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NOTES ON THE CRYPTOTHECIACEAE. THE MOST 
PRIMITIVE LICHENS.

By

ROLF SANTESSON.

Introduction.

It is quite natural that the lichens of the family Cryptothecia
ceae should have been very much overlooked. The white, grey 
or greenish crustaceous thallus, which is not unlike a sterile, 
thin and undifferentiated Perlusaria, Phlyctis or Chiodecton, usu
ally lacks anything that could be taken for an apothecium or a 
perithecium. For that reason these lichens have been regarded, 
when seen, as sterile and indeterminable lichens and have been 
put aside as worthless material.

Cryptotheciaceae is a tropical and subtropical family. We know 
of finds of it from India (Madras, Bengal, Assam, Himalayas and 
Burma), Sumatra, Java, West Africa (Cameroons), South-East Africa 
(Natal), the West Indies (Haiti and Trinidad), Honduras, Brazil 
(Matto Grosso) and Paraguay. Most localities are situated in a 
macrothermical climate. In spite of the very few known local
ities of each species it seems that many of them have a very 
wide distribution: C. subnidulans Stirt. we know from India, 
W Africa, SE Africa, Honduras, and Haiti, C. Stirtonii A. L. Sm. 
from India, W Africa, and Paraguay, C. epiphylla R. Sant, from 
Java, Sumatra, New Guinea, Trinidad and Brazil. The earlier 
known species are usually corticolous, the new one described 
below is epiphyllous.

The family Cryptotheciaceae was established by Smith (192C, 
p. 193). Her study is mainly founded on the material in Stirton’s
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2 ROLF SANTESSON

herbarium in Glasgow. In 1877, p. 164, Stirton had described 
the genus Cryptothecia with C. subnidulans as the only known 
species, and two years later he published three more species of 
the genus: C. obvallata, involuta, and sabtecta (1879, p. 319). The 
latter work was not known to Smith when she made her revision 
(1. c). Smith treats four species of Cryptothecia (C. subnidulans Stirt., 
Stirtonii A. L. Sm., C. subtecta Stirt., and C. conferta (A. L. Sm.) and 
two species of the new genus Stirtonia [S. obvallata (Stirt.) A. L. 
Sm. and S. dubia A. L. Sm.].

Cryptothecia involuta Stirt. was not mentioned by Smith. It 
seems very probable, however, that it did exist in Stirton’s her
barium and perhaps it was included in Smith’s C. Stirtonii. How
ever, according to the descriptions of the two species they differ 
somewhat, and perhaps they are in fact two different species.

In 1933, p. 90, Redinger established the presence of Cryptothe- 
ciaceae in the New World and described Cryptothecia Malmei from 
Brazil.

An interesting paper with surprising data on Cryptotheciaceae was 
published in 1938 by Groenhart. He studied these lichens in 
Java and found them to be represented with a great many 
species. In his cited preliminary paper he gives the names of 
21 new species, one of them representing a new genus, Stirtoni- 
opsis. As far as I can find, no descriptions of these species have 
been published as yet. It is to be hoped that Groenhart will 
soon publish a large work on his very interesting studies.

In 1940, Cengia Sambo described Stirtonia amazonica from Brazil, 
which is perhaps an Arthonia only. The description is vere in
complete — not even the size of the spores is given 1

Notes on various species.

C. Stirtonii. In the rich South American lichen collections 
brought together by Malme, I found material to he referred to 
C. Stirtonii:

Paraguay: Colonia Risso near Ripo Apa, corticolous in an open forest. 
6.X. 1893; G. O. Malme no. 1891. Distributed in the exsicealum Lichenes 
austro-americani ex Herbario Regnelliano as no. 376.

The species is not previously know’ll from the New World. 
Malme’s specimens differ from the diagnosis by having somewhat 
smaller spores 60 — 70 X 30—32 p, with 8—12 vertical cell-rows,
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otherwise they correspond to lire description of the species very 
closely. Thallus K-, C-, Pd-. Asci 85 — 90 p in diam., almost 
globose and evenly distributed in the thallus (big. 1).

■

Fig. 1. Criijitothecia Stirtonii A. L. Sm. Lieh, austroam. Herb. Regneli. no. 876, 
transverse section. About 40 X.

