytterst sparsamt) samt Nö: dal
sänkan V om Vinningsbo, Almekärr (H. Fries 1930).

C. data. Allmän vid Göta älv, men förekommer mer eller mindre talrikt 
även vid andra vattendrag, såsom Tu: Rarsjön; Al: Vanderydsvattnet, 
Bodasjön; Hå: Slerebosjön, Mauritzberg vid ån; Sk: Slisjön, Grosjön, 
Ilarjsjön; K i: Kilandaån; Ös: vid Anten och Mjörn; Nö: Vimmersjön.

C. caespitosa. Ytterst sällsynt; känd blott från två lokaler: Pe: Ö. Svale
red i sänkan nedanför gården; St: i bäckdalen vid landsvägen V om 
Lunden (c:a 000 m från kyrkan). — Rudbergs uppgift »t. allm. i 
nästan hela Västergötland» måste bero på förväxling med närstående 
arter.

C. gracilis. Liksom C. data allmän vid älven; därjämte anmärkt från en 
mängd platser i olika delar av häradet, t. ex. Al: Bodasjön; Hå: Ang- 
sjön, Halmsjön (ymnig); Sk: Grosjön, Ilarjsjön: Ös: Anten, Mjörn; 
Nö: Vimmersjön.

C. Goodenowii. Allmän.
C. digitata. Tämligen sällsynt. Al: Brännefjälls västra brant; Hå: Alg- 

hult (II. Jn), Livered, Slerebo, Kalvhagen, Föstorp, Torpa Östergården, 
Osakulle; Sk: Rapungaberget, Angertuvan, Kullen; K i: Ramneberg, 
Kilanda säteri, Sundet, Raskenäs; Ö s: Klevsjön, Ekedalen, Lilledalen, 
Ejsdalen; Nö: St. Viken.

C. verna. Spridda över större delen av området; talrikast i S k, varifrån 
en stor mängd växtställen antecknats.



Carex ericetoram. Förefaller vara mycket sällsynt utom möjligen i N ö, 
där följande lokaler anmärkts: Vimmersjön, Backa, N. Skårdal (H. Jn) 
samt enl. II. Fries vid en biväg 1,5 km S om Nödinge anhalt ävensom 
vid St. Viken. För övrigt sedd blott i St: Nol och Ös: Gethult.

C. montana. Tämligen allmän inom stora delar av områdets västra hälft; 
i Sk antecknad från åtminstone ett 40-tal lokaler. I östra K i sedd vid 
Sundet och Burhult, i Ö s vid Ödegärdet, Österäng och Lilledalen.

C. pihdifera. Allmän.
C. pallescens. Allmän.
C. panicea Allmän.
C. vaginata. Synes vara inskränkt till de östra och nordöstra delarna av 

häradet; ej funnen i grannskapet av Göta älv. Hå: Älghult (H. Jn), vid 
Alghultssjöns södra ände, Livered, Holmevattnet (H. Jn), Skantås, Adelsbo, 
Slerebo; S k: Glömsten, Slisjön, Röserna, Stenkullen, Ljusevattnet (II. Jn); 
Ös: Klevsjön.

C. magellanica. Sällsynt. Hå: Skantås, Slerebo, Drängedalen; Sk: Glöm
sten, Bockasjön; K i: Ilylta mosse, Burhultsnäs; Ös: Brunnsjön, Skalls 
mosse. På samtliga lokaler blott i ringa mängd.

C. limosa. Förefaller vara något mindre sällsynt än föreg. art; troligen 
förekomma båda mångenstädes i de talrika myrmarkerna österut. Hå: 
Alghultssjöns södra ände, Granvattnet, Skantås, Osakulle; K i: Ramne- 
berg västerut vid Kappe mosse (riklig), Ilylta mosse, Sundet, Baskenäs, 
Burhultsnäs; Ös: kärret vid Lövås (Kbg).

C. Oederi. Allmän.
f. oedocarpa. Tu: Åstared, Barsjön; Flå: Slerebo; Sk: Ryk, Billings- 

dal (Kbg); K i: Ramneberg.
C. pulchella. Till denna som det förefaller ännu knappast fullt utredda 

art kunna möjligen hänföras några om en småvuxen C. Oederi erinrande 
strandformer från Sk: Slisjön, Grosjön; Ös: Mjörn; Nö: Vimmersjön.

C. flava. Helt säkert mycket sällsynt. Anmärkt endast från Hå: Skantås, 
Slerebosjön vid landsvägen; Sk: Slisjöns norra strand i ängskanten 
nedanför Kullen; Ös: Klevsjön.

C. Hornschuchiana. Mångenstädes i S k, men synes i övrigt vara sällsynt. 
T u: antecknad av Ii. Jn från nordöstra delen; H å: Granvattnet, Slerebo, 
Drängedalen; Pe: Backa; Sk: Glömsten, Slisjön, Röserna, Skogen, Ryks- 
dam, Ryk, Ljusevattnet (H. Jn), Ekliden, Bockasjön, Munkagården, Iläst- 
hagen; Ös: strandäng vid Anten, Ålandasjön, Klevsjön.

C. Hornschuchiana X Oederi. Hå: Granvattnet.
C. inflata. Allmän.
C. vesicaria. Mångenstädes vid Göta älv, i övrigt blott h. o. d.
C. acutiformis. Sedd endast i Sk: Kullen, där arten förekommer rätt tal

rikt i nedre kanten av en ångssluttning vid Slisjön, samt vid Skepp- 
landaån nedanför Frövet Frälsegården.

C. lasiocarpa. Mer eller mindre ymnig i ett stort antal sjöar, men ej fun
nen vid Göta älv; även anträffad i åtskilliga mossar. Uti större bestånd 
vanligen steril.

C. hirta. Ej sällsynt i Sk. Därjämte anmärkt från Tu: Gläfsnäs, Nol- 
gården, Norra Garn, Ekerna; Al: Nygårds station; Pe: Mökered, Heden
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Västergården, Lödöse; St: Alafors, Osebacken, Nol; Ös: Antens station; 
N ö: Klockaregården, Backa.

f. spinosa. Sk: nedanför Örnäsberget.
Acorns calamus. Vid Göta älv flerstädes, såsom Sk: norrut från Ornäs- 

berget; Nö: på flera ställen å sträckan Nödinge anlialt—Surte. Där
jämte anmärkt från Tu: Bredhult — ett ännu kraftigt bestånd i en 
gammal numera igenvuxen damm, antagligen förskrivande sig från 
1600-talet, då Bredhult innehades av släkten Lejonhufvud (Lindblad 
1897) — Åstared, Kärra Nordgården och Småberg (förekomsterna vid de 
senare gårdarna torde härstamma från Bredhult); Al: Lunneviken ett 
väldigt bestånd nära Vanderydsvattnet, Locktorp (ett par nu mycket 
oansenliga, men enl. uppgift fordom större bestånd); H å: Östentorp.

Calla palustris. I de inre delarna mångenstädes, men eljest sällsynt. Il å: 
ÄlghulL (II. Jn), Älghullssjöns södra ände, Granvattnet, Skantås, Ilalm- 
sjön; S t: kärr N om Vimmersjön; K i: Hällebäckahult, Ramneberg, Kind
sjön, Sundet, Burhultsnäs; Nö: bäckdäld SO om Vimmersjön, N. Skårdal 
i Nordmossens torvgölar.

Lemna trisulca. Mycket sällsynt. Sk: Harjsjön och i bäcken därifrån till 
älven; Nö: i älven vid Nödinge anlialt och Surte (II. Fries).

L. minor. Allmän.
Juncus effusus. Allmän; på älvstränderna mångenstädes massvis.
J. conglomeratus. Allmän.
.1. conglomeratus X effusus. Hå enl. 11. .In; lokalen okänd.
./. flliformis. Allmän.
J. lampocarpus. Allmän.
./. nodulosus. Mindre allmän. Al: Vanderydsvattnet, Bodasjön, Bästorp 

(II. .In); Ilå: Slerebosjön; Re: Hönebäck åt V, Lödöse; Sk: Hulan, Gro- 
sjön, Båstorp, Västergården; St: Nol; Ös: Mjörn vid Sjövik, Buaholm 
m. fl. st.; Nö: Vimmersjön. Backa, Surte.

J. supinus. Allmän.
J. squarrosus. Mångenstädes, särskilt i de mellersta delarna, men oftast 

sparsamt. Tu: Småberg (II. Jn), Ekerna; Al enl. II. Jn; Hå: Älghull 
(II. Jn), Livered, Drottninggärdet, Kalvhagen, Föstorp, Reisbo (H. Jn); 
P e: Häll torp, Heden Västergården, Hönebäck, Lödöse, Munkängen, Ting
berg; Sk: Tussebo, Videkärr, Gullringen, St. Alvhem, Ramstorp, Kattle- 
berg, Ilolmaberget; St: Hallen, Sandsjödal; K i: Kilandaliult, Bräcke, 
Sundet (Kbg), Ramsjödal; Ös: mellan Ålanda och Sågartorpet, Klevsjön; 
Nö: Bönabo (II. Jn), Rydet (II. Fries), V. Skårdal. 
compressus. Tämligen allmän vid gårdar, å vägkanter etc.

J. Gerardi. Uteslutande vid Göta älv. Tu: vid en avtagsväg till älven 
från landsvägen mellan Garns järnvägsstation och Ekerna varv; P e: 
Nylandshö samt å körvägen därifrån till sockengränsen S om Spetalen 
i mängd; Sk: Harjsäng vid älven, Harjsgårdarna å vägkanter, Harjsjöns 
västra strand, Hästhagen på körvägen längst ned vid älven (på de båda 
sistnämnda lokalerna ytterst sparsamt). 
tennis. N ö: L:a Viken (II. Fries).

.7. bufonius. Allmän.
Luzuta pilosa. Allmän.



Luziila campestris. Lika vanlig som föreg. art.
L. mnltiflora. Allmän.
Narthecium ossifragum. Funnen i mycket växlande mängd uti alla sock

narna med undantag av Al, där arten väl dock ej torde saknas. Tu: 
lik er na, mosse på berget Ö om Garn Göransgården; 11 å: Älghult, Böda- 
kärr, Oxhagen, Föstorp (allt enl. II. Jn), Granvattnet, Öjesjön, Livered, 
Adelsbo, Slerebosjön; Pe: mosse mellan Hönebäck och Lödöse, Sk: 
Ljusevattnet (H. Jn), Ryk, St. Alvhem åt Ö, Skogstorp, Örevattnet, Munka-
gården i Långemossen, Dalen; St: Sandsjödal; K i: Hällebäckalnilt i 
mossar österut (lokalt i kolossal mängd), mellan Kindsjön och Ramne- 
berg, 1 lultasjön, Bräcke, Hylla mosse, Ramsjödal, Burhult (massvis vid 
den stora mossen åt V); Ö s: Klevsjön, Matebrunnsjön, Jättesjön, Brunn
sjön; Xö: Bönabo (H. Jn), N. Skårdal i Nordmossen.

Gagea lutea. Mångenstädes i de västra delarna; ej antecknad från de östra. 
Tu: Gläfsnäs, Ilolmabergets östsida i ängsmark norrut från Garn An- 
dersgården; II å: Drottninggärdet, Torpa; S k: Fagered, Blinneberg, kyrk- 
berget vid en berghäll på västra sluttningen, Vadebacka, Fors, Frövet 
Frälsegården och Skattegården, St. Alvhem (på flera av dessa ställen 
ymnig), S t: Grolanda, Nol; N ö: vid bäcken V om kyrkan, Vinningsbo, 
Almekärr, V. Skårdal.

G. spathacea. Känd endast från N ö: Nödinge by åt S (ett rätt stort be
stand i närheten av den norrut rinnande bäcken), Vinningsbo på ett par 
ställen i dalgången åt V (sparsamt). På båda lokalerna först anmärkt 
av H. Fiues.

Allium vineale. Nästan uteslutande i Götaälvsdalen. T u: Garnberget V 
om Garns station; Pe: Norra Passagården, Lödöse på berghällar fler
städes åt N ävensom på bergkullen vid järnvägsstationen; Sk: Häst- 
hagsbergets sydsluttning (riklig), Kattleberg, llamnen (vid foten av Kattle- 
berget); S t: berghällar söderut från Älvängen samt SV om Grosjön (II. Jn), 
\illa Arla åt SO, Osebacken, Alafors på berget strax N om fabriken; 
N6: Nödinge anhalt åt S, Viken (Linnarsson), Jordfallet å hällsluttning 
vid landsvägen, nära Surte (H. Fries).

A. oleraceum. Även denna art företer en utpräglat västlig utbredning; 
anmärkt endast från socknarna utmed älven. Tu: Norra Garn, Garn- 
berget V om stationen, Garn Skattegården; Pe: Svalered, Lödöse, Spe- 
talen; Sk: Tussebo, St. Alvhem, Frövet Frälsegården, Kattleberg, Örnäs- 
b erge t, Ilolmaberget, Ilästhagsberget; St: Tollered och Häljered (H. Jn), 
Osebacken, Alafors, Storegården; N ö: Klockaregården, Nödinge anhalt 
åt S, bäckdalen V om Vinningsbo, Almekärr.

Ulium martagon. Sk: St. Alvhem; förvildad i trädgårdens närhet sedan 
antagligen långt tillbaka.

Muse an botryoides. Xö: Nödinge by åt N; starkt förvildad enl. 11 Fries
Majanthemum bifolium. Allmän.
Polygonatum officinale. Antecknad från ett mycket stort antal lokaler — 

åtminstone ett halvt hundratal — bland vilka märkligt nog ingen tillhör 
Kilanda. Då emellertid talrika växtställen befinna sig i det närgrän
sande Skepplanda, kan näppeligen tvivel råda därom, att icke arten 
torekommer även där.
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Polygonatum multiftorum. Ytterst sällsynt. II å: Slerebo mycket sparsamt 
nedanför ett bergstup strax Ö om landsvägen; Pe: Ö. Svalered ett rik
haltigt bestånd i sluttningen nedanför gården; Ös: Ekedalen sparsamt 
nedanför en brant åt NO.

P. verticillatum. Känd blott från Pe: Ö. Svalered. Förekommer här i 
närheten av föreg. art i form av ett tätt slutet, ehuru ej vidare omfångs
rikt bestånd, vilket årligen alstrar minst ett par hundra blommande 
skott.

Convallaria majalis. Allmän.
Paris quadrifolia. Mindre allmän, men dock anträffad mångenstädes och 

i alla socknarna.
Iris pseudacorus. Tämligen allmän vid Göta älv. För övrigt antecknad 

från bl. a. 11 å: Angsjön, Mauritzberg, Ilalmsjön; Sk: Blinneberg, Fors, 
Ilarjsjön m. fl. st.; K i: Ivilandaån; Ös: Mjörn; Nö: Vimmersjön.

Orchis maculatus. Mindre allmän. Förekommer visserligen mångenstädes, 
men endast sällan i någon avsevärd myckenhet.

Platanthera bifolia. Jämförelsevis sällsynt. Tu: Åstared, vid Barsjön; 
Hå: Torpa Östergården, Boet, Slerebo, Drängedalen; Pe: Hönebäck, 
Lödöse; Sk: Lid, Svedjan, Blinneberg, Ryk, Ryksdam, Sålanda, Munka- 
gården, Kattleberg; St: Villa Arla, Sandsjödal; K i: Ramsjödal, Sundet, 
Burhult; Ös: Sågartorpet, Österäng; Nö: St. Viken, N. Skårdal. Överallt 
högst sparsamt.

P. chlorantha. Sällsynt. II å: i sydvästra delen å ett par ställen (H. Jn); 
Pe: Backa, Munkängen; Sk: nedanför Rapungabergets södra sluttning, 
Rapenskår V om ån, Ryra (II. Jn), Lid, Svedjan; St: Eskekärr; Ös: vid 
Ålandasjön; Nö: Lindås, Vinningsbo, N. Skårdal.

Goodyera repens. Sällsynt. Sedd i blott fyra av socknarna, nämligen 
II å: Ålghult (11. Jn), Livered; Pe: Svalered; Sk: Röserna, vid Ljuse- 
vattnet (II. Jn), Glömsten; Ös: Klevsjön (II. Jn), Ejsdalen, Gethult.

Listera ovala. Blott ett växtställe känt, nämligen Sk: Rapenskår i berg
sluttningen V om ån, där arten förekommer ytterst sparsamt.

Neottia nidus avis. Av denna i provinsen överhuvud mycket sällsynta 
orkidé fann jag förra året ett storvuxet individ (40 cm) i barrskog vid 
Röserna i Sk; ett något mindre sågs på samma plats i juli d. å.

Malaxis paludosa. K i: sumpmark V om Ramneberg (IL Jn).
Populus tremula. Allmän.
P. balsamifera. Förekommer h. o. d. förvildad.
Salix viminalis. Likaledes h. o. d. förvildad; enstaka individ flerstädes 

vid Göta älv.
S. repens. Allmän; stundom fullt artren, men ännu oftare med inbland

ning av S. arenaria.
S. repens X viminalis. Al: Vallby.
S. arenaria. Som artren mycket sällsynt. Tu: Bredhult; S k: Kattlebergets 

västra sluttning; St: grannskapet av Vimmersjön; Nö: Lindås.
S. arenaria X repens. Mångenstädes.
S. aurita. Allmän. Ovanligt storvuxna buskar sedda flerstädes, t. ex. i 

A 1 vid Vallby samt i S k på Holmaberget (på senare stället ett 3,5 m 
högt snår).



467

Salix aurita X repens. Ej sällsynt. T u: berget V om Garns station; Al: 
Pressebo, Mossen; II å: Slerebo: Pe: Backa, Lödöse; Sk: Lid, kyrk- 
berget, Ilästhagsberget ni. fl. st.; St: Sandsjödal; Ös: Sjövik; Nö: kloc
karegården.

S. cinerea. Mångenstädes i olika delar av området. Åtminstone i det 
närmaste artren funnen i Tu: Bredhult; Al: Viken, Kvarntorp, Bästorp, 
Vallby; Hå: Slerebosjön; Pe: Svalered, Mökered, Ileden Västergården, 
Ilede, Lödöse; S k: nedanför Rapungaberget, Grosjön, avloppsbäcken 
från Harjsjön; St: Älvängen (flerstädes vid älven), dalen V om Lunden; 
Ös: Österäng, Sjövik, Buaholm, Gethult; Nö: Lahall.

S. aurita X cinerea. Pe: Hälltorp; Sk: nedanför Rapungabergets södra 
brant; Ös: Ejsdalen; Nö: Surte (Bil 1927). Troligen mångenstädes.

S. caprea. Allmän.
S. caprea X viminalis. Nö: St. Viken.
S. caprea X cinerea. Hå: vid Öjesjön; Sk: Harjsäng; Ös: Sjövik.
S. caprea X repens. II å: Granvattnet; P e: Svalered, Ilede, Lödöse (en 2,5 m 

hög buske); Sk: nedanför Rapungabergets sydöstra brant, Lid, Tussebo, 
L:a Alvhem, Ekliden, Dalen; Nö: Lindås.

S. nigricans. Sällsynt; förgäves eftersökt inom flera stora områden. Tu: 
Garn Andersgården, Ekerna på berget åt Ö; Hå: V om Slerebosjön, 
Verled; Pe: Mökered (kombinerad med S. cinerea), Backa; St: Eskekärr 
(Linnarsson); Ös: Sjövik; Nö: Surte vid älven. Förekomsterna ha i 
samtliga fall utgjorts av enstaka eller några få buskar (vid Mökered 5).

S. fragilis. II. o. d. förvildad, t. ex. T u: Nolgården och Garn Postgården 
vid älven; Pe: Heden Västergården; Sk: Slittorp vid Skepplandaån; 
St: Älvängen, Nol och Häljered vid älven.

S. alba X fragilis. T u: Kärra (anmärkt redan av Linnarsson); Nö: Bohus 
och Surte (planterad och förvildad).

S. pentandra. Tämligen allmän. Av grovvuxna individ må nämnas ett 
från P e: Svalered, som vid brösthöjd mätte 71 cm i omkrets.

Myrica gale. Allmän. Träffas i kärr och mossar även på de högsta 
bergen.

(.orylus avellana. Allmän. Av rikare förekomster må anföras: Tu: Holma- 
berget (lokalt); Al: Larsered; Hå: Slerebo: Sk: Kullen, Rapungaberget, 
m. fl. st.; St: Svenstorp, mellan Häljered och Eskekärr (se ovan). — 
IÖs vid Ejsdalen uppmättes 1932 en större trädartad hassel, som vid 
brösthöjd höll 70 cm i omkrets.

Betula verrucosa. Allmän.
B. odor at a. Allmän.
B. odorata X verrucosa. Utan tvivel också allmän.
Alnns glutinosa. Allmän. — Här liksom annorstädes varierande bl. a. till 

bladformen. En genom nästan cirkelrunda, enkelsågade blad utmärkt 
lorm, sedd flerstädes i provinsen, är iakttagen å ett par ställen i Ki
landa.

|.4. incana är ej funnen inom området.]
bagus silvatica. Som ovan (sid. 421) framhållits finnes här ej ursprunglig, 

men väl på några ställen förvildad och i utbredning stadd bok.
Quercus robur. Allmän ej blott i de västra delarna utan även vid Mjörn.
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Gamla jätteekar av kolossala dimensioner sägas ha för något mer än 
en mansålder tillbaka ännu funnits vid St. Alvhem. Nu mäter den 
grövsta där blott c:a 5 m i omkrets vid brösthöjd.

Quercus sessiliftora. Som mer eller mindre typisk anmärkt från omkring ett 
10-tal platser, av vilka må anföras T u: bergen omkring Barsjön, Ilolma- 
berget, Garnberget V om stationen (nordöstra delen); Al: Lunneviken, 
Viken, Brännefjäll, Gål, Simontorp; H å: Drottninggärdet, Yerled, Fös- 
torp, Boet; Sk: Rapungaberget, Angertuvan, Röserna, Kullen, Skogen i 
en brant vid landsvägen, Ekliden, Holmaberget: K i: Hällebäckahult, 
Ramneberg (särskilt i branten V om Kindsjön), Kilanda säteri mången
städes åt N och Ö, Sundet; Ös: Klevsjön, Jättesjön, Gethult, Buaholm; 
Nö: Klockaregården, K:a Viken, Amboryd, Relsbo, Almekärr.

En anmärkningsvärd f. pinnatifida (fig. 4) — torde vara identisk med
Q. sessiliflora y pinnatifida Boiss. — förekommer i Al vid gården Viken 
nära Vanderydsvattnet.

Q. robur X sessiliflora. Förekommer i de västra delarna tämligen allmänt 
och träffas även i trakter, varifrån Q. sessiliflora ännu ej är känd, t. ex. 
i P e vid Hede och Lödöse. Är ibland, i synnerhet som steril svår att 
särskilja från stamarterna.