C. Malmei. An examination of the type specimen in the Reg- 
nellian herbarium, Stockholm, revealed that the differences be
tween this species and, for instance, C. Stirtonii are considerable. 
C. Malmei has a chalk-white thallus and the asci clustered in 
groups (Fig. 2). Each such group contains about 10 perithecia and

Fig. 2. Cnjptothecia Malmei Redgr. Transverse section through the type 
specimen. — About 40 X.

are somewhat submerged in the substratum (hark) in a collective 
excavation. Seen from the surface of the thallus, each such group 
of perithecia is marked by an inconsiderably elevated spot with 
a surface not unlike a very slightly developed soredium. Between 
the ascus groups the thallus is thinner, quite free from asci and 
it has a more even surface. Redinger did not mention anything 
about this arrangement of the asci, but stresses as the most cha
racteristic feature of the species that the spores have a “pale, 
but distinct brownish colour”. Their colour is, however, so pale 
that most lichenologists would without hesitation characterize them 
as hyaline.

C. subnidulans. I am able to report two finds of this species 
from the New World:

The West Indies: Hispaniola, Civ. Haiti, Massif de la Hotte, Fondes- 
Négres, Buttet; growing on the bark of two different kinds of trees, alt, 
300 m. Nov., 1927; E. L. Ekman s. n.

Central America: Honduras, dept. Atlåntida, Lancetilla Valley, near 
Tela. On dead leaves of Atlalea Cohune Mart. 6. XII. 1927—20. III. 1928; 
P. C. Standley no. 54645 a.
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The specimens agree completely with the description of the 
species given by Stirton (1876, p. 164) and Smith (1926, p. 192).

A new species of Cryptothecia. During my present work on 
a monograph on epiphyllous lichens I have found an epiphyllous 
species differing widely from the previously known species.

Cryptothecia epiphylla R. Sant. nov. spec.

Thallus epiphyllus, tenuis, 0.6—1.5 (—2.o) cm diam., cinereo-virescens 
vel albo-cinereus, maculis albidis irregularibus ascigeris instructus. Partes 
steriles 25—32 p crassae, fertiles 100—130 p crassae, l.o—3.o mm magnae. 
Prothallus bene evolutus. Gonidia trentepohliacea (?).

Asci solitarii in tballo dispersi vel approximati, ± sphaerici vel late 
ovoidei, 50—80 X 50—65 p, octospori; membrana crassa. Sporae murales, 
incolores, 46—70 X 13—22 p, cellulis parvis numerosis.

1 have examined material from the following localities:
Brazil: no loc. On (?) Eschcitogramme ftircala (L.) C. Chr. (leg. Riedel).
The Wes t In die s : Trinidad, Maracas, road to the Bay North. In dense 

forest growth, on a fern, Stenoclaena mcirginata (Schrad.) C. Chr. [=S. 
Prieuriana (Fee) UmIerw.]. 16. V. 1932; W. E. Broadway no. 8055 a.

New Guinea: Kaiser Wilhelms Land, Simboug. Aug., 1899; K. Nyman 
no. El. 57 a.

Sumatra: Deli, primeval forest at Sibayak. On Caladium sp. 20.1.1927; 
G. Schröter no. 1. Typus\ — Benkoeloe, primeval forest at »Air Doekve», 
alt. 1000 m. 10.11.1927; C. Schröter no. 2.

Java: Buitenzorg, Botanical Garden. On both upper and lower sides 
of large coriaceous leaves. 1897—98; E. Nyman no. El. 28 a.

Like many species of epiphyllous lichens, Cryptothecia epiphylla 
thus seems to have a very large area of distribution and it does 
not specialize in certain host plants.

Being without the rivalry of other plants, the thallus forms 
regularly orbicular spots 0.5 —1.5 (—2.o) cm in diam. and is sur
rounded by a white prothallus up to 3 mm broad. Sometimes 
the individuals are very numerous, almost completely covering 
the surface of the leaf, being then of an irregular form up to
1.0 —5.0 X 1.3 — 3.0 mm and delimited from the neighbouring indi
viduals by a very thin (about 0.05 mm broad) black, somewhat 
raised prothallus (see Plate I). The colour of the thallus is green 
to greenish grey or whitish grey, and it has rounded, elliptical or 
irregular spots of a pure white colour forming the ascipherousparts 
of the thallus. Even under a macroscopical examination or under a 
lens the asci in these thallus parts are seen as very small points.
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The sterile parts of the thallus are 25—32 p thick, formed 
from thin glabrous hyphae (l.o—1.5 p thick) mixed with a granu
lar substance. The gonidia are yellowish green, round, 6 — 8 p 
in diam., or somewhat elongate, 4 X 8 p, sometimes arranged in 
regular rows or more or less regularly distributed throughout the 
thallus.

The fertile parts of the thallus are 100—130 p thick, with one 
layer of asci. The asci are separated from each other by often

D

wm — _ -hi.') ,■

Fig. 3. Cryptothecia epiphylla R. Sant. An ascus showing its two layers: the 
innermost thin and elastic (intact in the figure) and the outer thick and less 

elastic (broken in the figure), with an apical pore.— 330 X.

gonidiopherous tissue, usually 10 — 20 p broad, sometimes some
what thinner or up to 40 p thick. They are almost globose 
50 — 65 p in diameter or sometimes somewhat higher (up to 85 p) 
than broad, and are surrounded by a slightly denser thallus 
tissue. The wall of the asci consists of two layers: the outer one 
4—8 p thick and not very elastic with a small thin apical part; 
the inner one very thin and elastic (Fig. 3). The asci contain 
8 muriform hyaline spores. The spores are oblongate, often some
what curved and often having a thick central part, 46 — 70 X 
13 — 22 p, 10 —14-septate with 1—5 longitudinal divisions. Pycno- 
conidangia not seen.

As is seen from the description above, C. epiphylla belongs to 
the group of species with 8 spores in the asci. In contrast to 
C. Stirtonii A. L. Sm., C. subtecta Stirt., C. cretacea Groenh. and 
others, the thallus of C. epiphylla has fertile areas well differen
tiated from the sterile thallus, which is macroscopically easily
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visible. The fertile areas are fairly large, irregular}' rounded and 
not narrow as in C. maculata Groenh. The asci are somewhat ap
proximate, but not as much as in C. Malmei Redgr.

General discussion.

In recent years the family Cryptotheciaceae has often been 
regarded as belonging to the ”Pyrenolichenes” (Zahlbruckner 1932, 
p. 147; Watson 1929, p. 114; RäsXnen 1943, p. 31 and 77). This 
wrong view was established by Smith (1926, p. 190), who thought 
she had found relations between Cryptotheciaceae and the families 
Mycoporaceae and Thelocarpaceae (which is not a Pyrenolichen, 
however) and also with Myriangiales.

When describing the genus Cryptoihecia, Stirton (1877, p. 164) 
considered it to be akin to Arthonia, and Zahlbruckner (1926, 
]i. 107), following Stirton, ranks Cryptothecia as an appendix to 
Arlhoniaceae. Groenhart (1938) reports finds of species of Crypto
lheciaceae very similar to those to those of Arthonaceae.

The view of the existence of relations between Cryptotheciaceae 
and Mycoporaceae can easily be disproved. There is nothing in 
the anatomy of the Cryptotheciaceae to indicate the occurrence of 
true perithecia with a single ascus, nor can we find signs of 
any undeveloped or degenerate special tissue surrounding the 
groups of asci, in cases were they are arranged in groups. Outside 
the exterior non-elastic wall the thallus tissue is somewhat closer 
than in the thallus, and the hyphae are arranged somewhat con
centrically around the perithecia. Obviously this is caused only 
bv the pressure of the ascus during its growth.

The monoascal locule separated by more or less thick inter- 
ascal tissue of Cryptotheciaceae gave rise to the idea of its rela- 
tionsship with Myriangiales.

Miller, who studied the development of Myriangium Duriaei 
and M. Curtisii, found (1938, p. 178)

“The fertile disc in the former arises from one archicarp, and consists 
of asci and ascogenous hyphae; while in the latter the disc is compound, 
consisting of several such systems.

The ascal locule cannot be homologized with the locule in Pseudo- 
sphaeriales nor in the Dothideales, because the interthecial tissue is onto- 
genetically different in each case. So these orders cannot have their 
roots in the Myriangiales through the monascous locule.”
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Not all fungi formerly included in the order Mijriangiales are, 
however, related, and some are to be referred to other orders.

In Crijptotheciaceae there is nothing to indicate a development 
similar to that of Myriangium, and there is manifestly no rela
tionship between Crijptotheciaceae and Mijriangiales s. str.