Ulnms glabra. Spridd; huvudsakligen på och nedanför bergen i de västra 
trakterna. Tu: Holmaberget, Garnberget V om stationen; Al: Rörkärr; 
Ilå: Livered, Verled. Föstorp (11. Jn), Slerebo; Pe: Svalered, Hede, 
Lödöse; Sk: Rapungaberget, Kullen, Rlinneberg, Lid, Frö vet 1’rälse- 
gården, St: Älvängen, (Jtby, Storegården; K i: Kilanda säteri; Ö s: Öster
äng (Kbg), Ejsdalen; Nö: L:a Viken, Vinningsbo, Almekärr.

En egendomlig, smalbladig form av U. glabra med långt utdragen 
bladspets, erinrande om var. montana Lindquist, förekommer i S k vid 
Frövet Frälsegården i en brant åt Ö.

Humulus lupulus. II å: Föstorp, Boet, Grandalen; Pe: Svalered (i ras
mark), Hönebäck; Sk: Rapungaberget, Rapenskår, Frövet Frälsegården 
i bergsluttning åt Ö (flera bestånd; St: Osebacken; Nö: V. Skårdal, 
Surte.

Urtica arens. Endast vid gårdar; ej vidare allmän.
U. dioeca. Allmän. Som icke-ruderatväxt anmärkt från talrika bergbran

ter, bl. a. Al: Brännefjäll åt SV; Sk: Rapungaberget, Rapenskår V om 
ån, Kattleberget, Båstorpsberget m. fl.

Rumex hydrolapathum. Endast vid Göta älv samt vid Harjsjön i S k. 
Träffas tämligen allmänt i samtliga socknarna därstädes, särskilt de 
södra, och är funnen ända upp i nordligaste delen av T u.

/{. aquaticus. Liksom föreg. art uteslutande vid älven, men går icke upp 
i Tu; är åtminstone ännu icke påvisad N om Lödöse. Pe: Lödöse, 
Alvhems station; Sk: älvstranden nedanför och söderut från Örnäs- 
berget; St: Älvängen, Osebacken, Nol, Storegården; N ö: Nödinge anhalt, 
Maden, St. och L:a Viken m. fl. st.

R. aquaticus X hydrolapathum. Flerstädes; förefaller vara icke sällsynt. 
Sk: vid Harjsjöbäckens utlopp i älven; St: Älvängen, Nol, Storegården; 
Nö: Storängen, Nödinge anhalt, L:a Viken, Surte.

R. domesticus. Allmän.



Rumex aquations X domesticus. Nö: Klockaregården (i ett djupt dike tal
rika individ i ang. 1934), Nödinge anhalt.

R. crispus. Allmän.
R. aquaticus X crispus. St: älvstranden strax S om Nols station.
R. crispus X hydrolapathum. Sk: Harjsjön.
R. crispus X domesticus. Flerstädes, t. ex. T u: Ekerna S om varvet; Al: 

Nygård; Pe: Lödöse; Sk: Ilarjsäng, Harjsgården; St: Nol; Nö: Jord
fallet.

R. sanguineus. Nö: bäckdalen V om Vinningsbo och i dess fortsättning 
till Almekärr och Jordfallet. Upptäckten härstädes gjord av regements
läkaren E. Th. Fries (1914).

R. domesticus X sanguineus. N ö: Jordfallet (II. Fries 1924).
R. obtusifolius. Mångenstädes, t. ex. Tu: Garn Postgården, Ekerna: Pe: 

Lödöse; Sk: Skår, Lid, St. Alvhem, Båstorpsgårdarna; Ös: Mjörnsjö; 
Nö: Nödinge by, St. Viken m. fl. st. — Av de båda formerna agrestis 
och silvestris förefaller den förra här vara den vanligaste.

R. crispus X obtusifolius. Tu: Garn Skattegården; Pe: Lödöse; Nö: Trolle- 
vik (II. Fries).

R. domesticus X obtusifolius. Tu: Tunge Torp, Ekerna; Pe: Lödöse (Skan
sen); Sk: Vadebacka, Kattleberg, Bruket; Nö: Storängen, Nödinge by.

R. acetosa. Allmän.
R. acetosella. Allmän.
Polygonum viviparum. Mångenstädes i nordöstra delen, men sällsynt och 

mycket sparsamt utmed älven. Al: Viken, Linnebacken, Bästorp; Hå: 
Livered, Ivlåvet, Mauritzberg, Föstorp (H. Jn), Grandalen, Adelsbo, Sle- 
rebo, Drängedalen; Pe: Svalered; Sk: Kullen, Röserna, Harjsäng; St: 
Häljered; Nö: Lindås, mellan Jordfallet och Surte (H. Fries); Ös: Sågar
torpet, Ekedalen, Lilledalen. Ej anmärkt från T u eller K i.

P. amphibium. Förekommer huvudsakligen som f. terrestre; mindre all
män är f. aquaticum, vilken antecknats från Göta älv och några större 
sjöar, såsom Al: Vanderydsvattnet, Gravlången; Hå: Halmsjön; Ös: 
Anten och Mjörn m. fl.

P. tomentosum. Allmän.
f. incanum. Sedd blott i Nö: Backa.

P. nodosum. Hå: Boet vid Halmsjön (H. Jn); Nö: Bohus (II. Fries 1930).
P. persicaria. Allmän.
P. minus. Huvudsakligen vid Göta älv. Al: Vanderydsvattnet vid Lunne- 

viken; II å: Ilalmsjön; Pe: Lödöse; Sk: Harjsäng, Harjsgården, Harj
sjön, Hästhagen, Grosjön; St: Nol flerstädes å stranden söderut; Nö: 
Vimmersjön, Maden m. fl. st.

P. hydropiper. Allmän.
P. heterophytlum. Allmän.
P. aequale. Allmän.
P. dumetorum. Sällsynt, men dock funnen i flertalet socknar. Tu: Garn

berget V om stationen; Al: Larsered, Rörkärr; Ilå: Älghult (II. 
Jn), Kalvhagen, Boet, Verled; Pe: Heden Västergården; Sk: Rapunga- 
berget, Rapenskår V om ån, Angertuvan nedanför södra branten, Kul
len, Tussebo, Biliingsdal, Frövet Skattegården, Ramstorp; St: Häljered
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(Linnausson), Svenstorp, Alafors; Nö: Björsagården, Bohus, Jordfallet, 
Surte.

Polygonum convolvulus. Allmän.
Fagopyrum sagitlatum. Nö: Kolumbo (H. Fries 1924), Surte (C. Blom enl. 

II. Fries).
F. tataricum. Nö: Bohus och Surte (H. Fries).
Chenopodium album. Allmän, 

f. viride. Mångenstädes.
C. opulifolium. Nö: Bohus (C. Blom enl. H. Fries).
C. polyspermum. Nö: Nödinge anhalt, Backa, Bohus, Surte (II. 1'Ries).
C. vulvaria. Sk: Ilarjsäng (1933 riklig på ruderathög); Nö: Bohus (C. Blom 

enl. II. Fries), Surte (II. Fries 1927).
C. glaucum. Förekommer mångenstädes i områdets västra och sydvästra 

delar — så gott som uteslutande vid ladugårdar — särskilt i Sk, vari
från ett 20-tal lokaler antecknats, men tyckes saknas i de norra och 
östra trakterna. 11 å: Boet; Pe: Svalered; Sk: I.id (vid en av de norra 
gårdarna), Skår, Skepplanda prästgård, Östergården, Billingsdal, Vade- 
backa, Fors, Tussebo, Frövet Frälsegården och Skattegården, St. Alv- 
hem, Gullringen, Ramstorp, Harjsäng, Båstorpsgårdarna, Kattleberg, 
Hamnen; St: Svenstorp, Häljered, Eskekärr, Alafors, Nol Södergården, 
Storegården; Nö: Överstegården, Nödinge by, Bohus, Surte.

C. rubrum. Mera sällsynt än föreg. art; anträffad endast i socknarna ut
med älven och likaledes oftast vid ladugårdar. Tu: Garn Postgår
den; Pe: Backa, Södra Passagården; Sk: L:a Alvhem, Ilarjsäng, Ilarjs- 
gården (även i åkrar tillsammans med Atriplex latifolium), Kattleberg; 
St: Älvängen flerstädes; Nö: Nödinge by, Backa samt enl. II. Fries vid 
St. Viken, Bohus, Jordfallet och Surte.

C. bonus Henricus. Sedd endast i Sk: Vadebacka i omedelbar närhet av 
landsvägen.

Atriplex patulum. Allmän.
A. latifolium. I likhet med Chenopodium glaucum och C. rubrum utpräglat 

nitrofil. Förekommer mångenstädes, men nästan uteslutande i när
heten av Göta älv. Som jag tidigare framhållit (Skärman 1934) växlar 
ståndorten, men i det övervägande antalet fall finner man arten vid 
ladugårdarnas gödselupplag. Tu: Tunge Torp, Kärra, ett flertal gårdar 
i grannskapet av Garns station, Ekerna; Al: Nygård; Pe: Ilönebäck, 
Lödöse by (flerstädes), Gossagårdarna, Södra Passagården, Alvliems 
station; Sk: Harjsäng, Harjsgården, åker N om Harjsjön, Båstorpsgår
darna, älvstranden nedanför Örnäsberget, Skepplanda prästgård, Vade
backa, Högstorp, Grönäs, Hamnen m. fl. st.; St: Häljered, Eskekärr, 
Osebaeken; Nö: Klockaregården, Björsagården, Pigegården, Nödinge an
halt och älvstranden 400 m söderut därifrån, Maden (flerstädes, även på 
stranden invid älven), Bohus såväl åt N som S.

A. litorale. Pe: Lödöse (Linnarsson; har ej kunnat återfinnas i senare 
tid); Nö: Bohus på ruderatplats (C. Blom enl. II. Fries).

Montia lamprosperma. Tu: Ekerna; Al: Locktorp, Vallby (11. .In); Hå: 
Drottninggärdet; Pe; Svalered, Elekärr; Sk: Fagered, Skår, Hästhagen; 
K i: Bräcke; Ös: Sjövik; Nö: Maden. Troligen mångenstädes.
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Stellaria nemo rum. Tämligen sällsynt. Tu: Gläfsnäs, Kolgården, Ilolma- 
bergets västra sluttning nära Norra Garn (stort bestånd), Garnberget 
och Ekerna vid älven; II å: Livered (riklig i bäckdalen nedom gården); 
St: Häljered, Alafors (II. Jn); K i: Kilanda säteri vid ån;Nö: Almekärr.

S. nemorum *glochidosperma. Enl. Hård (1. c. sid. 161) funnen i S k. Ej 
sedd av mig.

S. media. Allmän.
S. uliginosa. Tämligen allmän.
S. palustris. Mindre allmän. Tu: Barsjön; Hå: Mauritzberg, Ilalmsjön; 

Pe: Lödöse; Sk: Slisjön, Grosjön, älvstranden söderut från Kattleberget; 
St: Tollered vid älven (H. Jn), Eskekärr, Osebaeken; Ö s: Mjörnsjö, Sjö
vik och Kärret vid Mjörn; Nö: Vimmersjön (II. Jn).

f. glauca. St: älvstranden strax N om Nols station, Eskekärr vid 
älven; Ös: Kärret vid Mjörn.

f. parviflora. Sk: Slittorp vid Skepplandaån, Harjsjön; Nö: Bohus å 
älvstranden norrut.

S. graminea. Allmän.
S. longifolia. Hå: Livered, Angsjön, Slerebosjön; Sk: Glömsten. Kullen, 

Slisjön, skogsmark mellan Röserna och Fagered flerstädes; Ös: Sjövik, 
Buaholm. Ej sedd i de västra trakterna.

Gerastium arvense. Sällsynt. Hå: Grandalen; St: Alafors; Ös; grusgrop 
nära kyrkan; Nö: Vimmersjön, Nödinge by.

C. caespitosum. Allmän.
f. glandulosum. Flerstädes på klipphällar. Tu: Tunge Torp, Bred- 

hult, Garn Andersgården; Hå: Boet; St: Osebaeken.
C. glomeratum. Sällsynt; funnen uteslutande vid gårdar, oftast i sällskap 

med Stellaria media och Poa annua. Tu: Tunge Torp, Garn Månsgår
den; Al: Viken; Pe: Svalered; Sk: Mökhult, St. Alvhem, Frövet Frälse- 
gården, Fors; K i: Ivilanda säteri; Nö: St. Viken (II. Fries).

C. glutinosum. Sedd endast i St: vid landsvägen mellan prästgården och 
skolhuset i juni 1934 (ett enstaka bestånd tillsammans med följ. art).

C. semidecandrum. Tämligen allmän i de västra delarna, mindre vanlig 
i de östra. Oftast på berghällar.

Sagina nodosa. Mycket sällsynt. Anmärkt endast från Tu: Barsjön (på 
dyjord); Sk: Skogen i ett landsvägsdike österut från Stenkullen; Harj- 
sjöns västra strand (mycket sparsamt); Nö: Vimmersjön (II. Jn), Maden 
(H. Fries).

S. subulata. Sällsynt. Tu: Bredhult (H. Jn); Al: Viken; Hå: Kalvhagen 
(II. Jn); Pe: Hönebäck; Sk: St. Alvhem; S t: Osebaeken nära landsvägen 
norrut, Sandsjödal; Nö: Vimmersjön åt NV (II. Jn), berghäll vid vägen 
från sjön till Nödinge by, grusmark vid V. Skårdal samt enl. 11. Fries 
vid Kolumbo, Bohus och Jordfallet.

S. proeumbens. Allmän.
Moehringia trinervia. Tämligen allmän.
Arenaria serpgllifolia. Tämligen allmän.

f. viscida. St: i järnvägsspåren vid Älvängens och Nols stationer. 
Säkerligen mångenstädes.

Spergula arvensis. Allmän.
31 — 35449. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Spergula vernalis. Förefaller vara jämförelsevis sällsynt, ehuru tämligen 
jämnt spridd. Tu: Gläfsnäs, Kärra, Åstared, Ekerna; Al: St. Kalvhult, 
Rörkärr, berg S om Gravlången (II. Jn), Kvarntorp, Vallby; Il å: Livered; 
Pe: Lödöse på berghällar åt NO; Sk: kyrkberget, Kattleberget; St: 
Nol (H. Jn), Sandsjödal; K i: Burhult; N ö: hällar V om Vimmersjön, 
N. Skårdal i Nordmossen, V. Skårdal, Vallbergsmossen (H. Jn). Bestån
den i regel obetydliga.

Spergularia rubra. Ej allmän, men förekommer dock spridd genom hela 
området. I II å vid Drottninggärdet iakttagen med rent vita blommor.

S. salina. Anmärkt endast från Sk: Harjsgården, Harjsjöns södra och 
västra strand samt Hästhagen å körvägen längst ned vid älven.

Scleranthus perennis. Tämligen allmän i stora delar av häradet, i synner
het på berghällar med Bromus mollis, Sedum annuum, Viola tricolor m. fl.

S. annuus. Allmän.
S. annuus X perennis. Tillsammans med stamarterna flerstädes, t. ex. Tu: 

Nolgården, 1 lolmabergets östsida, Garn Andersgården; A1: Kvarntorp, 
Locktorp; Hå: Sandåker; Nö: Överstegården, Vimmersjöns västra strand.

Agrostemma githago. Synes ej vara vidare allmän; antecknad från blott 
ett mindre antal platser.

Viscaria vulgaris. Tämligen allmän, mest kanske i de västra delarna.
Silene vulgaris. Sällsynt inom detta område. Anmärkt blott från P e: 

Lödöse; Sk: Älvängen; Ös: Antens station med närmaste omgivning.
S. rupestris. I de västra delarna allmän; karaktärsväxt för bergen där

städes. I övrigt sedd i K i: Kilanda säteri, Bräcke, Burhult; Ös: Klev
sjön, Anten, Varegärde, Sjövik m. fl. st.

S. nutans. Mycket sällsynt. Sk. Rapungaberget (högst sparsamt), Ryk 
(II. Jn), Ilolmahergets sydsluttning (sparsamt). Från Nö uppgiven av 
Linnarsson, men veterligen icke funnen i senare tid.

S. noctiflora. Pe: Lödöse i trädgårdsland (några enstaka individ).
Lychnis jlos cucnli. Allmän.
Melandrium dioecum. Sällsynt. T u: Gläfsnäs (riklig vid en bäck), Nol

gården, Garn Månsgården (ett stort bestånd vid foten av det närbelägna 
berget); Pe: Svalered, Ilälltorp; Sk: Kullen vid Slisjön, St. Alvhem; 
St: Iläljered, Alafors; K i: Kilanda säteri vid ån nedanför kvarnen.

M. album. Mycket sällsynt. Pe: Lödöse varv; Sk: Frövet Frälsegården 
i en brant åt Ö (ej tillfällig, möjligen spridd dit från en ovanför belägen 
åker); Nö: Bohus och Surte (H. Fries).

Dianthus deltoides. Tyckes saknas i allra största delen av häradet; i varje 
fall mycket sällsynt. St: grustag S om Nols station (IL Jn); Nö: N om 
Storängen (11. Jn), L:a Viken (II. Fries).

Nymphaea alba. Allmän i områdets talrika sjöar; träffas även i en del 
åar och torvgölar.

Nuphar luteum. Allmän.
N. pumilum. ös: Mjörn vid udden Ö om Mjörnsjö station (Nordstedt 

1898).
Caltha palustris. Allmän.
Trollius europaeus. Tämligen allmän och förekommer i vissa trakter i 

imponerande rikedom.



4?;:

Actaea spicata. Sällsynt. Tu: Garnberget V om Garns station; Al: Rör- 
kärr, Bränneljäll i branter åt SV, Nygård; Hå: Livered, Grandalen, 
Adelsbo (H. Jn), Slerebo flerstädes; P e: Mökered, Svalered; S k: Rapunga- 
1)erget, Rapenskår, Angertuvan, Kullen, Lid; Ös: Anten (Kbg), Ekedalen; 
Nö: L:a \ iken och Jordfallet (II. Jn), dalen V om Vinningsbo.

Aquilegia vulgaris. Iakttagen b. o. d.; i de flesta fall uppenbarligen för
vildad. Al: vid vägen mellan Viken och Linnebacken, Locktorp 1 km 
norrut vid etl lör långt tillbaka sedan raserat torpställe (tillsammans 
med bl. a. Imperatoria ostruthium), berghäll söderut från kyrkan; Pe: 
Ilönebäck, Spetalen; Sk: Frövet krälsegården; Nö: bäckdalen V om 
Vinningsbo (till synes fullt vild).

Anemone hepatica. I räffas visserligen i de flesta delar av häradet, men 
kan knappast betecknas som allmän. Förekommer lokalt i mängd, 
t. ex. I u: Holmabergets östsida norrut från Garn Andersgården; Pe: 
Mökered; Sk: Lid nedanför branterna åt Ö; Ös: Lilledalen, 

f. marmorata T. Moore. Sk: Kullen.
A. nemorosa. Allmän.

1. purpurea. Flerstädes, men ingalunda vidare allmän.
Pulsalilla vernalis. K i: Kolanda (Bil 1933).
Ranunculus lingua. Blott en lokal känd, nämligen Tu: Barsjön, som i sin 

västra del hyser ett ganska rikhaltigt bestånd.
R. flammula. Allmän.
R. reptans. I räffas rätt allmänt såväl vid Göta älv som vid de många 

sjöarna.
R. sceleratus. Huvudsakligen i de västra delarna, främst vid älven. Tu: 

Gläfsnäs, Norra Garn m. fl. st.; Pe: Ilönebäck, Lödöse; Sk: prästgården, 
Grosjön, Harjsjön, Båstorpsgårdarna, Hamnen; St: Svenstorp, Storegår- 
den; Nö: mångenstädes på älvstränderna. Ej anmärkt från A1 eller 
II å och ej heller från trakterna i SO.

R. auricomus. Tämligen allmän.
R. acris. Allmän.
R. repens. Allmän.
R. polganthemus. Tämligen sällsynt. Förekommer talrikast på släntorna 

utmed en del åar och större bäckar i de västra delarna. Hå: Slerebo; 
Pe: Hälltorp, Heden Västergården flerstädes, Lödöse i sluttningen mot 
ån nedanför landsvägen åt Ö; S k; nedanför Rapungabergets sydöstra 
sluttning, Rapenskår V om ån, Skår Södergården, Fagered (riklig ovan 
ån), Blinneberg, utmed Skepplandaån på flera ställen t. ex. vid Vade- 
backa, Frövet Frälsegården i branter åt Ö, Frövet Skattegården, St. 
Alvhem; St: ängsbacke. 700 m V om kyrkan, Knapetorp (II. Jn), Grun- 
hed, Rished; Nö: SV om Vimmersjön (H. Jn), Vinningsbo. Synes sak
nas i flera socknar.

R. bulbosus. Mycket sällsynt. Pe: Hälltorp ytterst sparsamt å en häll- 
sluttning nära gården; Sk: Färdsled nära Skepplandaån; Nö: berghäll 
N om Storängen, backsluttning ovanför L:a Viken (i båda fallen mycket 
sparsamt).

R. ficaria. Tämligen allmän och ofta i stor ymnighet, särskilt utmed åar 
och bäckar (Lödöseån, Skepplandaån m. fl.), å fuktig mark vid berg-



rötter o. s. v.; stundom även högt uppe på bergsluttningar, t. ex. Tu: 
Ilolmaberget, Garnberget; Sk: Frövet Frälsegården i branterna åt O. 

Ranunculus peltatus. Jämförelsevis sällsynt. Tu: Ekerna i älven; II a: 
Malmsjön; Pe: Lödöseån vid Heden Västergården och Lödöse; Sk: Gro- 
sjön, Skepplandaån nedanför Vadebacka, Göta älv vid Örnäsberget; S t: 
Alafors; Ös: Anten, Mjörn flerstädes; Nö: älven vid L:a Viken, V. 
Skårdal m. fl. st.

11 paucistamineus. Mindre allmän. T u: Kärra, Gläfsnäs, Garn Postgården; 
Al: Bodasjön vid Kyrkobacka, diken nedanför Brännefjälls västra slutt
ning, Vallby; Hå: Malmsjön; Pe: Svalered, Lödöseån, Alvhems station; 
Sk: Grosjön, Tussebo, Kattleberg, Harjsjön; St: Tollered.

Thalictrum flavum. Sällsynt; funnen uteslutande vid Göta älv. Sk: vid 
Ilarjsjöbäckens utlopp i älven, älvstranden strax Som Örnäsberget; St: 
Xol söderut från stationen; Nö: Nödinge anhalt, St. Viken, Bobus (11. 
Fries). Överallt sparsamt uppträdande.

Berberis vulgaris. I Sk på många ställen och lokalt t. o. m. ganska riklig, 
men är i övriga delar mer eller mindre sällsynt. Tu enl. H. Jn; Al: 
Nygård; II å: Föstorp, Boet; Pe: Mökered (talrika buskar), Svalered, 
Backa, Attlered, Hälltorp, Lödöse; Sk; Rapungaberget, Rapenskår i berg
sluttningen V om ån, Skår Södergården, Fagered, Angertuvan, Röserna, 
Stenkullen, Ryksdam, Ryk, Blinneberg, Lid (i branterna på en kilometer- 
lång sträcka från avtagsvägen åt Mökhult), Tussebo, St. Alvhem, Frövet 
Frälsegården; Nö: Vimmersjöns nordvästra strand, Laball åt N (II. Jn), 
L:a Viken och Vinningsbo.

Chelidonium majus. Anmärkt endast från Al: Linnebacken; Pe: Attlered, 
Lödöse (nedanför sydsluttningen av berget N om byn); Ös: Björnbacken; 
Nö: Kolumbo och Surte (H. Fries).

Papaver dubium. N ö: Bobus (H. Fries).
P. argemone. Ös: Mjörnsjö på banvall.
Corgdalis intermedia. Sk: Frövet Frälsegården. Förekommer där talrikt 

i olika delar av den branta sluttningen åt Ö; eljes ingenstädes sedd. 
Fumaria officinalis. Allmän.
Subularia aquatica. Torde vid Göta älv vara ganska allmän men i öxrigt 

sällsynt. Tu: Kärra, Nolgården, nedanför Garnberget, Ekerna, Garn 
Skattegården; Al: Bodasjön; II å: Malmsjön; Pe: Lödöse, Spetalen, 
Sk: Harjsäng, Ilästbagen, älvstranden norrut från Örnäsberget, Grosjön; 
St: Älvängen, Osebacken; Ös; Mjörn vid Sjövik, Bualiolm m. 11. st., 
Nö: Vimmersjön, St. Viken, V. Skårdal.

Teesdalea nudicaulis (fig. 3). I de västra delarna funnen på talrika platser 
å naturlig mark, oftast berghällar, och ej sällan mängdvis; det stora 
flertalet lokaler faller inom Skepplanda. 1 u: Norra Garn, Ekerna; AL 
Kvarntorp, Locktorp, hällmarker söderut från kyrkan, Skilltorp; Pe: 
Mökered, Hälltorp, Elekärr, Lödöse; Sk: Rapungaberget nedanför bran
ter åt SO, Skår Södergården, Fagered, Blinneberg, Ryk, kyrkberget, 
Toketorp, Lid, Tussebo, St. Alvhem, Frövet, Grönäs, Kattlebergs gård, 
Kattleberget i såväl norra som södra delen, Gullringen, Ramstorp, Häst- 
hagsberget; St: Grolanda, Svenstorp, Lunden (på hällar V om lands
vägen), Knapetorp (II. Jn), Alafors, Eskekärr, Osebacken; Ös: Anten å
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banvall norrut från stationen; Nö: V om Yimmersjön, Klockaregården, 
L:a Viken (H. Fries), Kolumbo (F. Lundberg), Almekärr, V. Skårdal.

Lepidium raderale. Nö: Bohus station.
Coronopus procambens. Nö: Bohus (C. Blom enl. II. Fries).
Thlaspi arvense. Allmän.
T. alpestre. Nö: Bohus (II. Fries 1925—26).
Sisymbrium officinale. Sällsynt. Tu: Tunge Torp, Garns station; Pe: 

Lödöse vid varvet; Sk: Harjsäng; Nö: Nödinge by, St. Viken.
S. altissimnm. Enstaka individ sedda i Pe: Lödöse vid Kvarnen; St: Nols 

station; Nö: Bohus (II. Fries 1927).
S. sophia. Nö: Bohus, Surte.
Sinapis arvensis. Allmän.
S. alba. Nö: mellan kyrkan och Vimmersjön samt i åkrar vid Kolumbo 

(II. Fries).
Brassica campestris. Mindre allmän; dock funnen i flertalet socknar.
B. juncea. Pe: Lödöse vid kvarnen (några få individ 1933).
Raphanns raphanistrum. Mångenstädes; antecknad från alla socknarna.
Barbaraea vulgaris. Tämligen allmän.
B. strida. Vid Göta älv rätt vanlig, i övrigt sällsynt. Tu: Holmaberget 

vid älven; Pe: Lödöse flerstädes, Spetalen, Alvhems station; Sk: Ilarj- 
sjön, älvstränderna nedanför Örnäsberget och Kattleberget, Frövet Frälse- 
gården, Skepplandaån V om Vadebacka; St: Älvängen; Ö s: Gethult; 
Nö; Björsagården, älvstränderna vid Storängen, Nödinge anhalt, Maden, 
St. Viken, Surte.

Armoracia rusticana. Träffas rätt ofta förvildad.
Radicula silvestris. Ett stort, rikt blommande bestånd iakttaget 1933 i S k 

vid Ilögstorp nära landsvägen. — Ilos Rudberg saknas lokal uppgifter 
från Västergötland, varemot IIÅrd (1924) på fig. 78 inlagt några få från 
Älvsborgs län.

R. palustris. Mångenstädes, särskilt utmed Göta älv.
Cardamine pratensis. Allmän.
C. dentata. Som typiskt utvecklad mindre allmän. Al: Vallby, Guntorp; 

P e: Svalered, llälltorp, Hede, Hönebäck; S k: Kullen, Röserna, Ryksdam, 
Sålanda, nedanför Kattlebergets sydvästra sluttning. Övergångsformer 
till C. pratensis äro helt vanliga.

C. amara. I Skepplanda mångenstädes, uti de övriga socknarna spridd— 
mindre allmän.

f. hirla. Sk: Fagered, Fors.
C. impatiens. Sällsynt och på resp. växtställen mycket sparsamt uppträ

dande. Al: Brännefjäll i en brant på sydvästra sidan; Sk: Angertuvan 
i rasmark åt S och SO, Kullen på klippsluttning ovanför Slisjön; Ös: 
Anten (Kbg), Ejsdalen.

C. hirsuta. Tu: Tunge Torp på backsluttning V om landsvägen (ymnig 
1935); Sk: Frövet Frälsegården i en brant åt Ö (ytterst sparsamt).

Dentaria bnlbifera. Mycket sällsynt. Anmärkt blott från Ilå: Slerebo; 
Sk: ängsmark mellan Kullen och Röserna — på båda lokalerna spar
samt — samt Ös: Ekedalen i en ängsartad bergsluttning NO om gården 
(riklig).



Capsella bursa pastoris. Allmän.
Draba verna. Allmän.
Arabidopsis thaliana. Spridd—tämligen allmän.
Turritis glabra. Tämligen sällsynt och oftast fåtaligt uppträdande. I u: 

Holmaberget, Garnberget V om stationen; Pe: Mökered, Svalered; Sk: 
Rapungaberget, Lid, Kullen, Frövet Frälsegården och Skattegården; S t: 
Alafors; Nö; L:a Viken, Kolumbo (H. Fries), Jordfallet.

Erysimum cheiranthoides. Allmän.
Arabis succica. K i: Baskenäs (sparsamt å vägkanter).
Hesperis matronalis. II. o. d. vid gårdar ej sällan förvildad.
Bunias orientalis. Ös: 1'odervall vid Antens station; Nö: Surte (II. Fries).
Drosera rotundifolia. Allmän.

f. furcala. St: Osebacken; K i: Hultasjön m. fl. st.
D. anglica. I jämförelse med de båda andra arterna sällsynt. 1 u: Bar

sjön; Al: Gravlången, Lillesjön; II å: Älghultssjön, Granvattnet, Öjesjön, 
Skantås, Adelsbo, Slerebosjön, Drängedalen, Osakulle; Sk: Glömsten, 
Ljusevattnet (H. Jn), Örevattnet, Bockasjön; K i: Ramneberg. 

f. bifida. Hå: Granvattnet.
D. anglica X rotundifolia. II å: Skantås, Slerebosjön; Sk: Ljusevattnet 

(II. Jn); Ös: Brunnsjön.
D. intermedia. Tämligen allmän och stundom ymnig i häradets mellersta 

och östra delar, men ganska sällsynt i trakterna närmare älven.
D. anglica X intermedia. Sk: Ljusevattnet (II. Jn).
Sedum telephium. Tämligen allmän, särskilt i S k.
S. spurium. II. o. d. förvildad, såsom Pe: Lödöse; Sk: kyrkberget.
S. annuum. Förekommer mer eller mindre allmänt i samtliga socknar; 

antecknad från närmare ett 60-tal lokaler, av vilka en stor del tillkom
mer S k.

S. album. Om denna art har Linnarsson (1. c.) antecknat: »Midt för Kung- 
älf! Sedan flerstädes upp till Starrkärr!» Är i senare tid funnen i 
N ö vid landsvägskröken V om L:a Viken av II. Jn. Detta är f. n. såvitt 
bekant enda kända växtstället i området.

S. acre. Tämligen allmän, spridd över hela området, men företer mindre 
frekvens än S. annuum.

S. rupeslre. Ar i sin nutida förekomst så gott som inskränkt till de båda 
socknarna St och Nö (se ovan). Pe: Lödöse på berget N om byn 
(ytterst sparsamt); Sk: Kattlebergs gård (II. Jn); St: Villa Arla åt SO 
(II. Jn), Osebacken, Nol, Storegården, Grolanda åt SV, Svenstorp, Alafors 
i bergen N om fabriken; Nö: mångenstädes på berghällarna utmed 
landsvägen från gränsen mot Starrkärr ned till Surte (lokalt tämligen 
riklig) ävensom vid N. Skårdal.

var. reflexum: S t: Alafors; N ö: berghäll vid gångstigen från Klockare- 
gården till landsvägen, till synes ursprunglig och fullt vild.

Tillaea aqualica. Anmärkt huvudsakligen från Göta älv, där arten antag
ligen ej är ovanlig. Tu: älvstranden nedanför Garnberget samt söderut 
från Ekerna varv; Pe: Lödöse, Spetalen; Sk: Grosjön; St: Nol söderut 
från stationen; Nö: Vimmersjön, Storängen (II. Jn), Maden, Surte (IL 
Fries).
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Saxifraga tridactylites. Uppgives av Linnarsson (1. c.) vara funnen i P e 
vid Lödöse; uppgiften, vilken åtminstone i senare tid icke blivit be
kräftad, synes enligt L. stamma från adjunkten vid Lunds universitet 
A. E. Lindblom (+ 1853).

S. granulata. Allmän på backar, i vallar etc.
Chrysosplenium alternifolium. Förefaller vara ganska sällsynt. Al: Pres- 

sebo i bäckdalen nedanför vägen till Linnebacken; II å: Livered, Drott
ninggärdet; Sk: Röserna, St. Alvhem (flerstädes), Skogstorp; S t: Hälje- 
red; Nö: Lindås, St. Viken, Vinningsbo.

Parnassia palustris. Torde saknas inom största delen av häradet. Känd 
endast från det ovan (sid. 450) omnämnda sumpmarksområdet, som sträc
ker sig från Slerebo och Drängedalen i södra II å i sydvästlig riktning 
till Slisjön nedanför Kullen i S k.

Ribes grossularia. Mångenstädes förvildad. Även en del märkliga före
komster uppe på berg och bergsluttningar torde härstamma från od
lingar.

f. reclinatum. Enstaka buskar sedda i Pe: Svalered; Sk: St. Alvhem.
R. nigram. Mera sällan förvildad. Hå: Livered; Sk: Båstorpsberget, 

Kattleberget; Nö: bäckdal nära kyrkan.
R. rubrum. Flerstädes; i de flesta fall med säkerhet förvildad. Pe: Norra 

Passagården; Sk: Tussebo, St. Alvhem, Kattleberget; Ös: Sjövik; Nö: 
vid bäcken V om Nödinge by, V. Skårdal.

R. Schlechtendalii. Nö: mellan Nödinge anhalt och Backa ävensom vid 
Backa (IL Fries).

R. alpinum. K i: backsluttning strax V om kyrkan samt i skogsmark om
kring 800 m NNO därifrån; för övrigt ingenstädes sedd.

Cotoneaster integerrima. Förekommer sparsamt spridd här och var i de 
västra delarna och saknas i det närmaste i de östra. Tu: Ilolmaberget 
(Garn Andersgården m. fl. st.), Garnberget V om stationen, Garn Skatte
gården; Pe: Ö. Svalered, Hönebäck, Hede, Norra Passagården, Lödöse, 
Spetalen; Sk: Rapungaberget, Mökhult, Skår (Kbg), Angertuvan, Fagered, 
Blinneberg, Kattlebergets sydvästra brant, Kroksjön; Ös: Anten (Kbg); 
N ö: berget Ö om Backa, Lahall, St. Viken, berget N om Almekärr, N. 
Skårdal, Surte.

C. melanocarpa (fig. 10). Vanligare än föreg. art. Liksom denna knappast 
funnen annat än i de västra och mellersta delarna; de allra flesta före
komsterna hänföra sig till bergsluttningar utmed Göta älv och Skepp- 
landadalen. T u: Ilolmaberget, särskilt i södra delen, Garnberget V om 
stationen, Ekerna, Garn Skattegården och å bergsluttningens fortsättning 
därifrån söderut; Al: Larsered i en brant vid Bodasjön; Hå: bergslutt
ning N om Torpa Östergården; Pe: Norra Passagården, Lödöse i syd- 
kanten av berget N om byn; Sk: Rapungaberget, Bapenskår i bergslutt
ning V om ån, Angertuvan (talrika buskar i de södra branterna), Ryk 
flerstädes på berget åt (), Ryksdam, Lid (riklig i en del branter), Frövet 
samt mellan Frövet och Grönäs (ett flertal bestånd), Kattleberget fler
städes nedom sydöstra och västra branterna och även enstaka buskar 
uppe på berget, Örnäsbergets södra sluttning; St: Osebacken; Nö: 
Ivolumbo, Almekärr, Surte.
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Pyrus malus *silvestris. Mångenstädes.
P. malus *pnmila. Mindre allmän än föreg., men dock antecknad från ett 

stort antal platser.
P. communis. Träffas någon gång ehuru mycket sällan förvildad i ome

delbar närhet av byar och gårdar.
Sorbus suecica. Spridd över hela området med övervägande frekvens för 

Skepplanda. Blommande träd å naturlig mark iakttagna flerstädes, så
som Al: Viken; Hå: klippsluttning i närheten av Slerebosjön; Sk: 
Skår Södergården, Lid, Blinneberg, Grönäs; Nö: Klockaregården.

S. aucuparia. Allmän.
Crataegus oxyacantha. Anmärkt endast i Nö: bäckdalen V om Vinningsbo 

(talrika stora och vackra buskar), bergsluttningen ovanför Almekärr,
V. Skårdal.

C. monogyna. Mycket sällsynt. T u: Holmaberget (flera grovstammiga träd); 
II å: Livered (ett gammalt träd i ängsmark S om Hultet); Sk: Rapens- 
kår, Röserna, nedanför Kattlebergets västra brant; St: Osebacken. Möj
ligen härstamma samtliga från odling i grannskapet.

C. curvisepala. Likaledes mycket sällsynt, dock med ej så få förekomster 
i Sk; liksom föreg. art uteslutande i de västra delarna. Tu: Norra 
Garn; Pe: Svalered, Lödöse; Sk: Mökhult (ett flertal träd, av vilka det 
grövsta håller nära 50 cm i omkrets vid brösthöjd, Ryk i bergsluttning 
åt Ö, Frövet Frälsegården och Skattegården, Ramstorp, Kattlebergets 
västra sluttning nära Ornäsberget, Holmaberget.

C. calycina. Pe: Lödöse; Sk: Angertuvan, Kullen, Ryk, Frövet Frälsegår
den i brant åt O, Kattleberget nedanför södra och sydvästra branterna, 
Ornäsberget.

Bestämningarna av de båda sista arterna ha gjorts utan tillgång till 
mogna frukter och kunna därför ej göra anspråk på full säkerhet.

Amelanchier spicata. Nö: Bohus å berget ovan landsvägen.
Rubus idaeus. Allmän.

f. angustifolius Schmidely. Sk: Ryk.
R. suberectus. Tämligen allmän i stora delar av området; anmärkt från 

alla socknarna med övervikt för de mellersta och södra.
R. plicatus. Ar att beteckna som ganska allmän inom nästan hela häradet 

och uppträder lokalt i betydande mängd.
R. serrulatus. Nö: Jordfallet (Lindeberg 1854), Surte (E. Tn. Fries 1911), 

Kolumbo (H. Fries 1924). Synes på den förstnämnda lokalen vara stadd 
i spridning.

R. Wahlbergii. Endast två förekomster kända. Pe: Lödöse i ungskogen 
nedanför södra sluttningen av berget N om byn (ett stort bestånd); 
S t: Alafors (sparsamt å berget N om fabriken, troligen sent inkommen).

R. caesius. Sällsynt. Sk: Frövet Frälsegården i en brant åt Ö; St: Nol 
söderut från stationen vid avtagsvägen till Nol Södergården; Nö: Nö
dinge anhalt (II. Fries), Lahall (Kbg).

R. saxatilis. Tämligen allmän.
R. chamaemorus. I östra delarna allmän, mera sällsynt i trakterna när

mare älven.
Fragaria vesca. Allmän.



Fragaria viridis. Känd endast från Sk: Frövet Frälsegården; förekommer 
där på några ställen i den branta sluttningen åt Ö.

F. moschata. Träffas h. o. d., ehuru ej vidare ofta, förvildad vid gårdar, 
t. ex. Pe: Heden Västergården; Sk: St. Alvhem; St: Älvängen.

Comarum palustre. Tämligen allmän.
Potentilla rupestris. Endast i de västra socknarna. Tu: Holmaberget så

väl i norra som framför allt i södra delen (på bergkullen vid Garn 
Göransgården i mängd!), Garnbergets norra del, berget Ö om Garns 
station; Pe: Svalered på flera ställen; Sk: Rapenskår V om ån, Ryk i 
branten V om landsvägen Ryksdam—Skepplanda; St: berg SV om Gro- 
landa (H. Jn), Svenstorp, Alafors (flerstädes), Osebacken; Nö: berghäll 
vid landsvägen söderut från Bohus.

P. norvegica. Sedd blott i Pe: Lödöse vid kvarnen (högst sparsamt).
P. intermedia. Nö: Surte (II. Fries 1927).
P. ar gentea. Allmän.
P. Crantzii. Ytterst sällsynt. P e: Ileden Västergården i backsluttningen 

ned mot ån; Sk: kyrkberget, särskilt på västra sidan ej långt från 
kyrkogården.

P. ereeta. Allmän.
P. anserina. Allmän.

f. sericea. Vid Göta älv lika allmän som huvudarten.
(ieam urbanum. Tämligen allmän; anmärkt från samtliga socknar.
G. rivale. Allmän.

f. pallidum. Några få individ iakttagna i P e vid Lödöse och i S k 
vid Valered.

G. rivale X urbanam. Sk: Frövet Frälsegården i brant åt Ö; St: Alafors; 
N ö : St. Viken.

Filipendula ulmaria. Allmän.
f. denudata. Allmän.

F. hexapetala. Tämligen allmän i de västra delarna, särskilt i Sk, vari
från mer än ett 20-tal växtställen antecknats. I de nordöstra trakterna 
liksom i K i äro inga fynd gjorda. Tu: Nolgården, Holmaberget, Garn 
a bergen \ och Ö om stationen, Ekerna; Al: Kvarntorp, Bästorp, Ny
gård; Hå: N och V om Boet; Pe: Mökered, Svalered, Attlered, Hälltorp, 
Ileden Västergården, Ilönebäck, Lödöse; Sk: i socknens västra hällt 
från Rapungaberget i norr till Grönas och Kattleberg i söder — öst
ligast är arten funnen vid Kullen; St: Grolanda åt SV (H. Jn), Lunden; 
Ös: vid Antens station; Nö: Björsagården (H. Fries', Lahall (Kbg), V. 
Skårdal.

Alchemilla pubescens. Allmän.
A. plicata. Sällsynt. Al: Mossen; Hå enl. Kbg; Pe: Lödöse; nedanför 

Rapungaberget, Lid, Frövet Frälsegården; St: Rished.
A. minor *filicaulis. Tämligen allmän.
A. pastoral is. Allmän.
A. strigosala. Allmän, åtminstone i stora delar av häradet.
A. a( ulangula. I socknarna utmed Göta älv helt vanlig och ofta l. o. m. 

liklig. kör övrigt anmärkt från AI: Kyrkobacka, Kvarntorp, Locktorp, 
trakten kring kyrkan (allmän), Nygård m. fl. st.; II å: Livered, Sandåker
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och vid landsvägen därifrån söderut; K i: Kilanda säteri; Ös: Antens 
station, vid Ålandasjön.

Alchemilla micans. Troligen mycket sällsynt. Anmärkt endast från Sk:
. L:a Alvhem; Nö: vid anhalten (II. Fries).

A. subcrenata. Mångenstädes. Tu: Holmaberget, Elekärr, Ekerna; Hå: 
Kalvhagen, Verled; Pe: Svalered, Ilönebäck, Lödöse; Sk: Ryk, Lid, St. 
Alvhem, Frövet Frälsegården; St: Alvängen, Alafors; K i: Kilanda säteri, 
Burhult; Ös: Ödegärdet, vid Anten; Nö: Vinningsbo, Surte.

A. alpestris. Allmän.
Agrimonia eupatoria. Mycket sällsynt. Tu: en enstaka lokal anmärkt av 

II. Jn, troligen österut från Tunge Torp; Sk: Rapenskår i bergsluttning 
V om ån (ytterst sparsamt), nedanför Angertuvans södra branter å flera 
ställen, Lid nedanför några bergstup (huvudsakligen vid en av de norra 
gårdarna); Ös: Österäng på landsvägskanter i gårdens närhet; Nö: 
Jordfallet (II. Jn).

Av Kosa-släktet ha hlott elt fåtal former insamlats. Dessa äro:
R. cinnamomea. Sedd endast i Sk, där ett par vackra bestånd träffas vid 

Kullen strax, ovanför Slisjön samt vid Röserna.
R. villosa *arguta (Mtss.) At. T u: Garnberget V om stationen, Garn Skatte

gården; Sk: Kullen, Skönningared; Nö: Backa.
»molli-pallida At. Pe: Lödöse; S k: Rapungaberget, St. Alvhem, Örnäs- 

berget.
*molli-lrachgphylla At. K i: Burhult.

R. glauca *inserta Mtss. Sk: Rapungaberget, Lid; SI: Svenstorp; Ös: 
Ejsdalen.

*Wahlenbergii Mtss. Ös: Sågartorpet.
R. canina *pseudo-Dahlii Lindstr. II å: Verled.
R. canina X villosa. Hå: Verled; Pe: Lödöse; Sk: Skönningared; St: 

Grolanda, Svenstorp; Ös: Varegärde.
R. plumbea *glauci-colpogena At. Pe: Lödöse; Hå: Drottninggärdet. 

*malmundariensis (Lej.) At. Pe: Lödöse.
*quasi-Lindstroemii At. Pe: Lödöse.
*quasi-inserta At. Pe: Norra Passagården, Lödöse.
*spuria At. Sk: Fors.

Prunus spinosa (tig. 7). Tu: Tunge I orp, Åstared, Barsjön, Kärra, Holma- 
berget flerstädes, Garn Postgården, Ekerna, Garn Skattegården; Al: 
Mossen; Hå: Föstorp, Verled, Boet, Mora (torpställe); P e: Mökered, 
Svalered, Attlered, Hälltorp, Ilönebäck, Lödöse; S k: ett mycket stort 
antal växtställen antecknade, nästan alla från socknens västra hälft; 
St: Uthy, Lunden, Alafors, Osebacken, Nol, Storegården, trakten norrut 
från Vimmersjön; K i: Burhult (en mindre förekomst); Nö: Backa, 
Relsbo, L:a Viken, Kolumbo, Vinningsbo, Almekärr, V Skårdal, Surte.

P. domestica. Förekommer, fast mera sällan, förvildad h. o. d.
P. avium. Flerstädes subspontan, men väl knappast någonstädes fullt ur

sprunglig. Tu: Ekerna; Ilå: Livered, Verled; Pe: Lödöse, Spetalen; 
Sk: St. Alvhem, Frövet Frälsegården i branter åt Ö, bergsluttning 
mellan Frövet och Grönäs, Ramstorp, Kattleberget flerstädes, Ilästhags- 
berget; Si: Osebacken; K i: skogsmark 1,5 km N om kyrkan.
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Prunus cerasus. Uteslutande förvildad i närheten av gårdar och vida säll
syntare än föreg. art. Pe: Lödöse, Spetalen; Sk: Blinneberg, Båstorps- 
berget, Kattlebergets sydsluttning m. fl. st.

P. padus. Allmän—tämligen allmän i nästan alla delar av området.
Ononis arvensis. Ilar förr anträffats flerstädes vid Göta älv, men det synes 

ovisst, om arten där ännu finnes kvar. I Pe iakttogos 1927 å en berg
kulle ungefär 1 km XO om Lödöse några få individ, men under de sista 
åren ha inga där statt att upptäcka. Linnarssons »Anteckningar» upp
taga O. arvensis från Lahall och Ivolumbo i Xö, men där ha varken
H. Fries eller jag lyckats finna den; måhända numera utgången. Från 
trakten Ö om Nödinge kyrka är arten emellertid anmärkt av H. Jn.

Medicago sativa. Xö: Bohus och Surte (H. Fries).
M. lupulina. Sällsynt; troligen ingenstädes inom området ursprunglig. Pe: 

Lödöse vid varvet; St: Nols station; Xö: Bohus strax X om stationen 
å stranden invid järnbanan (1934 i mängd).

Mel ilotus officinalis. Pe: Lödöse vid varvet; Xö: St. Viken (II. Fries), 
Bohus (fabriksområdet).

M. albus. Iakttagen endast i Pe: Lödöse vid varvet och kvarnen (mycket 
sparsamt).

Trifolium agrarium. Utan tvivel mycket sällsynt. Tu: Garn Andersgården, 
Norra Garn; Pe: Mökered, Svalered; Sk: Ryk; St: Grolanda åt SV 
(IL Jn), Alafors, Utby; Xö: Ö om kyrkan (H. ,ln).

T. procumbens. Likaledes mycket sällsynt. II å: Östentorp (FI. Jn); Pe: 
Lödöse på bergkullen vid stationen; Sk: Rapungaberget i södra branten 
(sparsamt), Fagered, Blinneberg, Lid, Frövet Frälsegården, Ivattleberg i 
en brant vid gården, Hamnen, Ilolmaberget; Xö: berghäll N om Stor
ängen, Nödinge anhalt åt S, L:a Viken (II. Fries), Jordfallet. Allestädes 
i ringa mängd. Ej sedd i häradets östra hälft.

T. dubium. Som ovan nämnts är även denna arts utbredning inskränkt 
till de västra socknarna; från de östra äro åtminstone inga spontana 
förekomster bekanta. Tu: Garn Andersgården; Al: Kvarntorp; II å: 
Drottninggärdet, Östentorp (H. Jn); Pe: Mökered, Svalered, Ilälltorp, 
Liekärr, Heden Västergården, Lödöse; Sk: Fagered, Skår Södergården, 
Blinneberg, Lid, Tussebo, kyrkberget, FYövet Frälsegården och Skatte
gården, Kattleberg, llästhagsbergets sydsluttning; St: Grolanda, Rished, 
Alafors, Osebacken; Ös: Österäng (i åker), Buahohn (på gräsmattor i 
trädgården); Nö: Björsagården, Ö om kyrkan (H. Jn), Vinningsbo i back
sluttning på dalens västsida, Jordfallet (H. Jn).

T. repens. Allmän.
T. hgbridum. Mångenstädes förvildad.
T. arvense. Jämförelsevis sällsynt. Tu: Norra Garn; Hå: Föstorp (II. Jn), 

Östentorp, Boet, Adelsbo; Pe: Svalered, Backa, Lödöse; Sk: Skår Söder
gården, Fagered, Frövet Frälsegården, Kattleberg, IIästhagen,Örnäsberget; 
St: Grolanda, Alafors, Xol; Xö: vid anhalten.

7. pratense. Som verkligt vild mindre allmän.
7. medium. Mångenstädes, dock ej vidare allmän.
Anthijllis vulneraria. Tämligen sällsynt; saknas i stora delar av området.

1 u: Norra Garn, Garn Postgården; Sk: Ryk, nedanför Örnäsbergets
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södra sluttning; S t: Grolanda på bergsluttning åt SV (II. Jn), Alafors, 
Nol; Ös: Anten N om stationen, Sjövik på banvall; Nö: vid anhalten, 
Backa i det stora grustaget åt SV, Maden.

Lotus corniculatus. Allmän.
Astragalus glycyphyllus. Mycket sällsynt. Tu: i norra delen enl. H. Jn; 

Al: Nygård på berget N om stationen; P e: Hönebäck (ytterst sparsamt); 
Sk: Rapungaberget, Lid (i branter), Stenkullen; St: V om landsvägen 
norrut från Osebacken; Ös: vid Klevsjön (II. Jn).

Vicia hirsuta. Mångenstädes, dock sällsynt i de östra delarna; oftast i åkrar.
V. tetrasperma. Tämligen sällsynt. Tu: Garnberget V om stationen; Al: 

Rörkärr, Bästorp; II å: Boet (Kbg); Pe: Mökered, Lödöse; St: Rapunga
berget, Fagered, Lid, Frövet Frälsegården, St. Alvhem, Holmaberget, 
Hästhagen, Kattleberget nedanför branter i SV; St: Alafors, Osebacken; 
Nö: L:a Viken (H. Jn).

f. tenuifolia. Al: Bästorp; Pe: Mökered, Svalered; Sk: Rapunga
berget, Lid.

T. silvatica. Mycket sällsynt. A 1: i västra delen enl. II. Jn (troligen någon- 
städes mellan Bästorp och Gravlången); Sk: Kullen i ängssluttning ned 
mot Slisjön, Stenkullen; Nö: Vinningsbo nedanför bergstupen i V.

T. cassubica. Företer en egendomlig, mycket ojämn utbredning; saknas 
tyckes det i Tu, Al, St och Nö. Förekommer ytterst sparsamt på en 
del lokaler, men däremot i rik mängd på andra. II å: Kalvhagen, Ver- 
led; Pe: Ö. Svalered, Attlered (i båda fallen sparsamt); Sk: Rapunga- 
bergets östra och södra sluttningar (riklig), Rapenskår i bergsluttning 
V om ån, Angertuvans sydöstra sluttning (lokalt i mängd), Röserna, 
Kullen, Ryksdam, Ryk i branter åt Ö (riklig), Frövet Frälsegården i 
brant åt Ö; K i: Ramneberg i bergsluttning c:a 800 m åt NV vid 
Kindsjön; Ös: bergsluttning vid Klevsjön norrut från Klevsjö gård, 
Lilledalen (mycket sparsamt). — Lokalerna förtjäna beaktande såsom 
varande belägna på artens skandinaviska västgräns.

V. cracca. Allmän.
F. villosa. Sällsynt; anmärkt från blott ett fåtal platser.
F. sepium. Förekommer i samtliga socknar, dock ej vidare allmänt.
F. angustifolia. Ös: Österäng, Mjörnsjö; Nö: Kolumbo (II. Fries).

f. Bobartii. S k: Frövet Frälsegården i översta delen av branten mot 
Ö (ett rikt bestånd vid början av gångstigen nedför berget).

Lathy rus silvestris. Som vild anmärkt endast från Sk: Holmabergets syd
sluttning (sparsamt). En förekomst i St vid järnbanan strax S om Nols 
stationsområde härleder sig tvivelsutan från ursprunglig odling.

L. heterophyllus. S t: Nol i olika delar av stationsområdet. Uppenbarligen 
i likhet med föreg. art härstammande från odlade ex.

L. pratensis. Allmän.
L. montanus. Allmän.
L. niger. Sällsynt. Tu: Garnberget V om stationen; II å: Verled på slutt

ningen av berget V omån; Pe: Svalered på flera ställen; Sk: Rapunga- 
bergets branter och rasmarker åt SO och S, Rapenskår V om ån, Kullen 
(riklig), Holmabergets södra sluttning; St: Alafors; Nö: bergsluttningen 
N om Almekärr.



Lathyrus vermis. "Ytterst sällsynt; blott trenne förekomster kända. Il å: 
Slerebo nedanför ett bergstup strax Ö om landsvägen (mycket spar
samt): Sk: Rapenskår nedanför bergsluttningen V om ån, Kullen i ängs
mark ned mot Slisjön.

Geranium sanguineum. Funnen uteslutande i socknarna utmed Göta älv. 
Tu: Holmaberget (ställvis riklig), bergen V och Ö om Garns station, 
Garn Postgården; Pe: Mökered, Svalered, Attlered, Lödöse; Sk: Ra- 
pungaberget, Rapenskår V om ån, Ångertuvan, Fagered, Röserna, Kullen, 
Lid, Tussebo, Ryksdam, Holmaberget, Kattlebergets och Örnäsbergets 
sydsluttningar; St: Svenstorp, Alafors; Nö: mångenstädes å hällarna 
utmed landsvägen från Nödinge anhalt till Surte (St. Viken, Bohus, 
Jordfallet m. fl. st.).

G. silvaticum. Spridd över större delen av området •— förekommer i alla 
socknarna — men blott lokalt mera allmän. Vid Kärra i Tu funnen 
med vita blommor.

G. pratense. P e: Lödöse å gräsplaner på kyrkogården, där arten ursprung
ligen planterats å gravar; därifrån sedermera spridd till några vägkanter 
och gräsbackar i närheten; Nö: vid kyrkan utanför södra kyrkogårds
muren.

G. pasillum. Förefaller vara mycket sällsynt. Tu: Ekerna; Al: Bästorp; 
Pe: Lödöse (vid Skansen); Sk: Blinneberg; Nö: St. Viken.

G. dissectum. Tu: Kärra Nordgården i klövervall; St: Nol i havreåker 
(II. .In); Nö: Maden, Bohus, Almekärr (H. Fries).

G. columbimim. Sällsynt. Tu: Bredhult, Norra Garn, Garn Skattegården; 
P e: Mökered, Norra Passagården, Lödöse vid Skansen och på bergkullen 
vid stationen; Sk: Rapungaberget, Skår Södergården, Lid, Tussebo, 
kyrkberget, Frövet Frälsegården och Skattegården, Ilästhagsbergets 
södra sluttning.

G. lucidum. Mycket sällsynt och anmärkt blott från Sk: Rapungaberget 
nedanför sydöstra branten, kyrkbergets östsida nära kyrkogårdsmuren, 
Frövet Frälsegården riklig i branterna åt Ö, Frövet Skattegården i 
bäckdälden.

G. Robertianum. Tämligen allmän.
Erodium cicutarium. Synes vara rätt sällsynt. Al: Linnebacken; Pe: 

Lödöse; Sk: St. Alvhem, Skogstorp; St: Osebacken; Ös: Österäng; 
Nö: Nödinge by, L:a Viken, Bohus, V. Skårdal, Surte.

Oxalis acetosella. Allmän.
Radiola linoides. Mångenstädes; de antecknade lokalerna tillhöra huvud

sakligen de västra delarna. Tu: vid Barsjön, Kärra, Garn Andersgården; 
Al: Lunneviken vid Vanderydsvattnet, Larsered, vid Gravlången; II å: 
Livered, Drottninggärdet (H. Jn), Föstorp, Adelsbo, Slerebosjön; Pe: 
Elekärr, tlönebäck; Sk: Fagered, Ryksdam, Ryk, Ekliden, Gullringen, 
Båstorp Västergården; St: Osebacken, Nol, Ulvstorp (II. Jn), Sandsjödal; 
K i: Putssjön; Nö: Vimmersjön, Kolumbo (H. Fries), N. Skårdal, Surte.

Linum catharticum. Mindre allmän. Tu: vid Barsjön, Garn Andersgården, 
Garn Skattegården; Al: Rörkärr; II å: Slerebo; P e: Svalered, Hönebäck, 
Lödöse; Sk: nedanför Rapungabergets sydöstra brant, Lid, Fagered, 
Kullen, Slisjön, Munkagården; St: Nol (II. Jn), N om Vimmersjön.
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Polygala vulgare. Allmän.
f. carneum. Mångenstädes.
f. albidum. II. o. d., ej ovanlig. Tu: Ekerna; II å: vid Slerebosjön; 

Pe: Backa; Sk: Lid, Tussebo, Röserna, Stenkullen m. fl. st.
Mercurialis perennis. Mångenstädes och ofta massvis, men företer en 

mycket ojämn utbredning och tyckes saknas i flera av socknarna (T u, 
Al, K i, Ös). II å: Livered, Kalvhagen, Föstorp (II. Jn), Mora; Pe: 
Mökered, Svalered; Sk: Rapungabergets södra rasmark, Rapenskår i 
sluttningen V om ån, Lid, Skår Södergården, Angertuvan, Blinneberg, 
Röserna, Kullen, Frövet Frälsegården m. fl. st.; St: Tollered (II. Jn), 
Iläljered, Alafors, Storegården; Nö: St. Viken vid bäcken nedanför 
kvarnen, Vinningsbo, Almekärr, N. och V. Skårdal.

Euphorbia esula. Nö: funnen på banvallen något mer än 0,5 km S om 
Bohus station (ett större bestånd 1934).

E. virgata. N ö: mellan Jordfallet och Surte (under en lång följd av år 
enl. H. Fries).

E. peplus. Nö: Nödinge anhalt och Surte (II. Fries).
E. helioscopia. Allmän.
Callitriche stagnalis. Sällsynt. Tu: Ekerna; Al: bäck i nordligaste delen 

(II. Jn); Hå: Älghult (H. Jn); Pe: Lödöse vid en av Gossagårdarna; 
N ö: St. Viken (Linnarsson).

C. verna. Tu: Barsjön, Garn Månsgården, Ekerna m. fl. st.; Al: Larsered; 
11 å: Verled; Sk: Skogen, Ryk. St. Alvhem; St: Alafors; Ös: Sjövik; 
Nö: N. Skårdal. Säkerligen mångenstädes.

C. polymorpha. Tämligen allmän.
C. hamulata. Ös: Sjövik m. fl. st. (Kbg); Nö: mellan Nödinge anhalt och 

Backa samt vid Surte (II. Fries).
Acer platanoides. Mångenstädes, men i de flesta fall endast subspontan. 

Möjligen ursprunglig i T u på Ilolmaberget och Garnberget, II å vid 
Livered, Sk nedanför Angertnvans sydöstra brant, vid Kullen och 
Mökhult samt Ö s vid Sågartorpet, Ekedalen ock Ejsdalen.

Impatiens noli tangere. Sällsynt. IIå: Livered (riklig); Sk: St. Alvhem; 
Ös: Ejsdalen; Nö: SI. Viken, Almekärr.

Rhamnus cathartica. Mycket sällsynt. Pe: Lödöse (på berget N om byn 
1 buske); Sk: Mökhult (II. Jn), Lid ytterst sparsamt i branter ovanför 
några av gårdarna; Nö: Bohus, Almekärr.

R. frangula. Allmän.
Tilia cordata. Ilar som ovan nämnts stor utbredning och förekommer, 

ehuru långt ifrån allmän, i alla socknarna. Tu: Bredhult, Ilolmaberget 
på flera ställen, Garnberget V om stationen; Al: St. Kalvhult, Lunne- 
viken, Viken, Linnebacken, Pressebo, Larsered, Rörkärr, Kyrkobacka; 
Hå: Älghult (II. Jn), Livered, Drottninggärdet, Kalvhagen, Verled, Gran
dalen, Adelsbo, Slerebo, Drängedalen; Pe: Mökered, Svalered, Backa; 
S k: Rapungaberget, Rapenskår i bergsluttningen V om ån, Glömsten, 
Skogen, Kullen, Angertuvan, Ilolmaberget; S t: Älvängeii, Iläljered, Store
gården; K i: Hällebäckahult, Ramneberg, Burhult, Burhultsnäs; Ös: Ejs
dalen, Gethult; N ö: Överstegården, Klockaregården, L:a Viken, Kolumbo, 
V. Skårdal, Surte.
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Malva moschata. H. o. d. förvildad, t. ex. Hå: Drottninggärdet; Pe: Sva- 
lered, I.ödöse; Sk: St. Alvhem; St: Nol m. fl. st.

M. silvestris. N ö: Bohus (11. Fries).
Hypericum montanum. Mångenstädes, men vanligen mycket sparsamt upp

trädande. 1 u: bergsluttningen söderut från Garn Skattegården; Al: 
Larsered, Rörkärr, Brännefjälls branter åt SY, Nygård på berget N om 
stationen; Hå: Adelsbo, Drottninggärdet, Kalvhagen, Verled, Oxhagen 
åt Ö (II. Jn), Torpa Östergården, Boet; Pe: Svalered; Sk: Rapunga- 
bergets östra sluttning, Rapenskår å berget V om ån, skogsberg mellan 
Fagered och Röserna (flerstädes), Röserna, Kullen, Skogen, Stenkullen, 
Ryk, Lid, Tussebo (H. Jn); St: Svenstorp, Osebacken (II. Jn), Alafors; 
Ös: vid Klevsjön, Ejsdalen; Nö: Jordfallet (H. Fries).

H. maculatum. Allmän.
H. perforatum. Spridd—tämligen allmän.
Elatine hydropiper. Nästan uteslutande vid Göta älv, men där på grunda 

lerstränder funnen på rätt många ställen, stundom i mängd. T u: Ekerna 
S om varvet; Pe: Lödöse; Sk: vid älven nedanför Harjsäng och Ilarjs- 
gården, stranden söderut från Kattleberget; S t: Osebacken, Storegården; 
Nö: Vimmersjön, Nödinge anhalt, Maden, St. Viken, Jordfallet.

E. triandra. S k: Grosjön, älvstranden söderut från Kattleberget (flerstädes); 
St: Osebacken, Nol strax S om stationen; Nö: St. Viken, Surte. Tro
ligen i likhet med föreg. art ej ovanlig utmed älven.

h. hexandra. Sällsynt. Anmärkt endast från N ö: Vimmersjön å norra 
stranden, Maden (H. Fries 1927), vid St. Vikens brygga (II. Fries).

Viola palustris. Allmän.
V. mirabilis. Ytterst sällsynt. Hå: Slerebo nedanför ett bergstup strax 

Ö om landsvägen; Sk: Rapenskår V om ån, Kullen i en ängssluttning 
ned mot Slisjön. På samtliga ställen mycket sparsamt.

V. Riviniana. Allmän—tämligen allmän.
V. cartina. Något mindre vanlig än föregående art.

f. flor. alb. K i: Kilanda säteri.
T- canina X Riviniana. T u: Holmaberget.
V. montana. Förekommer spridd i olika delar av området, men alltid 

blott i enstaka eller några få individ på varje plats. Tu: Holmaberget; 
Al: Brännefjälls västra sluttning; Hå: Torpa Östergården. Pe: Alv- 
hems station åt S; Sk: Ryk, Grosjön, nedanför Ilolmabergets östra slutt
ning; K i: Kilanda säteri; Ös: Sjövik, Gethult.

T. montana X Riviniana. Al: Brännefjälls västra sluttning.
T. tricolor. Tämligen allmän i samtliga socknar; på hällmarker olta riklig 

och om vårarna genom mängden av blommor av en utomordentlig färg
verkan.

f. versicolor. Al: Vallby; Hå: Torpa Östergården.
V. arvensis. Allmän.

f. lilacina. Pe: Norra Passagården; Sk: Harjsäng.
Daphne mezereum. Sk: St. Alvhem. I äldre tid odlad i trädgården, 

numera neofyt på några ställen i den omgivande skogsmarken.
Pephs portula. Sällsynt. Al: Locktorp, Balltorp (II. Jn); 11 å: Älghult 

(H. Jn), Drottninggärdet, Torpa Östergården: Pe: Mökered; Sk: Gro
sjön; K i enl. Kbg; Nö: Vimmersjön, Maden, SI. Viken.



Lythrum salicaria. Allmän.
Epilobium montanum. Allmän.
E. collinum. Tämligen allmän i branter och på klippavsatser, dock mindre 

kanske i de östra socknarna.
E. roseum. Sällsynt och funnen blott i västra delarna. T u: (kirn Måns- 

gården, Garn Postgården; l’e: Lödöse vid varvet; Sk: Irövet Frälse- 
gården åt Ö; Nö: Nödinge anhalt och St. Viken (H. 1'RIEs), Ahnekärr, 
vid järnbanan söderut från Jordfallet, Surte.

E. obscurum. Känd endast från N ö: Ahnekärr, vid banan söderut från 
Jordfallet tillsammans med föreg. art, V. Skårdal.

E. palustre. Allmän.
Chamaenerium angiistifolium. Allmän på ståndorter av skilda slag.
Circaea alpina. Sedd endast i Sk: skogsmark strax V om Röserna.
Mi/riophylliun verticillatum. Sällsynt. Sk: Harjsjön och avloppsbäcken 

därifrån, älvstranden nedanför Örnäsberget; S t: sumpmark Ö om \ illa 
Arla, Osebacken vid älven; N ö: Trollevik och Nödinge anhalt (II. Fries), 
Maden.

M. alterniflorum. Tämligen allmän; förutom i Göta älv i många sjöar 
och åar.

Hippnris vulgaris. Jämförelsevis sällsynt. Tu: Barsjön, Ekerna vid älven 
S om varvet; Al: Balltorp i en göl vid landsvägen österut, Vallby; 
Hå: Ilalmsjön; Sk: Harjsjön; St: sumpmarken Ö om Villa Arla; K i: 
Ramneberg (11. Jn); Nö: Maden, N. Skårdal riklig i många av Nord
mossens torvgölar.

Hedera helix. Tu: Garn Skattegården; Pe: Norra Passagården, Attlered; 
Sk: Rapenskår; St: med landsvägen mellan Osebacken och Eskekärr 
(om dessa förekomster se sid. 437—439).

Hydrocotyle vulgaris. Anmärkt endast från Ös: Mjörns stränder vid 
Österäng (ymnig) och Ruaholm.

Sanicula europaea. Mycket sällsynt. S k: Röserna (några få individ). Os: 
Ejsdalen (ett tämligen rikt bestånd i rasmark nedanför bergstupet); 
Nö: Vinningsbo nedanför berget V om dalgången (ytterst sparsamt).

Chaerefolium silvestre. Allmän.
Torilis anthriscus. Sällsynt. Tu: norra delen enl. H. Jn; Jlå: Oxhagen 

(II. Jn), Boet; Sk: Rapungaberget i rasmarken nedanför sydöstra branten, 
Skår Södergården, Angertuvan, Kullen, Lid i branterna flerstädes, Frövet 
Skattegården, Kattlebergets och Örnäsbergets södra sluttningar; Ös: 
Anten (Kbg), Björnbacken; Nö: L:a Viken (H. F’ries), Bohus, Jordfallet 
(II. Jn).

Cicuta virosa. Nästan uteslutande vid Göta älv; där lokalt ej ovanlig. 
Tu: Tunge Torp, Nolgården, stranden S om Ekerna varv; Hå: Ilalm- 
sjön; Pe: Norra Passagården, Lödöse; Sk: Harjsäng, Harjsjön, älv
stranden mellan Ilästhagen och Örnäsberget m. fl. st.; St: Älvängen, 
Osebacken, Nol; Nö: Storängen, Maden, L:a Viken, V. Skårdal, Surte.

Carum carvi. Allmän.
Pimpinella saxifraga. Allmän.

f. dissecla. Tu: Garn Skattegården; Pe: Attlered: Sk: Ilästhags- 
berget; SI: Osebacken.
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Aegopodium podagraria. Tämligen allmän och vid äldre gårdar ej sällan 
massvis.

Sium latifolium. Sällsynt. Pe: Alvhem i närheten av stationen; Sk: 
Harjsjön och avloppsbäcken därifrån till älven, Vadebacka, Fors; St: 
Osebacken (riklig' vid älven); Nö: Storängen, Nödinge anhalt. Säker
ligen flerstädes vid Göta älv.

Oenanthe aquatica. Funnen uteslutande vid älven och där blott i de syd
ligaste socknarna. St: Osebacken; Nö: Storängen, söderut från Nö
dinge anhalt, Lahall, L:a Viken, Bohus, V. Skårdal, Surte.

Aethusa cynapium. Förefaller vara ganska sällsynt. Sedd blott vid ett 
mindre antal gårdar och allestädes sparsamt.

Selinnm carvifolia. Mångenstädes, men frekvensen överallt ringa. Tu: 
vid Barsjön, Holmaberget, Ekerna, Garn Skattegården; Al: Kyrkobacka; 
Hå: Mauritzberg, Föstorp (H. Jn), åkerren NO om kyrkan, Drängedalen; 
Pe: Mökered, Svalered, Attlered; Sk: Lid, Ryksdam, Skogstorp, Harjs- 
äng, Holmaberget; St: Svenstorp, Storegården; Ös: Sjövik; Nö: Ko- 
lumbo, Jordfallet.

Angelica silvestris. Allmän.
Pencedanum palustre. Allmän.
Imperatoria ostruthium. Tu: vid gården Bredhult förekommer ett 8—9 

kvadratmeter stort, uppenbarligen mycket gammalt bestånd, växande 
på en åkerren tillsammans med en sista återstod av Humiilus lupulus 
(strax i närheten en numera igenvuxen damm med riklig Acorus, se 
sid. 464); Al: c:a 1 km N om Locktorp vid ett för längesedan raserat 
torpställe likaledes en odlingsrest, synbarligen dock av vida yngre 
datum; Sk: vid den gamla Munkagården en anmärkningsvärd förekomst, 
som måhända daterar sig från den tid, då gården disponerades av mun
karna i Lödöse; Ös: Lilledalen (odlad och sedermera förvildad).

Paslinaca sativa. Förekommer h. o. d. förvildad.
Heracleum sibiricum. Mångenstädes, särskilt i de västra delarna. Tu: 

Garn Andersgården; Al: Pressebo; Pe: Lödöse (allmän); Sk: Rapens- 
kår, Röserna, Ryk, Frövet, Grönäs, Bruket, L:a Alvhem m. fl. st.; St: 
Älvängen, Alafors, Osebacken, Nol; Ös: Antens station; Nö: Överste
gården, bäckdalen V om kyrkan, Vinningsbo, V. Skårdal.

H. sphondylinm. Nö: Jordfallet (H. Fries).
Daucus carota. Möjligen sällsynt; blott vid några få tillfällen iakttagen. 

Pe: Lödöse; Sk: St. Alvhem; K i: Kilanda säteri; Nö: Surte.
Cornus suecica. Anträffad i växlande mängd på ett mycket stort antal 

platser i olika delar av området. Flertalet antecknade lokaler tillhöra 
S k och K i.

Empetrum nigrum. Tämligen allmän.
Chimaphila umbeliata. Sedd endast i Al: Pressebo — ett bestånd på c:a 

20 individ — och Hå: Granvattnet ytterst sparsamt å en skogklädd 
bergsluttning.

Pyrola chloraniha. Sällsynt. Al: trakten Y om sjön Gravlången (IL Jn); 
Hå: Granvattnet, Grandalen; Sk: Röserna, i barrskog mellan Fagered 
och Röserna flerstädes: Ös: Ekedalen, Ramsjödal vid gångstigen till 
Rämneå.
•42 35449. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Pyrola rotiindifolia. Likaledes sällsynt. Tu: Ekerna; AL Gål (II. Jn), Ny
gård; Hå: Livered, Slerebo; Sk: barrskog västerut från Röserna; K i: 
Kilanda säteri, Sundet; Ös: Gethult.

P. media. Ytterst sällsynt. Tu: i skog mellan Åstared ocb Barsjön, 
Ilolniaberget (H. Jn); II å: Ilolmevattnet (H. Jn); Sk: nedanför Anger- 
tuvans södra (troligen) sluttning enl. H. Jn, Stenkullen, Billingsdal (Kbg), 
Munkagården åt Ö; K i: Sundet; Ös: vid Jättesjön.

P. minor. Mindre allmän. Tu: Ekerna; Al: Larsered, Rörkärr, Nygård; 
H å: Drängedalen; Pe: Hönebäck; Sk: Kullen, Svedjan, Holmabergel; 
K i: Kilanda säteri; Nö: Lindås.

P. secunda. Spridd—tämligen allmän; synes dock saknas i trakterna 
närmast älven.

/'. uniflora. Liksom flera av släktets föreg. arter mycket sällsynt. An
märkt endast från Hå: Skantås, barrskog västerut från Drängedalen; 
Sk: barrskog mellan Fagered och Röserna.

Monotropa hypopitys. Sällsynt. Al: Linnebacken; 11 å: Granvattnet; P e: 
Svalered; Sk: Glömsten, Ljusevattnet (H. Jn); K i: Ramneberg V om 
Kindsjön, Ilällebäckahult åt Ö, Burliult; Ös: Gethult.

Ledum palustre. Mycket sällsynt. II å: Livered i sumpmark strax V om 
Älghultssjöns sydligaste del (60 ä 70 buskar); Sk: Stenkullen i kärr
mark S om gården (2 stora, snårliknande buskar), vid Grågåssjön å en 
c:a 20 m lång sträcka talrika buskar enl. lantbrukaren Teodor Olsson, 
Skogstorp.

Andromeda polifolia. Saknas i det närmaste uti trakterna nära Göta älv, 
men är desto vanligare i myrmarkerna österut.

Arctostaphylos mm ursi. Sällsynt i de västra socknarna, men äger däremot 
stor utbredning på bergen i de övriga. Tu: Åstared, vid Barsjön fler
städes; Al: Simontorp; Hå: Älghult (11. Jn), Granvattnet, Adelsbo, 
Slerebo; Pe: Hönebäck, Lödöse (berget åt N); Sk: Kullen, Röserna, Sten
kullen, Mulsjön, Ekliden, Kattleberget; St: Sandsjödal; Kindsjön, Sundet, 
Ramsjödal, Putssjön, m. fl. st.; Ös: Klevsjön, Flatevattnet; Nö: Backa, 
St. Viken, Vinningsbo, Bönabo (II. Jn), Relsbo, V. Skårdal, Surte.

Oxycoccus quadripetalus. Allmän.
O. microcarpus. Al: St. Mjösundet; Hå: Skantås; Sk: Örevattnet; Ki: 

Kolanda mosse, Burhult; Nö: vid en gol 200 m V om St. Mittjärn 
(II. Jn). Troligen flerstädes, särskilt i mossområdena österut.

Vaccinium vitis idaea. Allmän.
V. uliginosum. Allmän.
V. myrtillus. Allmän.
Calluna vulgaris. Allmän.
Erica lelralix. Allmän inom hela området och lokalt ymnig. Förekommer 

ej blott i de egentliga mossarna utan även h. o. d. uppe på bergen.
f .flor. alb. Tu: Barsjön; Al: Gravlångens södra ände; II å: Ang- 

sjön; Sk: Bergsjön, Munkagården i Långemossen K i: Kappe mosse, 
Kindsjön.

Primula veris. Tämligen sällsynt med undantag av det allra sydligaste 
området. T u: Holmaberget (huvudsakligen på östsidan norrut från 
Garn Andersgården), Garnberget i nordvästra delen; Al: Bredhult,
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Bästorp; Hå: Drottninggärdet, Föstorp, Boet; Pe: Svalered; Sk: kyrk- 
berget; St: Nol, Storegården; Nö: Överstegården, vid bäcken Vom 
kyrkan, dalen S om Yimmersjön, L:a Viken, Vinningsbo, Almekärr, V. 
Skårdal.

Hollonia palustris. Nästan uteslutande vid Göta älv. Al: Lunneviken 
nära \ anderydsvattnet; II å: Angsjön; St: Eskekärr, Osebacken, Store
garden; Nö: Frollevik (II. Fries), Storängen, Nödinge anhalt, Surte.

Lijsimachia vulgaris. Allmän.
L. numnmlaria. Nö: vid kyrkan samt vid Surte (H. Fries).
Naumburgia thyrsiflora. Tämligen allmän.
Trientalis europaea. Allmän.
Glaux maritima. Sk: Harjsjöns västra strand (Skärman 1934, sid. 61).
Fraxinus excelsior. Förutom i Sk, där asken nog är talrikast, anmärkt 

från Tu: Holmaberget, Garnberget V om stationen; Al: Viken, St. 
Kalvhult, Rörkärr; II å: Livered; Pe: Svalered, Ilälltorp, Lödöse; St: 
Älvängen, Knapetorp, Utby, Iläljered, Alafors; K i: Kilanda säteri, Sundet; 
Ös. Klevsjön (H. Jn); Nö: Klockaregården, Backa, Vinningsbo, Alme
kärr m. fl. st.

Gentiana pneumonanthe. Saknas i trakterna utmed Göta älv, ävensom 
efter vad det vill synas i de nordligaste delarna. II å: Föstorp och 
Adelsbo (II. Jn); Sk: Munkatorp i Långemossen; K i: mossmarker Ö 
om Ilällebäckahult, vid Kindsjön, Ramneberg (riklig å de flacka sump
markerna 1 km V om gården), Kilanda säteri åt NO (tämligen allmän 
på stränderna utmed ån); Nö: trakten av Bönabo (II. Jn).

G. campestris. Endast ett fynd känt. Hå: V om Halmsjön (II. Jn).
(•■ baltica. St: Nol (H. Jn). Som ovan nämnts troligen även i Tu: Garn 

Skattegården och Nö: St. Viken (betesmark söderut från kvarnen).
Menyanthes trifoliata. Tämligen allmän.
Cuscuta europaea. Sedd endast i Sk: Frövet Skattegården (juli 1933, 

parasiterande på Urtica dioeca, Rubns idaeus och en mindre buske av 
Fraxinus excelsior).

C. trifolii. Nö: Jordfallet (E. IIjertman enl. II. Fries).
C. epilinum. Nö: Surte (Lindeberg 1854).
Convolvulus arvensis. Pe: Lödöse å varvet; Nö: Surte (H. Fries).
C. sepium. P e: Lödöse nedanför sydvästkanten av berget N om byn (tro

ligen förvildad) samt vid Skansen. St: Älvängen, Nols station åt S; 
Os: Buaholm (ett par kraftiga bestånd å stenig strand vid Mjörn; Nö: 
Klockaregården nära landsvägen, Surte. 

f. coloratus: Nö: Surte (IL Fries).
Cgnoglossum officinale. St: Nol enl. Linnarsson. Väl blott tillfällig; veter

ligen ej sedermera återfunnen.
Lappula echinata. Nö: Surte station (E. Te. Fries 1911).
Symphytum asperum X officinale. Tu: Ekerna vid järnvägen strax S om 

varvet (stort bestånd i kanten av en åker); Pe: Lödöse; Sk: Eors- 
St: Villa Arla.

Lycopsis arvensis. Tämligen allmän. 
Myosotis scorpioides. Vid Göta älv allmän 

området ej ovanlig.
men även i andra delar av
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Myosotis scorpioides f. strigulosa. Förekommer tillsammans med huvud
arten på flertalet lokaler.

M. caespitosa. Tämligen allmän.
M. silvatica. Mera sällan förvildad, t. ex. Al: utanför kyrkomuren, • 

Ramstorp; N ö: bäckdalen vid kyrkan.
M. arvensis. Allmän; stundom i bergbranter, t. ex. på Rapungaberget i b k.
M collina. Mindre allmän. Tu: Holmaberget, Garnberget; Al: Pressebo, 

Larsered, Kvarntorp, Bästorp; Hå: Drottninggärdet, Drängedalen; i e: 
Mökered, Hönebäck; Sk: Rapungaberget, Angertuvan, Fagered, Kullen, 
Frövet, Hästhagen; St: Alafors, Osebacken; Nö: Nödinge hy, anhalten
åt S, St. Viken m. fl. st. , ,

M. micrantha. Förefaller vara ganska sällsynt. Ilå: Verled; P e: Ilai - 
torp; Sk: Ryksdam, Frövet Frälsegården; Ös: Alanda, Sjövik; No: 
Vinningsbo, V. Skårdal.

M. versicolor. I Sk numera ganska vanlig; i övriga delar mera sällsynt.
Tu: Kärra, Nolgården, Holmaberget; Al: Larsered, Kvarntorp, örtbacke
S om kyrkan; II å: Verled; Pe: Heden Västergården, Hälltorp, Norra 
Passagården, Lödöse; St: Tollered, Osebacken; K i: Kilanda saten; 
Ös: Kullen; Nö: L:a Viken. Ståndorten mycket växlande: oftast i 
fodervallar och åkrar, men även på backar, hällar och t. o. m. i berg- 
springor. I en mängd fall tydligen kulturspridd.

Den härstädes uppträdande formen torde undantagslöst tillhöra under
arten longicalyx Vestergr.

Lithospermum arvense. Sällsynt; sedd blott nagra få gånger.
L. officinale. Pe: Lödöse enligt Linnarsson, som dock ej själv iakttagit 

arten där. Antagligen har det varit fråga om en tillfällig förekomst; 
uppgiften sedermera aldrig bekräftad.

Ajuga pyramidalis. Allmän.
Scutellaria galerieulata. Mångenstädes, men kan knappast betecknas som 

allmän.
Glechoma hederacea. Tämligen allmän.
Prunella vulgaris. Allmän. ...

f. parviflora. Pe: Elekärr; Sk: Tussebo, Färdsled, hullen, Ekeliden,
vid Grosjön, Kattleberg (talrik i fodervallar).

Galeopsis telrahit. Allmän.
q bifida. Tämligen allmän. Förefaller åtminstone på somliga håll vara 

vanligare än föregående art.
G speciosa I norra delarna jämförelsevis sällsynt, däremot i S k och N ö 

på många ställen. Tu: Ekerna; Al: Lunneviken, Viken, Kyrkobacka, 
Nygård; Hå: Boet; Pe: Svalered, Elekärr, Ilede, Lödöse; S t: Iläljered 
Eskekärr, Alafors m. fl. st.

G ladanum. Sällsynt; synes alldeles saknas inom stora delar av området. 
Ilå: Älghult (H. Jn), Adelsbo; Sk: Hulan, Skogstorp; Ös: Österäng, 
Sjövik, Buaholm; Nö: St. Viken.

Lamium album. St: Nols station; Nö: St. Viken, Bohus och V. Skårdal 
(H. Fries), Surte.

L. purpureum. Allmän.
L. hybridum. Troligen ej sällsynt, ehuru anmärkt från blott ett fåtal 

platser. Detsamma gäller nog om
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Laminin intermedium, som antecknats från Pe: Lödöse; St: Älvängen, Ose- 
backen, Nol, Alafors; Xö: Klockaregården, Björsagården, Storängen.

L. amplexicaule. Mindre allmän; sedd h. o. d.
Stachys siluaticus. Mångenstädes; synes dock saknas i några socknar. Tu: 

Garnberget V om stationen; Al: St. Kalvhult, Rörkärr, Brännefjäll SV 
om Rörkärr; Hå: Livered, Grandalen, Slerebo; Sk: Rapenskår V om ån, 
Skår Södergården, Kullen, Röserna, Lid, Frövet Frälsegården, St. Alv- 
hem; Ös: Ekedalen, Ejsdalen; Nö: St. Viken, Vinningsbo, Almekärr.

S. palustris. Tämligen allmän.
Satureja vulgaris. Mångenstädes, men visar en mycket ojämn utbredning; 

T u: Åstared, Ilolmaberget, Garnberget åt V, Ekerna; Al: Nygård N om 
stationen; Hå: Drottninggärdet, Föstorp, Boet III. Jn), Torpa Östergår
den; Sk: Rapungaberget, Rapenskår V om ån, Svedjan, Ryksdam, Ryk, 
Kullen, Stenkullen, Lid, Ramstorp, Kattlebergets västsluttning, Holma- 
berget; Ös: Klevsjön, Nö: Kolumbo (H. Fries), Jordfallet.

[S. acinos är såvitt bekant icke funnen inom häradet.]
Origanum vulgare. Tu: Ilolmaberget (särskilt å sydsluttningen vid Garn 

Andersgården samt vid Norra Garn), Garn Skattegården; Al: Bränne- 
fjälls västra branter; Hå: Torpa Östergården, Boet, Mora; Pe: Norra 
Passagården; Sk: Rapungaberget, Rapenskår i bergsluttningen V om 
ån, Angertuvan, Svedjan, Röserna, Kullen, Stenkullen, Ryksdam, Lid, 
Frövet m. fl. st.; St: Svenstorp; Nö: Vinningsbo, Almekärr. 

i. flor. alb. Tu: Holmaberget vid Garn Andersgården.
Thymus serpyllum. I norra delen sedd endast i Hå: Bråtaslätt (vid lands

vägsbron), i den södra däremot flerstädes och lokalt i mängd. St: 
Eskekärr åt Ö nära landsvägen, Osebacken (på flera ställen), Nol S om 
stationen, Storegården, V om kärren norrut från Vimmersjön; K i: Ki- 
landahult; Nö: Storängen, berghällar V om Vimmersjön, V. Skårdal.

Lycopus europaeus. Mindre allmän, men dock funnen på talrika platser i 
olika delar av området.

f. subpinnatus. S k: älvstranden nedanför Örnäsbergets södra sluttning.
Mentha arvensis. Allmän.
M. aquatica X arvensis. Till denna hybrid hör förmodligen en form, som 

iakttagits på flera ställen utmed Göta älv, t. ex. S k: llarjsäng, älvstran
den nedanför Örnäsberget; Sk: Nol m. fl. st.

Elssholzia Patrinii. Pe: Lödöse enl. Rudberg. Förmodligen en tillfällig 
förekomst; varifrån R:s uppgift härstammar är obekant.

Hyoscyamus niger. Sedd blott i Sk: Kattleberg (några få individ 1933).
Solanum dulcamara. Någorlunda allmän, särskilt i Sk; sparsammast i de 

norra och östra delarna.
S. nigrum. N ö: Bohus och Surte (II. Fries).
Verbascum thapsus. Mindre allmän; ej anmärkt från de sydöstra trakterna. 

Tu: Tunge Torp, Holmaberget i södra delen; Al: St. Kalvhult, Viken, 
Larsered, Bästorp, Nygård; II å: Drottninggärdet, Oxhagen (H. .In), Adels
bo; P e: Svalered; Sk: Rapungaberget, Röserna samt å en bergsluttning 
mellan Fagered och Röserna, Stenkullen, Ryksdam, Lid, Frövet Frälse
gården m. fl. st.; Nö: St. Viken, Almekärr.

1. nigrum. Ilar liksom föreg. art sina flesta förekomster i Sk; synes



nära nog saknas ej blott i östra utan även i södra delen av häradet. 
Tu: Kärra, Holmaberget vid Norra Garn; Al: Nygård å berget N om 
stationen; Pe: Lödöse; Sk: Skår Södergården, Blinneberg,Ryk, Sålanda, 
Lid, Frövet Frälsegården och Skattegården, Grönas, Ramstorp, Kattle- 
berg; St: Grolanda åt SV (H. Jn), Eskekärr, Alafors, Osebacken; Ös: 
vid kyrkan.

Verbascnm nigrum X thapsus. S k: Frövet Frälsegården i en brant åt O 
(enstaka individ åren 1933 och 1931).

Kickxia spuria. Nö: Bohus (II. Fries 1930).
Linaria vulgaris. Tämligen allmän; mest kanske i bergsluttningar, en 

ståndort, som beträffande denna art sällan framhålles i flororna.
L. repens. Pe: Lödöse (N. .1. Scheutz i Rot. Not. 1881); troligen tillfällig
Choenorrhinum minus. Al: Nygårds stationsområde (riklig 1932). Nö: Bo

hus (IL Fries), Surte (Linnarsson).
Scrophularia nodosa. Tämligen allmän, oftast nedanför eller på slutt

ningarna av de större bergen.
Mimulus luteus. Nö: i fuktiga diken ledande från N. Skårdal ned till Jord- 

fallet allmän; även utmed järnbanan söderut från Jordfallet. Ej tillfällig 
utan tydligen stationär sedan flera år.

Limosella aquatica. Funnen uteslutande vid Göta älv; förekommer där 
troligen mångenstädes. Tu: stranden nedanför Garnberget, Ekerna 
söderut från varvet, nedanför Garn Skattegården; Pe: Lödöse, Spetalen; 
Sk: Harjsgården, mellan Hästhagen och Örnäsberget; St: Älvängen, 
Nol; N ö: Maden.

Veronica longifolia. Mycket sällsynt. Tu: Garnberget helt nära Garns 
station: II å: Ostentorp; Pe: Mökered, Ö. Svalered; Sk: Frövet Frälse
gården i övre delen av en brant åt Ö; Ös: vid Mjörn flerstädes, t. ex. 
Krokarna udde (II. Jn), Buaholm.

V. serpgllifolia. Allmän.
V. arvensis. Allmän.
V. verna. Är av Johansson antecknad från Al: St. Kalvhult; Pe: mellan 

Svalered och Backa ävensom från Lödöse. Sannolikt föreligger dock 
härvid förväxling med V. arvensis; arten är av mig å såväl de nämnda 
som på en stor mångfald andra platser förgäves eftersökt. — Enl. Rud- 
BKiui »t. allm. i n. hela Västergötland», men så är nog långt ifrån fallet.

V. scutellata. Tämligen allmän.
f. villosa. Förefaller vara härstädes mycket sällsynt.

V. beccabunga. Tu: Gläfsnäs, Kärra, Norra Garn, Garn Postgården; Al: 
St. Kalvhult, V om Bodasjön (II. Jn), Vallby; Hå: Heden (Kbg); Sk: 
Fagered, Röserna, St. Alvhem, Ramstorp, Båstorp Västergården; St: 
Älvängen; K i: Bräcke; Nö: bäcken V om kyrkan, Lahall, Maden, L:a 
Viken, Kolumbo, Almekärr, Surte.

T. chamaedrys. Allmän.
V. officinalis. Allmän.
V. agrestis. Förmodligen spridd över större delen av området, ehuru 

sällan iakttagen. Pe: Ilönebäck, Lödöse; Sk: Ilarjsäng, Kattleberg; 
St: Nol; Nö: Nödinge by.

V. persica. Mycket sällsynt. Pe: Lödöse vid en av gårdarna nära varvet;

492
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St: Alafors (Bil 1933); Nö: Nödinge anhalt, Bohus och Sorte (Ii. 
Fries 1930).

Veronica polita. Pe: Lödöse (H. Jn); St: Not (H. Jn; måhända bör fynd
lokalen riktigast förläggas till Alafors).

Digitalis purpurea. I Ö s vid Sågartorpet, där arten odlats under en lång 
tid, förekommer den sedan omkring 20 år tillbaka som neofyt i den 
rätt branta bergsluttningen ovanför gården; talrika blommande individ 
iakttogos där i juni d. å.

Melampyrum pratense. Allmän.
M. sitvaticum. Mindre allmän än föreg. art. Sällsynt i Nö (sedd blott vid 

Lindås).
Odontites verna. Allmän, särskilt i trakterna utmed älven.
Euphrasia brevipila. Allmän; av artens former äro f. Reuteri och f. glan- 

dulosa de vanligaste.
E. curta. Synes vara föga mindre allmän än föreg. art.
E. gracilis. Troligen ej sällsynt, ehuru antecknad från rätt få platser. Tu: 

Kärra, Barsjön (talrik på de omgivande bergen); Pe: Lödöse; Sk: Gull- 
ringen, Ramstorp; St: Osebacken, N om Vimmersjön; K i enl. Kbg; 
Nö: Backa i det stora grustaget.

Rhinanthus major, fluvudarten mångenstädes utmed älven i södra delen 
av området, ofta i mycket rika bestånd, t. ex. S t: nedanför Häljered, 
Eskekärr, norrut från Nols station, Storegården; Nö: på spridda ställen 
från Storängen i N till S om Surte. I övrigt anmärkt från Al: Nygård; 
Pe: Ileden Västergården, Lödöse; Ös: Klevsjön; Nö: mellan Vimmer
sjön och Amboryd, St. Viken, Almekärr.

R. major *apterus. Hå: Granvattnet, Adelsbo, Slerebo, Drängedalen; Sk: 
Glömsten, llulan, Kullen, Skår Södergården.

R. minor. Allmän.
Pedicularis situation. Tämligen allmän; träffas i alla delar av området, 

ej minst i de östra, och lokalt ganska rikligt.
f. flor. alb. Pe: Hälltorp; Nö: Vimmersjöns södra strand.

P. palustris. Allmän.
Lalhraea squamaria. Anmärkt endast från Ös: Österäng; Nö: Huvud, 

Vinningsbo samt Almekärr (II. Fries).
Pinguicula vulgaris. Någorlunda allmän, minst kanske i de östra delarna.
Utricularia vulgaris. Sällsynt. Tu: Barsjön; Al: Gravlången; Sk: Sli- 

sjöns avloppså, Blinneberg, Grosjön; Nö: N. Skårdal i Nordmossens 
torvgölar.

U. intermedia. Tämligen allmän och flerstädes ganska riklig.
U. ochroleuca. Hå: Granvattnet i kärrmark invid sjöns sydvästra del.
U. minor. Sällsynt. Hå: Adelsbo (H. Jn), Slerebo (sumphåla vid lands

vägen); Sk: Blinneberg; St: Tollered (H. Jn), Hallen (i en vattengrop 
österut ymnig 1934); Ös: vid Brunnsjön; Nö: N. Skårdal i Nordmossen.

Plantago major. Allmän.
P. media. Mycket sällsynt. Anmärkt blott från Hå: Sandåker; Nö: Vin

ningsbo, Almekärr, V. Skårdal.
P. lanceolata. Allmän.
Litorella uniflora. Tu: älvstranden S om Ekerna varv; Al: Vanderyds-
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vattnet (vid Lunneviken i mängd), Gravlångens södra ände, Bodasjön 
vid Pressebo, Rörkärr m. fl. st.; Hå: Hahnsjön; Sk: älvstranden mellan 
Hästhagen och Örnäsberget; St: Sandsjön; K i: Kindsjön flerstädes, 
Sundsjön, Putssjön; Ös: vid Anten och Mjörn på talrika ställen; Nö: 
Vimmersjön på västra och norra stränderna riklig.

Sherardia arvensis. Nö: Surte (H. Fries 1927).
Galium aparine. Tu: Garn Postgården; Hå: Livered; Pe: Lödöse i berg

sluttningen N om byn samt flerstädes i trädgårdar; Sk: St. Alvhem, 
Frövet 1'rälsegården, Kattleberg, Hamnen; Ös: Österäng m. fl. st.; Nö: 
Vinningsbo, Bohus på banvall åt N. Antagligen spridd över större de
len av området.

G. Vaillanlii. Pe: Lödöse; Sk: Rapungaberget, Frövet 1’rälsegården i 
branterna åtÖ; St: Svenstorp; Ös: Buaholm; Nö: Stommen, St. Viken, 
Bohus, V. Skårdal, Surte. Säkerligen mångenstädes.

G. iiliginosum. Anmärkt från alla socknarna, men är knappast att beteckna 
som allmän.

G. palnstre. Allmän.
f. elongatum. Pe: Ilede i diken vid järnbanan; Nö: älvens strand 

nedanför L:a Viken.
G. boreale. Allmän.
G. verum. Allmän.

f. albidum. Tu: Ilolmaberget vid Garn Andersgården och Norra Garn, 
berget V om Garns station, Garn Skattegården; Sk: Ryk; St: Nols sta
tion; Nö: Bohus.

G. mollugo. Al: Viken, Bästorp, Nygård; Pe: Lödöse; Sk: Ryk, Lid, 
Kattleberg; St: Nol; Ös: Anten flerstädes i grannskapet av stationen, 
Klevsjön, Österäng, Sjövik. Tydligen överallt antropokor.

f. angustifolium. Al; Viken; Hå: Granvattnet.
Adoxa moschatellina. Synes vara ytterst sällsynt. Anmärkt endast från 

Sk: Ramstorp; St: Svenstorp; Nö: L:a Viken och .lordfallet (IL Fries).
Sambucus racemosa. Träffas stundom förvildad, t. ex. Sk: Kattlebergets 

platå i skogsmark; Nö: Surte å bergsluttning.
Viburnum opulus. Mångenstädes, främst i de västra och mellersta delarna, 

varifrån ett 30-tal växtställen antecknats.
Lonicera periclgmenum. Anträffad i växlande mängd uti samtliga socknar 

med undantag av Al, företrädesvis dock i de västra; antalet uppteck
nade växtställen uppgår till nära 50. T u: vid vägen Astared—Barsjön, 
Kärra, Ilolmaberget på flera ställen, bergen V och O om Garns station, 
Garn Postgården, Ekerna; Hå: Mauritzberg, Drottninggärdet, Kalvhagen, 
Föstorp flerstädes, Verled, Boet, Mora; Pe: Hede, Hönebäck, Norra 
Passagården, Lödöse; Sk: Angertuvan, Fagered, Ryk, Ljusevattnet (II. 
Jn), Munkagården, Lid, Frövet, bergsluttningen mellan Frövet Skatte
gården och Grönas, Toketorp, Ilolmaberget, Hästhagsberget, Kattle- 
berget såväl å platån som på sydvästra sluttningen, Örnäsberget; S t: 
Svenstorp, Häljered, Eskekärr, Alafors, Storegården; K i: Ramneberg vid 
Kindsjön, Ramsjödal; Ös: Varegärde, Jättesjön, Klevsjön (på flera stäl
len, men blott smärre bestånd); Nö: L:a Viken, Kolumbo, Bohus, Aline- 
kärr, Vinningsbo.
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Lonicera periclymemim f. quercina (fig. 5). Sk: Örnäsberget vid det äklre, 
numera upprivna banspåret uppträder här med bladen å en del skott 
i 3-taliga kransar; N ö: bergsluttning V om Vinningsbo (på åtminstone 
två ställen).

L. xylosteum. Mycket sällsynt. S k: Kullen i ängsmark ned mot Slisjön 
i mängd, Stenkullen 5 om gården nedanför en klipphäll ett fåtal buskar, 

lin förekomst i St vid Villa Arla torde härstamma från odling.
Linnaea borealis. Tämligen sällsynt. Al: Rörkärr åt V; II å: Ljungryd 

;enl. uppgift), Skantås, Grandalen; Pe: Svalered ett stort bestånd i barr
skog åt Ö; Sk: Angertuvans norra sluttning (mindre bestånd på flera 
ställen), Röserna, Stenkullen, Munkagården; K i: Kilanda säteri i trak
ten av skog vaktarbostället; Ös: Klevsjön, Sjövik (Kbg), Gethult m. fl. st. 
i socknens sydvästra del.

Valeriana officinalis. Mycket sällsynt. Tu: Garn Skattegården i berg
sluttningen ovanför gården (sparsamt); Hå: Grandalen; Pe: bergslutt
ning nära Ö. Svalered; Sk: Rapenskår V om ån; St: Svenstorp, Alafors.

V. excelsa. Tämligen allmän.
Succisa pratensis. Allmän.
Knautia arvensis. Allmän.

f. collina. Sk: Fagered, Frövet Frälsegården.
Campanula rapuncnloides. Ii. o. d. förvildad. Al: Vallby; 11 å: Torpa; 

Pe: Hönebäck, I.ödöse; Sk: kyrkberget, St. Alvhem, G ull ringen; K i: 
vid kyrkan m. fl. st.

(.. trachelinm. Sällsynt. Tu: Holmaberget vid Kolgården, Garn Anders
garden (norrut från folkskolan) samt Norra Garn, berget V om Garns 
station; Sk: Rapenskår å bergsluttningen V om ån, Skår Södergården, 
Kullen; St: Iiäljered, Svenstorp (riklig i ängsmark åt V); Ös: Anten 
(Kbg); Nö: Vinningsbo, V. Skårdal.

G. lalifolia. Sällsynt. Pe: Svalered; St: Iiäljered i bäckdälden ovan an- 
halten; Ös: Österäng (Kbg); Nö: Vinningsbo i dalen åt V, Almekärr.

C. persicifolia. Tämligen allmän.
C. rotundifolia. Allmän.
C. patula. Nö: mellan Jordfallet och Surte. Anmärkt redan av Linnaus- 

son och fanns kvar åtminstone 1907 enl. II. Fries.
■Jasione montana. Sällsynt. Tu: Holmaberget vid Garn Andersgården och 

Norra Garn, berget V om Garns station; Pe: Lödöse sparsamt på en berg
kulle åt NO; Sk: Rapungaberget (II. Jn), Angertuvan, Blinneberget,Lid,Frö
vet Skattegården, Kattleberget; St: Älvängen (II.,In), Svenstorp; Ö s: vid 
kyrkan, Sjövik på banvall; N ö: L:a Viken (II. Jn), Björsagården (II. Fries).

Lobelia dortmanna. Tämligen allmän i många av de talrika sjöarna (mest, 
men ingalunda uteslutande i de oligotrofa) och på en del håll ymnig. 
\ id Göta älv sedd endast i S k på sträckan mellan Ilästhagen och Ör
näsberget samt i Nö vid Surte (H. Fries).

Solidago virgaurea. Allmän.
Trimorpha acris. Synes vara yttersl sällsynt. Anmärkt blott från Al: 

berget N om Nygårds station, och St: Nol (II. Jn).
bilago minima. Mycket sällsynt. Al: Larsered, Nygård; II å: Drottning

gärdet; Sk: Ramstorp; St: grustag S om Nols station; Nö: V. Skårdal. 
På samtliga lokaler sparsamt.
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[Filago monlana är ingenstädes anträffad.]
Antennaria dioeca. Allmän.
Gnaphalium silvaticum. Mångenstädes; säkerligen ganska allmän.
G. uliginosum. Allmän.
Innia salicina. Sällsynt. Tu: Holmabergets östra sluttning' N om folk

skolan; Pe: Ö. Svalered: Sk: Rapenskår, Kullen, Itöserna, Kattleberg; 
St: Alafors; Nö: Jordfallet.

Bidens tripartitus. Allmän.
B. ceriums. Sällsynt. Al: Vallby; Sk: Färdsled nära Skepplandaån; St: 

kärrmark Ö om Villa Arla, Nols station vid älven, kärr norrut från Vim- 
mersjön; Nö: N. Skårdal i Nordmossen.

Anthemis tinctoria. Mindre allmän; anmärkt h. o. d. mest i de västra 
trakterna.

A. arvensis. Allmän och ställvis riklig, ej minst i vallar.
A. cotula. Pe: Lödöse vid kvarnen; Nö: Bohus (II. Fhies).
Achillea ptarmica. Allmän i alla delar av området.
A. millefolium. Allmän.
Matricaria inodora. Allmän.
M. chamomilla. Tämligen allmän, åtminstone i de västra och mellersta 

delarna.
M. suaveolens. Allmän och oftast riklig vid gårdar, på vägkanter etc.; 

även iakttagen på stränderna av några sjöar.
Chrysanthemum segetum. Sällsynt utom i allra sydligaste delen, S k: Ra

penskår, Mökliult, Valered; Nö: Nödinge by och vid anhalten, Ambo- 
ryd, Vinningsbo, N. Skårdal — på samtliga dessa senare platser ganska 
riklig.

C. leiicanthemum. Allmän.
Tanacetum vulgare. Mindre allmän, dock anmärkt från alla socknarna.
Artemisia absinthium. Mera sällan träffad förvildad, t. ex. Al: Lunneviken 

(i mängd); Pe: Hälltorp; Nö: Bohus.
A. vulgaris. Allmän.
Tussilago farfara. Allmän.
Arnica montana. Tämligen allmän genom hela området, ställvis i mängd.
Senecio vulgaris. Allmän.
S. situations. Spridd—tämligen allmän.
S. viscosus. Al: Pressebo och Nygårds järnvägsstationer: Pe: Lödöse 

varv, Tingberg, Alvhems station; Sk: nedanför Örnäsberget; St: Ala
fors, Osebacken, Nols station, Nol Södergården, Storegården; Ös: An
tens, Mjörnsjö och Sjöviks stationer m. fl. st.; Nö: Storängen, L:a Viken, 
Bohus station. Uppenbarligen stadd i kraftig spridning.

S. Jacobaea. Iakttagen endast i Hå: Livered. Visserligen ha där blott ett 
par individ anträffats, men som dessa växte å en ängsbacke långt från 
gården kan väl knappast här vara fråga om ett tillfälligt uppträdande.

S. aquaticus. Allmän och ofta ymnig å stränderna av Göta älv i det när
maste ända upp till häradsgränsen i norr. I några få fall anträffad Ö 
om den egentliga dalgången, såsom i P e vid vägen Backa—Svalered 
och i S k vid Lid och Storgården.

f. pinnatifidus. Pe: Ö. Svalered ett ganska rikt bestånd i gårdens 
omedelbara närhet; Sk: Lid vid några av de norra gårdarna.
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Carlina vulgaris. Tämligen sällsynt. Tu: Gläfsnäs, vid Barsjön, Garn 
Andersgården; Al: Larsered; Hå: Drottninggärdet; Pe: Ilönebäck; Sk: 
Lid, Blinneberg, Röserna, Ryksdam, Ryk, Ilästhagen; Al: Nol (IT. Jn); 
Ös: Björnbacken; Nö: Hålbäckstjärn (H. Fries).

Arctium lappa. Tämligen allmän.
A. tomentosum. Sällsynt. Tu: Garn Postgården; Sk: nedanför Ilolma- 

bergets sydsluttning, Kattleberg; St: Alafors, Osebacken, Nols station 
(riklig), Nol Södergården; Nö: Bohus, Vinningsbo.

Carduus crispus. Pe: Lödöse; Nö: Nödinge by, vid kyrkan, Nödinge an- 
halt, Bohus.

Cirsium lanceolatum. Allmän.
C. palustre. Allmän.

f. flor. alb. Tu: vid Barsjön: II å: Gran vattnet.
C. heterophyllum. Sällsynt. 11 å: åkerren NO om kyrkan, Relsbo (Kbg); 

Pe: Mökered, Svalered; Sk: Kullen å Slisjöns norra strand — hela det 
ganska ansenliga beståndet här tillhör f. indivisum DC. — Skogen, Sten
kullen; St: Villa Arla (möjligen planterad); Nö: Vinningsbo, Almekärr. 

C. arvense. Allmän.
Centaurea cyanus. Allmän.
C. scabiosa. Sk: Röserna; Ös: Mjörnsjö station. I övrigt ej sedd någon- 

städes.
C. jacea. Tämligen allmän.
Cichorium intybus. P e: Lödöse vid kvarnen 1932; möjligen nu utgången. 
Lapsana communis. Allmän.
Hypochoeris maculata. Tämligen allmän.
II. radicata. Mycket sällsynt. II å: Grandalen (vid landsvägen); Sk: Häst- 

hagsbergets sydsluttning (tämligen riklig), Kattleberget nedanför en 
brant åt SV; St: berghäll vid landsvägen nära prästgården; Ös: Bua- 
holm på gräsvallarna i och utanför trädgården; Nö: V. Skårdal (11. 
Fries).

II. glabra. Av H. Jn anträffad i P e, troligen vid Lödöse, samt i Sk vid 
Lid och Grönas.

Leontodon hispidus. Sällsynt. Hå: Drottninggärdet, Slerebo, Drängedalen; 
Pe: Mökered; Sk: Skår Södergården, Kattleberg; St: Rislied; Nö: Vin
ningsbo å ett par ställen på dalgångens västra sida.

L. autumnalis. Allmän.
Scorzonera humilis. Allmän.

f. angustifolia. II å: Klåvet: Pe: Munkängen; Sk: St. Alvhem; St: 
Lunden.

Tragopogon pratensis. Mest i västra delen. Ilå: Mora; Pe: Lödöse; Sk: 
L:a Alvhem, Kattleberg; St: Nols station; Ös: Sjövik (banvallar); Nö: 
St. Viken, Kolumbo, Bohus, N. och V. Skårdal, Surte.

Crepis capillaris. Pe: Alvhems station; Nö: St. Viken (II. Fries), Bohus, 
Suite.

C. tectorum. Allmän.
C. praemorsa. Säkerligen mycket sällsynt. Al: Vallby (II. Jn); Pe: Sva

lered, Ilönebäck åt SV; K i: Kilanda säteri.
Aracium paludosum. Mångenstädes, särskilt vid Göta älv. Tu: Gläfsnäs,



llolmaberget vid Garn Andersgården, Garnberget V om stationen; Hå: 
Livered, Skantås, Slerebo; Sk: Glömsten, Slisjön, Blinneberg, Ryk, vid 
Ilarjsjöbäckens utlopp i älven, älvstränderna nedanför Örnäsberget och 
Kattleberget; St: Älvängen, Tollered (II. .In); Nö: Storängen, Nödinge 
anhalt, Bohus, Almekärr, Vinningsbo.

Sonchus arvensis. Allmän.
1. laevipes. Pe: Lödöse vid kvarnen.

S. oleraceum. Allmän.
S. asper. Allmän.
Lactuca muralis. Tämligen allmän.
Taraxacum aequilobum. Tu: Gläfsnäs; Nö: Nödinge anhalt.
T. alatum. Tu: Bredhull; Hå: Verled; Pe: Heden Västergården; Sk: 

Frövet Frälsegården.
T. angustisquameum. Al: Bredhult; St: Grolanda.
T. brachyglossum. Tu: Astared; Al: Kvarntorp; Hå: Drottninggärdet; Pe: 

Elekärr, Hälltorp; Sk: Skår Södergården, Fagered, St. Alvhem; St: 
Grolanda, Häljered; Ös: Björnbacken.

T. caloschistum. Nö: Surte (Bli).
T. chlorocephalum. Nö: Surte.
T. cordatum. Tu: Garn Andersgården, Garn Postgården; II å: Boet; S t: 

Älvängen, Tollered; Eskekärr, Nol; K i: Bräcke; Burhult; Nö: Nödinge 
by, Bobus, Surte (Bil).

T. croceiflor um. Al: Mossen; Pe: Mökered, Hälltorp, Heden Västergården; 
Sk: Skår Södergården, Blinneberg; St: Storegården; K i: Sundet, Bur
hult; Nö: Backa, L:a Viken.

T. cyanolepis. Pe: Attlered; Sk: Lid.
T. Dahlstedtii. Tu: Gläfsnäs, Norra Garn; Al: Locktorp; Hå: Föstorp, 

Boet; Nö: mellan Vimmersjön och kyrkan, Surte.
T. dilatatum. Tu: Småberg; Al: Bästorp, Mossen; Pe: Mökered, Lödöse; 

Sk: Röserna, Kullen, Ryk, kyrkberget, Frövet Frälsegården; St: Store
gården, Häljered; K i: Sundet, Burhult; Nö: Vimmersjön, Bohus, Alme
kärr, Surte (Bli).

T. duplidens. Tu: Kärra; N ö: V. Skårdal, Surte (Bil).
T. Ekmani. St: Häljered; Nö: V. Skårdal, Surte (Bli).
T. expallidum. Sk: St. Alvhem.
T. fasciatum. Ös: Klevsjön.
T. fulvum. Tu: Kärra; II å: Boet; Pe: Hälltorp; Sk: Kullen; Ös: Ålanda. 
T. glaucinum. Tu: Garn Skattegården; Hå: Drottninggärdet, Boet; Sk:

Lid, Ryksdam; Ös; Klevsjön, Buaholm.
T. haematopus. Nö: Vimmersjön.
T. hamatiforme. St: Nol Södergården; Ös: Buaholm.
T. hamatum. N ö: Surte (Bil).
T. Kjellmanii. Tu: Astared; Pe: Spetalen.
T. laciniosum. Al: Locktorp, Nygård, Balltorp, Mossen; II å: Drottning

gärdet, Torpa, Boet; Sk: Fagered, Ryk; Ös: Kärret; Nö: V. Skårdal, 
Surte (Bli).

T. lacistophyllum. Tu: Tunge Torp; Sk: Lid.
T. laeticolor. Tu: Kärra; Al: Balltorp; Ilå: Boet; Pe: Attlered, Hälltorp;
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Sk: Ryk, kyrkberget; St: Tollered, Osebacken; K i: Sundet; Ös: Klev
sjön, Österäng'; Nö: Almekärr, Surte (Bli).

Taraxacum laetum. Tu: Bredhult, Garn Andersgården; Hå: Verled; Sk: 
kyrkberget; St: Osebacken, Nol, Storegården; K i: Ramsjödal; Ös: Klev
sjön.

T. laetum *obscurans. II å: Drottninggärdet; Sk: Skår Södergården, Sten
kullen, Ryksdam, Frövet Frälsegården, Ramstorp; St: Osebacken, Nol 
Södergården; K i: Burliult; Ös: Björnbacken.

T. latisectum. Nö: Surte (Bil).
T. limbatum. Hå: Boet; St: Osebacken.
T. lingulatum. H å: Verled, Östentorp.
T. longisquameum. Synes vara tämligen allmän; är insamlad från ett stort 

antal lokaler tillhörande 8 av häradets socknar.
T. lucidum. Sk: Ramstorp; St: Storegården; Nö: Vimmersjön, Nödinge 

by, Jordfallet, Surte (Bli).
T. maculigerum. Al: Locktorp; Pe: Svalered; Sk: Lid, Fagered, Blinne- 

berg, Stenkullen, Skogstorp, Frövet Frälsegården; St: Svenstorp, Fske- 
kärr; K i: Burhult.

'T. melanthoides. Är en av de vanligaste arterna att döma av den jämna 
utbredningen; är funnen i samtliga socknar.

T. mimulum. Tu: Kärra; Nö: Vinningsbo.
T. molybdolepis. Hå: Torpa; Sk: kyrkberget; St: Osebacken; Nö: Al

mekärr.
T. Nordstedtii. Tu: Barsjön, Garn Andersgården; Hå: Verled; Pe: Heden 

Västergården; Sk: Blinneberg, Lid, kyrkberget, Frövet Skattegården, 
St. Alvhem; St: Iläljered, Nol Södergården, Storegården.

T. obliquilobum. Synes vara utbredd över nästan hela området; är insam
lad från närmare ett 40-tal lokaler.

T. obliqimm. Pe: Mökered, Hälltorp; Sk: kyrkberget; St: Iläljered.
var. platgglossum. Hå: Boet; Pe: Elekärr; St: Rished, Osebacken; 

K i: Burhult; Ös: Österäng.
T. ongchodontum. Al: Locktorp.
T. pachglobum. Förde vara en av de vanligaste arterna; funnen på tal

rika platser och i alla socknarna.
T. pannulatum. Nö: Nödinge anhalt.
T. piceatum. Hå: Drottninggärdet; Ös: Ålanda; Nö: Surte (Bil).
T. praeradians. Nö: Surte (Bil).
T. praestans. Al: Bredhult; Sk: Fagered, Kullen, Ryksdam, Frövet Frälse

gården; St: Svenstorp; Ös: Klevsjön, Ålanda, Österäng, Buaholm.
T. privum. Tu: Tunge Torp, Nolgården, Småberg; Al: Kvarntorp, Lock

torp; Hå: Drottninggärdet, Verled; Sk: Frövet Frälsegården; St: Gro- 
landa, Nol; Ö s: Sjövik; N ö: Vimmersjön, bäckdalen V om kyrkan, Backa, 
Vinningsbo, V. Skårdal.

T. proximum. Al: Kvarntorp; Sk: St. Alvhem; Ös: Björnbacken; Nö: 
berghäll vid Vimmersjön.

T. recurvum. K i: Gundal.
T. riibicundum. Tu: Garn Andersgården.
T. sublaeticolor. Tu: Tunge Torp; Al: Kvarntorp; Sk: Skår Södergården, 

Grönäs; K i: Gundal, Bräcke; Nö: Nödinge anhalt.



Taraxacum tenebricans. T u: Barsjön, Kärra, Nolgården; Al: Bästorp,Balltorp. 
II å: Drottninggärdet, Verled; Pe: Lödöse; K i: Kilanda säteri, Bräcke, 
Baskenäs; Ö s: Kärret; N ö: Vimmersjön, Nödinge anhalt, Jordfallet, Sorte. 

T. vastisectum. Sk: St. Alvhem, Frövet Frälsegården.
T. violascens. Hå: Boet.
T. xanthostigma. Hå: Ostentorp; K i: Burhult.
Hieracium Almquistiamim. Ös: Sågartorpet.
H. auricula. Allmän.
II. basifolium. Tu: Åstared, Garn Andersgården; Al: Bästorp; Hå: Fös- 

torp (II. Jn); Sk: Holmaberget (H. Jn), Frövet Skattegården; K i: Sundet; 
Ös: Sågartorpet, Ekedalen; Nö: St. Viken.

II. caesium. Tu: Tunge Torp (Ii. Jn).
H. caligatum. Tu: Garn Andersgården; Al: Viken; Hå: Föstorp (H. Jn); 

Pe: Heden Västergården, Ilönebäck; Sk: Dalen, Holmaberget, Båstorp 
Södergården; K i: Burhult; Nö: Vinningsbo.

H. canipes. Sk (II. Jn); K i: Burhultsnäs; Nö: Vinningsbo.
II. cilialum. Tu: Garn Andersgården, Norra Garn; Al: Linnebacken; Il å:

Kalvhagen; Ös: Ekedalen, Lilledalen.
H. diaphanoides. Tu och Sk enl. II. Jn; Ös: Varegärde.
II. exaltans. Hå: Livered; Ös: Varegärde.
II. galbanum. Al: Viken.
II. grandidens. Sk (IL Jn); K i: Sundet; Ös: Ejsdalen.
H. latifrons. Tu: Ekerna.
II. lepidotum. Sk (II. Jn); K i: Baskenäs; Ös: Mjörnsjö.
II. lissolepium. T u: Garn Skattegården.
II. maculosum. S k (IL Jn).
II. marginellum. Al, II å och Sk (II. Jn).
H. noruegicum. P e (Kbg); Sk: Lid (II. Jn), Tussebo.
II. orbolense. St (11. Jn).
H. pellucidum. Hå: Adelsbo.
II. pilosella. Allmän.
II. pinnatifidnm. Al och Pe (H. Jn); K i: Sundet; Ös: Ödegärdet vid An

ten, Österäng, Ekedalen.
II. pseudodiaphanum. T n (Ii. Jn).
II. reclinatum. T u och A 1 (Ii. Jn).
II. rigidum. Tämligen allmän.
II. sarcophyllum. T u: Ekerna (II. Jn); II å: Livered, Föstorp (II. Jn); Pe: 

Attlered; Sk: Angertuvan, Fagered, Kullen, Billingsdal (Kbg), St. Alvhem 
(IL Jn); St: Nol (Ii. Jn).

H. saxifragum. Sk: Rapungaberget (H. Jn), Lid.
H. silvaticum. Tu: Holmaberget (Ii. Jn).
H. Stenstroemii. Ös: Österäng.
II. torticeps. Sk (II. Jn).
II. trianguläre. Sk: Stenkullen, skogsmark mellan Röserna och Fagered. 
H. violascens. A 1 (Ii. Jn).
H. vulgalum. Torde vara allmän inom hela området.
II. vulgatiforme. Sk: Rapenskår (II. Jn).
II. umbellatum. Allmän.
II. xanthostylum. Sk (Kbg).



LITTERATUR.

Ahlfvengren, F. E., Hallands växter. — Hälsingborg 1924.
Almquist, E., Upplands vegetation och flora. — Uppsala 1929.
Andersson, G., Svenska växtvärldens historia. — Stockholm 1896.
Berggren, A., Några mera anmärkningsvärda växter från Trollhättan. - 

Sv. Bot. Tidskr. 1929.
Blytt, A., Haandbog i Norges Flora. — Kristiania 1906.
Borgvall, T., Växtgeografiska bidrag från Västkustlandskapen. — Meddel. 

från Göteborgs Bot. Trädgård 1933.
Fries, E. Th., Några växtlokaler i Bohuslän och Göteborgstrakten. — Bot. 

Not. 1911.
Fries, H., Bidrag till kännedom om floran i Göteborgs och Bohus län. — 

Meddel. från Göteborgs Bot. Trädgård, I—IV och VI—VIII.
Granlund, E., Några växtgeografiska regiongränser. — Geografiska Anna

ler 1925.
Hartman, C. .1., Skandinaviens Flora. ll:e uppl. — Stockholm 1879.
Hesselman, H., Om klimatets humiditet i vårt land och dess inverkan på 

mark, vegetation och skog. — Meddel. från Statens Skogsförsöksanstalt, 
h. 26, n:r 4, Stockholm 1932.

Holmberg, O., Skandinaviens Flora. — Stockholm 1922—26.
Hülphers, A., Några ord om Skaraborgs läns träd och buskar. — Lust

gården 1928.
IIÅrd av Segerstad, F., Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper. 

— Malmö 1924.
Kjellberg, G., Kärlväxternas ståndorter och utbredning i Västergötland. — 

Meddel. från Göteborgs Bot. Trädgård 1928.
Kotilainen, M., Zur Frage der Verbreitung des atlantischen Florenelemen

tes Fennoskandias. — Annal. Bot. Soc. Zool. — Bot. Fennicae Vanamo 
Tom. 4, N:o 1, Helsinki 1933.

Lindblad, C. S., Lödöse stad samt Ale och Flundre härader. — Göteborg 
1897.

Lindeberg, C. J., Fortsatta exkursioner i Bohuslän åren 1852—1853. — Bot. 
Not. 1854.

Lindman, G. A. M., Svensk Fanerogamflora. 2:a uppl. — Stockholm 1926.
Linn.eus, C., Wästgöta-Resa. — Stockholm 1747.
—»—, Flora Svecica. — Stockholm 1755.
Nannfeldt, J. A., Poa supina Schrad. i Sverige och dess hittills förbisedda 

hybrid med P. annua L. — Bot. Not. 1935.
Nattsén, T., Förteckning öfver Fanerogamer och Ormbunkar, funna inom 

Alingsås pastorat. — Bot. Not. 1887.
Neuman, L. M. o. Ahlfvengren, F., Sveriges Flora. — Lund 1901.
Nordstedt, O., Några ord om Nympliaeaceernas utbredning i Skandina

vien. — Bot. Not. 1898.
Palmer, J. E., Bohusläns Flora. — Uddevalla 1927.
von Post, L., Gotlands-agen (Cladium mariscus R. Br.) i Sveriges postarkti- 

cum. — Ymer 1925.
Ringius, G. E., Några floristiska anteckningar från AVermland. — Bot. Not. 1888.



502

Budberg, A., Västergötlands fanerogamer och kärlkryptogamer. — Marie- 
stad 1902.

Sandberg, C. o. Söderberg, I., Boråstraktens flora. — Sv. Bol. Tidskr. 1922.
Skärman, .1. A. O., Floran i Undenäs oeli Tived. — Sv. Bot. Tidskr. 1916.
—»—, Ytterligare bidrag till floran i Undenäs och Tived. — Sv. Bot. '1 idskr. 

1922.
—»—, Floran på Kållandsö och i angränsande delar av Kålland. Sv. 

Bot. Tidskr. 1927.
—»—, Floristiska anteckningar från några av öarna i östra Vänern ('1 orsö, 

Bromö, Dillö och Onsö). -— Sv. Bol. Tidskr. 1929.
—»—, Kinnekulles kärlväxtflora. — Sv. Bot. Tidskr. 1931.
—»—, Havsstrandväxter vid Vänern och Göta älv. — Sv. Bot. Tidskr. 1934.
Sterner, B., The continental element in the flora av South Sweden. — 

Geografiska Annaler 1922.
—»—, Vegetation och flora i Kalmarsunds skärgård. — Meddel. från Göte

borgs Bot. Trädgård 1933.
Tamm, O., Om berggrundens inverkan på skogsmarken. — Meddel. från 

Statens Skogsförsöksanstalt, h. 18, n:r 3, Stockholm 1921.
AVahlenberg, G., Flora Suecica. — Uppsala 1826.
Vestergren, T., Über den Verwandtschaftskreis der Myosotis versicolor 

(Pers.) J. E. Sm. — Sv. Bot. Tidskr. 1930.
Wkstfeldt, G. A., Bidrag till Boråstraktens flora. — Sv. Bot. Tidskr. 1926 

och 1929.
Wikström, .1. E., Bidrag till kännedomen om sällsyntare Växters geogra- 

phiska utbredning inom Sverige. — Sv. Vet.-Akad:s Ilandl. 1824.
Witte, II., Om formrikedomen hos våra viktigare vallgräs. — Sveriges 

Utsädesförenings Tidskr. 1912.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1935. Bd. 29, H. 3

REFERAT.
\\ ettstein, T. von, Fortschritte der Botanik. Unter Zusammen

arbeit mit mehreren Fachgenossen. Zweiter Band. Bericht über das Jahr 
1932. Mit 37 Abb. IV + 302 Seiten. Berlin (J. Springer) 1933. — Dritter 
Band (das Jahr 1933). Mit 53 Abb. IV + 257 Seiten. Berlin 1934. — Vierter 
Band (das Jahr 1934). Mit 50 Abb. IV + 325 Seiten. Berlin 1935.

Första bandet i ovanstående serie (årg. 1931) liar undertecknad refererat 
i II. 3, 1933, av denna tidskrift. För årgångarna 1932, 1933 och 1934 före
ligga nu liknande årsberättelser, utarbetade enligt samma plan och av 
huvudsakligen samma författare som i första årgången samt av ungefär 
samma omfång. En väsentlig förbättring i formellt avseende utgör ett 
sakregister från och med andra bandet. Antalet illustrationer har fler
dubblats.

I)e olika avhandlingarna äro liksom i första årgången rätt olikartade. 
Därjämte tillgripa författarna, på grund av materialets alltför stora om
fång, emellanåt den utvägen att ett år taga ut vissa specialkapitel till be
handling, ett annat år andra kapitel. Geitlers läsvärda översikter över 
cellens morfologi och utvecklingshistoria behandla sålunda i första och 
Jjärde bandet flera olikartade problem men i andra bandet huvudsakligen 
kromosomernas byggnad och kromosomparningens natur, i tredje bandet 
framför allt befruktningsprocessen. Mattfeld inför i andra och fjärde 
bandet under rubriken »Systematik» ingående diskussioner över kromo- 
somuppsättningarna ur systematisk synpunkt (saknas i första bandet). 
Metoden att skriva avrundade framställningar av speciella kapitel, olika 
för olika årgångar, tillämpas av Oehlkers konsekvent under rubriken 
»\ ererbung». I första och andra bandet behandlas sålunda kopplingsana- 
lys och plasmaforskning, i andra bandet därjämte även tetradanalys, tredje 
handel innehåller mutationsforskning och fjärde bandet polyploiders ärft- 
lighetsföihallanden och utlösning av mutationer genom strålning samt ett 
kapitel ur den »speciella ärftlighetsforskningen»: blomorganens ärftlighet. 
Om detta satt att disponera materialet i större utsträckning tillämpades 
även a\ andra medarbetare, skulle årsböckernas läsbarhet säkerligen ökas. 
I sin nuvarande uppställning lida de obestridligen av en viss brist på 
överskådlighet; vissa kapitel äro mest ett slags register med korta kom
mentarer. I‘ör specialisterna äro dylika framställningar givetvis av värde, 
ehuiu vederbörande nog kunna finna det mesta av sin litteratur även utan

33 35449. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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sådan hjälp. Vill man återigen orientera sig på områden vid sidan av sitt 
eget forskningsgebit, så finner man flera av kapitlen i »Fortschritte der 
Botanik» alltför svåröverskådliga och detaljrika.

Fysiologin har tillmätts ett större utrymme än i första bandet och en 
delvis annan uppställning, varvid bl. a. »Mikrobiologie des Bodens» brutits 
ut till ett särskilt kapitel. Näringsfysiologin är för den oinvigde till över
vägande del en sluten bok (till yttermera visso en bok i fysikalisk och 
organisk kemi!). Lättare tillgänglig är måhända tillväxtfysiologin, där man 
bl. a. finner intressanta upplysningar om de nu renframställda tillväxt
ämnena auxin (särskilt i bd II). Mycket läsvärda äro Schlossers redo
görelser för algernas fortplantning och fasväxling, där man särskilt i fjärde 
bandet finner de röda och bruna algerna utförligt behandlade. Intressanta 
och präglade av måttfullt omdöme äro Mattfelds diskussioner (i bd II 
och IV) angående arters och rasers natur och uppkomst. Personligen har 
referenten haft mest nöje av Okhlkers avhandlingar »Vererbung» och 
»Entwicklungsphysiologie», icke blott på grund av ämnets natur utan även 
på grund av författarens klara och i bästa mening pedagogiska fram
ställning.

Allt som allt utgöra dessa årsböcker goda hjälpmedel för specialfor
skaren och kunna, trots sin detaljrikedom, även hjälpa botanisterna att 
orientera sig inom andra grenar än sitt eget specialområde. I sistnämnda 
avseende synes emellertid den nya amerikanska »The botanical review» 
vara överlägsen och ha en viktig mission att fylla.

Otto Heilborn.

Wettstein, B., Han d buch der s y s t e m a t i s c h en Botanik. 
— Vierte, umgearbeitete Auflage. Band II. Unter Mitwirkung von K. 
Süssenguth herausgegeben und beendet von tu. Wettstein. S. I X und 
538—1152, mit 354 Textabh. und einer schematischen Darstellung. Leipzig 
und Wien. Franz Deuticke. 1935.

Band I av detta arbetes fjärde upplaga refererade undertecknad i Sv. 
Bot. Tidskr. Bd 28, 1934, sid. 129. I det andra bandet, som omfattar angio- 
spermerna, ha föga genomgripande förändringar gjorts, men ändock har 
bandet svällt med icke mindre än 64 sidor. Litteraturförteckningarna till 
de olika familjerna ha utvecklats rätt väsentligt, och i allmänhet ha alla 
ur systematisk synpunkt viktigare avhandlingar medtagits. Registret, som 
omfattar 81 sidor, har utarbetats av G. Becker. Bearbetningen av angio- 
spermerna har skett under medverkan av professor Karl Süssenguth.

Förändringarna röra i allmänhet en del smärre familjers placering. 
Bland monochlamydeerna har den sydkinesiska, nyupptäckta familjen Rhoi- 
pleleaceae placerats inom ordningen Urticales. Det framhålles dock, att den 
möjligen måste betraktas som en egen ordning och som ett förbindelseled 
mellan Juylandales och Urticales. Daphniphyllaceae (.Daphniphyllum), som 
förr tillhörde Hamamelidaceae, är familj nr 2 inom ordningen Tricoccae. 
Balanopsidales sättas nu mellan Batidales och Urticales; i förra upplagan 
sattes denna ordning mellan Myricales och Leitneriales. Den 17:de ord
ningen saknas helt i texten, men i den utvecklingshistoriska översikten



på sid. 1066 och den schematiska tabellen på sid. 1068 betecknas ordn. 
Hamamelidales som den 17:de ordningen. Uttryckligt står angivet, att 
numreringen i översikten och tabellen ansluter sig till ordningarnas num
rering i texten. Ilär står ordningen Balidales med ordningsnummer 7 men 
i tabellen som nr 9 o. s. v. Tabellen och översikten ange Garryales som 
7:de ordning inom Monochlamydeae, men i texten placeras Garryales sist 
bland Dialypetaleae med ordningsnummer 30. Det förmodade gene
tiska sammanhanget inom angiosper merna är inte lätt 
att utläsa av denna oreda!

Bland Dialypetaleae äro de största förändringarna vidtagna. I anslut
ning till A. Englek sönderfaller Saxifragaceae numera i 15 underfamiljer 
(förra uppl. 8). Strasburgeria (förr fam. Saxifragaceae) är nu egen familj 
bland Guttiferales o. s. v. Bland sympetalerna är Adoxa egen familj efter 
Caprifoliaceae. Bland de enhjärtbladiga ställdes Thurniaceae tidigare efter 
Jnncaceae men följer nu efter Rapateaceae.

Bildmaterialet är rikt och utsökt och har utökats med 20 nya textbilder. 
Trots de påpekade inadvertenserna måste fortfarande denna handbok 
sägas stå främst av alla handböcker i systematisk botanik.

Erik Söderberg.
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IN MEMORIAM.

Hugo Dahlstedt.
* */■> 1856, f Vio 1934.

.i,HR

Gustaf Adolf Hugo 
Dahlstedt föddes i S:t 
Lars församling invid Lin
köping. Ilans fader var 
auktionskommissarie. Han 
genomgick Linköpings hög
re elementarläroverk och 
avlade där mogenhetsexa
men 3 juni 1875. Ilösten 
samma år inskrevs han 
som student vid Uppsala 
universitet. Han ägnade 
sig där främst åt natur
vetenskapliga studier, i 
första rummet botanik. 
Denna tids mångläseri vid 
våra universitet med bl. a. 
ett flertal humanistiska 
ämnen såsom obligatori
ska passade emellertid 
ieke 1). Ej heller låg exa- 
mensplugg för hans kynne. 
När så de ekonomiska re
surserna tröto, måste han 
1886 lämna Uppsala utan 
att ha avlagt någon exa
men. En följd av hans 
brist på akademisk exa
men blev, att han mycket 
länge fick nöja sig med 
klent avlönade platser och
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långt Irani i liden hade att kämpa med ekonomiska svårigheter. Först i 
60-årsåldern nådde han en ställning med drägliga avlöningsförhållanden.

Som student ägnade sig I). under sommarferierna åt botaniska studier 
i sin hemtrakt. Sedan S. Almquist 1881 publicerat sina »Studier öfver 
slägtet Hieracium», fångades D:s intresse alldeles särskilt av detta släkte. 
Almquist hade visat, alt även helt små områden i vårt land kunna hysa 
ett betydande antal konstanta former, som även om de morfologiska olik
heterna synas obetydliga, äro skarpt och utan övergångar skilda även från 
de närmast stående. D. fann nu bland dessa ett rikt arbetsfält i sin hem
trakt utan att behöva ge sig ut på längre och kostsamma resor. Färderna 
utsträcktes knappast längre än till södra Östergötland och angränsande 
delar av Småland. Tillfälle till en längre resa fick han dock redan under 
Uppsalatiden, då han sommaren 1885 kunde på bekostnad av härads
hövding C. O. Schlyter företaga en resa till Valdres i Norge. Han sam
lade där ett rikt material, som även gav upphov till hans året efteråt 
publicerade första vetenskapliga arbete »Några hieracier från Torpen och 
Ftnedalen i södra Norges fjälltrakter» (Botan. Notiser, 1886). Huvudparten 
av materialet blev dock aldrig bearbetat, och de många obeskrivna for
merna blevo först långt senare publicerade av den norske hieraciologen 
S. O. F. Omang på material insamlat av honom själv i Valdres eller andra 
sydnorska dalgångar. Senare delen av 1880-talet var en särskilt svår tid 
för D. Han hade ingen stadigvarande anställning. Endast tidvis hade 
han olika platser i enskild tjänst, bl. a. hos Hasse W. Tullberg 1889—90.

Den 19 augusti 1890 anställdes Dahlstedt som amanuens vid Bergianska 
trädgården och från och med september samma år som amanuens vid 
naturhistoriska riksmuseets botaniska avdelning. Därmed började den 
tjänstgöring, som sedan fortsatte i statens och vetenskapsakademiens 
tjänst, tills D. avgick med pension. Huru lös denna anställning i själva 
verket länge var, framgår bäst av benämningarna på hans anställning: 
amanuens sept. 1890—91, Regnellsk amanuens 1892'—94, ånyo amanuens 
från 1895 samt assistent 30 december 1914, allt vid riksmuseets botaniska 
avdelning. Ända fram till 1905 var han samtidigt amanuens vid Bergianska 
trädgården med så gott som hela sin tjänstgöring under sommarmånaderna 
förlagd dit, d. v. s. så länge V. B. Wittrock var föreståndare för bägge de 
nämnda institutionerna. Ordinarie i statstjänst blev D. aldrig. Pension 
erhöll han enligt särskilt beslut av 1925 års riksdag från och med 1 januari 
1926, sålunda föga mera än en månad innan han fyllde 70 år. Ett halvår 
senare omorganiserades assistentbefattningen vid museet och blev frän 
1 juli 1926 ordinarie.

Vid riksmuseet fick Dahlstedt utföra allehanda vid ett botaniskt museum 
förekommande göromål. Icke minst under tiden i de gamla lokalerna i 
vetenskapsakademiens hus vid Drottninggatan med dess ytterligt otili- 
Iredsställande personalförhållanden kunde göromålen vara av den mest 
växlande natur, bl. a. utpräglade vaktmästaregöromål. Men i allmänhet 
fick han nog ägna huvudparten av sin tid åt vetenskapligt arbete. Stundom 
iörefanns nog en viss friktion gent emot avdelningens ej alltid så för
stående föreståndare. En viss senfärdighet hos D. att fullgöra anvisade 
uppdrag bidrog nog också att hos dessa framkalla en viss kritisk inställ



ning gent emot I). I och med att D:s anseende i vetenskapliga kretsar 
ökades, förbättrades emellertid förhållandena. Och från museets och veten
skapsakademiens sida vidtogos också vid olika tillfällen åtgärder ägnade 
att förbättra D:s usla avlöning. Åtskilliga år åtnjöt han sålunda ett till- 
läggsarvode av Brandelska medel, och åren närmast före museets nyor
ganisation i och med överflyttningen till de nya lokalerna vid Frescati 
uppbar han ett personligt lönetillägg beviljat av riksdagen.

Under de första åren vid museet bearbetade Dahlstedt företrädesvis 
vissa samlingar efter anvisning av botaniska avdelningens dåvarande in
tendent V. B. Wittrock. Avdelningen hade nyligen förvärvat två stora 
hieraciumsamlingar, nämligen dels S. Almquists från skilda delar av 
Skandinavien, dels K. .1. Lönnroths främst från Småland och Gotland. I 
synnerhet de senare jämte samlingar av K. Johansson från Småland och 
Gotland samt l):s egna från Östergötland och Småland bildade grundvalen 
för J):s största publikation »Bidrag till sydöstra Sveriges Ilieracium-flora», 
utgivet i tre delar i vetenskapsakademiens handlingar under åren 1890 
—94. Under samma tidsperiod publicerade han även några mindre arbeten 
av hieraciologiskt innehåll, de viktigaste grundade på samlingar från egna 
resor i Härjedalen (den första 1890) och på i Bergianska trädgården odlat 
material. Från denna tid härstammar T):s enda arbete utanför den de
skriptiva växtsystematiken »Hieraciernas innovationssätt och morfologiska 
typer inom gruppen Archieracia» (Botan. Notiser, t892). De av honom 
och andra urskilda formerna, vilka I). först i likhet med bl. a. Almquist 
uppfattade som underarter, men sedan som självständiga arter, gjorde han 
samtidigt kända genom sina bägge exsiekatverk »Ilieracia exsiccala» 
(1889—91) och Herbarium Hieraciorum Scandinaviae», det senare i till
sammans 24 centurier fortsatt till 1911. Material härtill fick lian icke 
minst genom i regel av vetenskapsakademien understödda resor, som oltast 
gingo till Härjedelen (den sista till detta landskap 1907), där han samar
betade med den senare så kände salikologen kyrkoherde S. .1. Enander 
och folkskoleläraren M. Östman, först i Ängersjö, senare i Ljusnedal.

Sedan Dahlstedt publicerat sina stora arbeten i början av 1890-talet, 
fick D. anseende såsom kännaren framför alla andra av Skandinaviens 
hieracier. Ett rikt material insändes till honom från skilda håll, både 
från museer och kanske ännu mera från enskilda samlare, en del syss
lande med släktet av verkligt intresse, andra säkert främst lockade av 
den höga uppskattning, som kom hieracierna till del från dåtidens bytes
föreningars sida. Dylika samlingar gåvo åt D. ett rikt studiematerial och 
bestämningsarbetet även ett medel att bättra upp de otillräckliga inkom
sterna. Av det insända materialet utlogos exemplar för riksmuseet, 
vilkets hieraciumsamling därigenom snabbt tillväxte i omfattning. Även 
emottog 1). hieraciumsamlingar från grannländerna till bearbetning, vilka 
gåvo upphov till publikationer om hieracier från Estland, Färöarna, Island 
och Storbritannien. I övrigt offentliggjorde D. då och då arbeten över 
hieraciumfloran i skilda delar av Sverige, främst när särskilt energiska 
samlare lågo efter honom och lyckades förmå honom härtill. D. kände 
det nog som en olägenhet, att så många hieracier blevo urskilda, som 
han själv aldrig fick tillfälle att lära känna i naturen. Det kan nog ej
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heller förnekas, att D:s intresse för hieracierna slappnade något med åren, 
i synnerhet sedan K. Johansson vid sekelskiftet framträtt som hieraciolo- 
gisk författare och med sin stora arbetskapacitet och expeditionsförmåga 
så småningom så att säga övertog ledningen rörande de svenska archie- 
raciernas utforskande. I):s hieraciologiska arbeten ge vittnesbörd om hans 
ovanligt goda öga och kritiska skärpa. Det kan vara värt att särskilt 
erinra därom, att D. insåg, att formbildningen åtminstone inom Pilosella- 
gruppen var av annan natur än hos de flesta archieracier, redan innan 
den experimentella forskningen och cytologerna påvisat orsaken härtill i 
och med upptäckten av apogamien inom släktet och de olika formerna 
för densamma inom olika grupper.

Under sin anställning som Regnellsk amanuens arbetade Dahlstedt 
främst med det Regnellska herbariets stora samling av amerikanska 
Peperomia-arter. Ilan hade nämligen fått i uppdrag att avsluta en av 
docenten greve II. F. G. Strömfelt påbörjad men genom dennes död (1890) 
avbruten bearbetning av densamma. För detta ändamål företog han med 
understöd av Regnellska medel även sin enda resa till kontinenten som
maren 1893, då han studerade i herbarierna i Geneve. Resultaten nedlades 
i ett omfångsrikt arbete »Studien über süd- und central-amerikanische 
Peperomien mit besonderer Berücksichtigung der brasilianischen Sippen» 
(1900), även detta vittnande om D:s skarpa blick för de systematiska en
heterna.

Dahlstedts kanske betydelsefullaste och i varje fall originellaste insats 
gäller släktet Taraxacum. Ilan hade redan 1889 i Linköpingstrakten gjort 
några iakttagelser, som tycktes antydå, att formbildningen inom detta 
släkte vore av samma natur som inom Hieracium, i det att ett större antal 
konstanta småarter med självständig utbredning förekomma, lian började 
att odla Taraxacum-former från olika håll, även främmande länder, bl. a. 
några märkliga typer, som han själv insamlat under nyssnämnda resa till 
Schweiz. Genom dessa odlingar, som försiggingo i Bergianska trädgården, 
fick han full bekräftelse på sin uppfattning. Emellertid blev intet offent
liggjort av bans iakttagelser, förrän G. Racnki/eu kommit till liknande 
resultat (första meddelanden offentliggjorda 1903) och även påvisat, att 
formernas stora konstans beror på apogami. 1). skyndade nu att beskriva 
de av honom urskilda arterna och kunde redan i sitt första förelöpande 
meddelande (1905) publicera bl. a. flertalet av de ännu i denna dag kända 
småarterna inom gruppen Erythrosperma. Med offentliggörandet av de 
urskilda formerna inom Vulgaria var han först mera återhållsam, med 
påföljd att han rörande åtskilliga blev förekommen av H. Lindberg, som 
urskilt desamma inom Finland. Snart började han även att behandla 
denna grupp. I ett stort antal arbeten har han beskrivit över 200 olika 
skandinaviska Taraxacum-iormev. Även över detta släkte bar han utgivit 
ett exsickatverk. Material härtill fick han främst genom egna resor, som 
helst gingo till orter, där någon av hans många korrespondenter var 
bosatt.

Från nästan alla delar av jorden, där släktet förekommer, har Dahlstedt 
under årens lopp bearbetat Taraxacum-samlingar. 1921 publicerade han 
första delen av en monografi över de svenska arterna. Efter sitt avskeds



tagande från tjänsten vid riksmuseet var han huvudsakligen sysselsatt 
med fortsättningen av denna monografi, för vars utarbetande han åtnjöt 
understöd under ett par år av statsmedel, senare under flera år ur veten
skapsakademiens Enanderska fond. Av monografien publicerade han 
ytterligare två delar 1928 ocli 1930. Tillsammans omfatta de utgivna de
larna samtliga i Sverige förekommande artgrupper av släktet med undan
tag av Vulgaria. Även med denna var han under de senaste åren syssel
satt, men avtagande krafter och till sist döden hindrade honom att slut
föra detta arbete. En första del av Vulgaria föreligger emellertid i manu
skript och var vid D:s frånfälle inlämnad till tryckning hos vetenskaps
akademien. Av de samlingar, som gingo genom D:s händer uttog han 
önskvärda exemplar, vilka tillfördes riksmuseets herbarium, som däri
genom äger den största och bäst bearbetade Taraxacum-samling, som 
något museum kan uppvisa.

Dahlstedts Taraxacum-arbeten visa hän på en skarpblick och förmåga 
att uppfatta de systematiska enheterna, som är högst ovanlig. Ilan var 
också den erkänt främste kännaren av detta över stora delar av jorden 
utbredda och sällsynt kritiska släkte. I motsats mot släktets senaste 
monograf, II. Handel-Mazzetti, som rörde sig med ytterst omfattande 
och oklart för att icke säga oriktigt begränsade kollektivarter, utgick D. 
rent empiriskt från de minsta klart fattbara enheterna och byggde sedan 
på grundval av dessa upp större enheter, som må kallas kollektivarter, 
artgrupper eller dylikt. l):s metod följes av alla nordiska Taraxacum- 
forskare. Den är också utan tvivel den enda, som kan ge objektiva och 
i längden hållbara resultat. Det är av vikt att betona detta, enär man ej 
sällan möter ringaktande omdömen om ifrågavarande forskningsriktning, 
låt vara så gott som undantagslöst från persorer, som sakna all erfaren
het icke blott inom ifrågavarande speciella gebit, utan inom systematisk 
botanik överhuvud.

Som erkänsla för sina vetenskapliga arbeten promoverades Dahlstedt 
vid Linnéjubileet 1907 vid Uppsala universitet till filosofie hedersdoktor. 
Bland andra utmärkelser som kommo honom till del må nämnas val till 
korresponderande ledamot 1901 och hedersledamot 1926 av Societas pro 
Fauna et Flora Fennica. Av Svenska Botaniska Föreningen var han med
lem sedan dess stiftande. Under en lång följd av år redigerade han de i 
tidskriften inflytande meddelandena från vetenskapsakademiens samman
träden.

När Hugo Dahlstedt avled den 2 oktober 1934, förlorade svensk veten
skap en hängiven och skarpsynt idkare. En stilla och blid människa gick 
bort ur de talrika vännernas krets.

En så gott som fullständig förteckning över Dahlstedts skrifter åter
finnes i Svenskt Biografiskt Lexikon, Bd. 9 (1929—31), sid. 764.

Gunnar Samuelsson.
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NOTISER.

Linné-minnet i Holland. — Den 23 juni 1935 hade 200 år för
flutit, sedan Carl von Linné promoverades till filosofie doktor vid det 
holländska universitetet i Harderwijk. Denna tilldragelse högtidlighölls 
på midsommardagen i stadens rådhus — universitetet är nämligen sedan 
länge nedlagt — varvid professor A. A. Pulle från Utrecht höll ett minnestal. 
Härefter skedde kransöverlämning till stadens borgmästare. Kransarna 
upphängdes på muren av det torn, som fortfarande kallas Linné-tornet. 
Från Botaniska Trädgården i Uppsala hade till minnesfesten avsänts en 
krans med blågula band, bunden av trädgårdens linnéanska lagrar, jämte 
en adress av följande lydelse:

Ad diem festum eelebrandum quo Carolus Linnaeus Suecus abhinc 
ducentos annos amplissimum doctoris gradum in ahna universitate Har- 
deroviciana adeptus est, hanc coronam de lauro ipsius Linäei temporihus 
iam frondente sumptam misit Ilortus Botanicus Upsaliensis. Upsaliae d. 23 
Junii MCMXXXV. Nils E. Svedelius, Horti Botanici Upsaliensis praefeclus.

Botaniska stipendier. — Under den gångna vårterminen ha föl
jande botaniska stipendier utdelats:

till fil. mag. S. Aiilner, Uppsala, för resor i Västerbotten, Norrbotten 
och Torne lappmarks skogsregion i och för studier av speciellt de östliga 
busk- och bladlavarnas utbredning ett Sederholms resestipendium (400 kr.); 
till fil. mag. G. B. E. Hasselberg, Uppsala, för kärlväxtfloristiska studier 
i nordöstra Ångermanland Botaniska Sektionens Elias Fries-stipendium 
(175 kr.); till fil. mag. T. E. Hasselrot, Uppsala, för studier av de nord
liga busk- och bladlavarnas förekomst och utbredning inom Syd- och 
Mellansverige ett Bjurzons resestipendium (150 kr.) samt ett Naturveten
skapliga Studentsällskapets Linnéstipendium (250 kr.); till fil. mag. N. G. 
Johansson, Uppsala, för växtsociologiska analyser i Fiby granurskog ett 
anslag ur Rutger Sernanders forskningsfond (200 kr.); till docenten S. Junell, 
Uppsala, för att inom Uppland insamla material för avslutande av en 
cytologisk undersökning av släktet Polygonatum samt för fortsatta under
sökningar av rostsvampsfloran ett Bjurzons resestipendium (250 kr.); till 
fil. stud. C. Larsson, Uppsala, för fortsatta studier av uppländska mossars 
lagerföljd ett anslag ur Rutger Sernanders forskningsfond (600 kr.); till 
docenten B. Lindquist, Skogshögskolan, för fullföljande av undersökningar 
över den nordiska tallens rasbiologi ett Lennanderskl stipendium (2,160 kr.);
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till docenten J. A. Nannfeldt, Uppsala, för resa genom Nordnorge i och 
för studier av släktet Poa ett Liljevalchs resebidrag (1,000 kr.); till docen
ten H. Weimarck, Lund, för en botanisk forskningsresa 1935 till Sydafrika 
och särskilt Basutolandet ett Lennanderskt stipendium (1,080 kr.).

Ur Längmangska kulturfonden ha utgått anslag till följande: till fil. hc, 
B. Bergman, Stockholms Högskola, för genetiska och cytologiska studier 
av Leontodon hispidus; till professor O. Eneroth, Skogshögskolan, för en 
pollenanalytisk undersökning av den postglaciala skogens historia inom 
Norrbottens län; till Elias Fries-kommittén i Uppsala för fortsatt utgivande 
av exsickatverket »Fungi exsiccati suecici, praesertim upsalienses»; till 
docenten II. Weimarck, Lund, för en botanisk forskningsresa i Sydafrika.

K. Lantbruksakademien har tilldelat fil. lic. Erik Rennerfelt 700 kr. 
för fortsatt undersökning av svampar, soin förorsaka stråröta hos sädes
slag, fil. dr. Alfred Åslander 1,500 kr. för fortsatt undersökning av våra 
havre- och kornsorters näringsupptagande förmåga, samt professor 11. Lunde- 
GÅ.RDII 1,000 kr. för att i samband med lektor T. E. Aurén fortsätta under
sökningar över ljusklimatet i olika delar av landet, särskilt med hänsyn 
till klimatdifferensernas betydelse för växtodlingen.

Svenska Turistföreningen har tilldelat fil. stud Gunnar \\ istrand, Stock
holms Högskola, 200 kr. för undersökningar rörande björkregionens växt
geografi inom Dalarnes, Härjedalens och Jämtlands fjälltrakter.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Manuskript och korrektur, ävensom skrivelser angående uppsatser, sändas till 

redaktören under adress Experimental fältet.
Manuskripten böra vara maskinskrivna samt noga genomsedda — även med 

avseende på skiljetecken — för undvikande av korrigeringar mot manuskriptet.
Korrigeringskostnad, som överstiger \0% av sättningskostnaden, betalas 

av vederbörande författare.
Enligt styrelsens beslut få avhandlingar i regel icke överskrida 2 ark. 

Författare av större avhandlingar kunna åläggas att betala intill hälften 
av framställningskostnaderna för den överskjutande delen; för doktors
avhandlingar gälla särskilda bestämmelser. Endast oundgängligen nöd
vändiga figurer kunna mottagas.

Med avseende på stilblandningar gälla följande regler:
1. Auktorsnamn sättas med gemena (vanlig stil).
2. Personnamn i löpande text sättas med Kapitaler (understrykas dubbelt i 

manuskriptet).
3. Latinska växtnamn i texten sättas med kursiv stil (understrykas enkelt i 

manuskriptet).
4. Ord och meningar, som särskilt skola framhållas, spärras (understrykas 

med en bruten linje i manuskriptet).
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. 

Om flera bilder sammanföras under samma figurnummer, betecknas de särskilda 
bilderna med kursiva bokstäver (a, b, c, o. s. v.), ej med siffror.

Planscher numreras med romerska och de i dem ingående figurerna med arabiska 
siffror.

Tabeller numreras med romerska siffror och förses med kort rubrik.
Citerade arbeten sammanföras till en avhandlingen bifogad litteraturförteckning 

och ordnas alfabetiskt efter författarnamn. Uppställningen bör göras i enlighet 
med följande exempel:
Raunkler, C., Measuring apparatus for statistical investigations of Plantforma- 

tions. — Bot. Tidsskr., Bd. 33, H. 1, Kobenhavn 1912.
Om två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår 

citeras, betecknas dessa med (a), (b), (c) o. s. v. Dessa beteckningar införas omedel
bart efter författarnamnet.

Citat i texten göras genom att omedelbart efter författarnamnet inom parentes 
anföra sida i avhandlingen eller därtill tryckår och särskild beteckning, om så 
erfordras. Exempel: Raunkler (sid. 3) eller Raunkler (1912, sid. 3) eller Raunkier 
(1912 a, sid. 3).

Noter under texten böra undvikas.
Det är önskvärt, att större avhandlingar av allmänt vetenskapligt innehåll för

fattas pa engelska, franska eller tyska eller åtminstone förses med en samman
fattning på något av dessa språk.

Manuskript, som ej är skrivet på svenska, skall vara översatt eller ock gran
skat av sakkunnig språkman; meddelande härom skall tillställas redaktören.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får ej äga rum.
Författaren erhåller avgiftsfritt 100 särtryck med omslag av sin i tidskriften 

intagna avhandling. Av uppsatser och smärre meddelanden, intagna i tidskriftens 
borgisavdelning, lämnas särtryck endast efter särskild överenskommelse.

Redaktionen.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Avhandlingar.
Sid.

Samuelsson, G., Notes on two collections of plants from Syria, Pa
lestine, Transjordan and Iraq.....................................................................375

Romell, L.-G., Savhonung. (Miel de séve)................................................. 391
Gustafsson, C. E., Rubus kollundicola C. E. Glist................................... 407
-------, Rubus Menkei Wh. & N.......................................................................... 410
Skäkman, J. A. O., Floristiska undersökningar i Ale härad. (Floristische 

Untersuchungen im Härad Ale [Provinz Västergötland])................... 413

Referat.
Wettstein, F. von, Fortschritte der Botanik. Bd. II—IV. (Ref. av O.

Heilborn) ...........................................................................................................503
Wettstein, R., Handbuch der systematischen Botanik. IV. Auf]., Bd.

II. (Ref. av E. Söderberg)............................................................................ 504

In memoriam.
Hugo Dahlstedt. (Nekrolog av G. Samuelsson) 506

Notiser 511

Svenska Bo
mnislcaFöreninS*»

Utgivet den 25 september 1935.

Uppsala 1935. Almqvist & Wikseils Boktryokeri-A.-B. 85449