The Crijptotheciaceae are, in fact, very closely related to the 
Arthoniaceae. The type of ascus and spores is identical with that 
of the Arthoniaceae and the apothecium-likc ascus groups of some 
species reported by Groenhakt agree very closely with arthonioide 
apothecia (Groenhakt 1938, p. 307). It even seems somewhat 
doubtful whether Crijptotheciaceae can be separated from Arthoniaceae 
as a family.

In 1932, p. 35, Nannfeldt showed that the family Arthoniaceae 
belongs to the ascolocular Discomycetes. This is also proved by 
the Crijptotheciaceae. We find in Crijptotheciaceae + Arthoniaceae a 
very fine series from species with gonidiopherous thallus tissue 
between the asci to those with paraphyse-like interascal threads; 
from species with asci, which are totally dispersed in the thallus 
to those with typical ascoloculare apothecia.

Botanical Department, Swedish Museum of 
Natural History, Stockholm, Febr., 1945.
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Explanation of Plate.

PI. I. Cryptothecia epiphylla n. sp., type specimen. The white areas 
are fertile parts of the tallus. —• 5.7 x.
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Crijptothecia epiphi/lla n. sp., type specimen. Explanation p. <S.

Santesson



Svensk Botanisk Tidskrift. 1945. Bd 39, H. 1.

TILL KÄNNEDOMEN OM ÖLANDS 
SI LI K ATSTEN S LAVA R.

Av

GUNNAR DEGELIUS.

I. Allmänna anmärkningar.

I ett par tidigare arbeten (Degelius 1936, 1944) liar jag publi
cerat resultaten av studier rörande Gotlands silikatstenslavar (jämte 
bark- och lignumlavar). Jag kom därvid in på ett växtgeografiskt 
problem av ganska stort intresse, nämligen den minskade frekvensen 
på Gotland eller rent av saknaden där av ett antal på fastlandet 
m. el. m. allmänna arter. Ett 50-tal dylika arter kunde konstateras 
bland lavarna på silikatsten, bark och lignum. Jag antydde emel
lertid samtidigt, att någon större klarhet rörande denna saks kausala 
sida knappast kunde vinnas annat än i samband med en mer 
ingående kunskap om hithörande arters ekologi och utbrednings- 
bilder i omgivande områden. En närmare kännedom om förhål
landena på vår andra stora kalkö, Öland, är särskilt betydelsefull. 
Då jag förra året reste dit med huvudsaklig uppgift att studera 
collcmacéer, hade jag därför också nämnda problem i tankarna. 
Med anledning av alt jag redan första exkursionsdagen (på Vickleby 
alvar) för ett par silikatstenslavar fann en överraskande olikhet i 
frekvens i förhållande till Gotland, beslöt jag mig för att under 
den fortsatta vistelsen på Öland ägna denna sak betydligt större 
uppmärksamhet än jag från början avsett. Jag måste dock begränsa 
undersökningarna till silikatstenslavarna.

Vistelsen på Öland omfattade tiden 29/s t. o. m. ä3/e 1944. Trots 
till stor del ogynnsam väderlek kunde nästan dagligen längre eller 
kortare exkursioner företagas, de längre per cykel. Härunder blevo 
öns samtliga 33 socknar (jämte Borgholms stadsområde) föremål
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för undersökning, fastän alla givelvis icke lika noggrant (de spar
sammaste anteckningarna från Långlöt, N. Möckleby, Hulterstad 
och Kastlösa). Utgångspunkter voro främst Borgholm, Färjestaden, 
Vickleby och Ottenby. Många av dessa exkursioner företogos i 
sällskap med Dr. phil. Paul Gelting, som också ägnade sig åt 
lavstudier och till vilken jag begagnar tillfället framföra ett hjärtligt 
tack även för välvilligt lämnade fyndortsuppgiftef. Jag tackar också 
med. kand. Gustaf Haglund för angenäm samvaro under en längre tid.

Som redan nämnts kommo mina hithörande undersökningar 
denna gång att begränsas till lavfloran på silikatsten. Denna 
finnes här främst i form av fritt liggande eller ställvis hopade 
»urbergsblock» (moränblock och erratiska block) av olika storlek, 
allmänt förekommande, dels också som av mindre block uppbyggda 
gärdesgårdar (gärdesgårdar helt eller delvis av detta material äro 
på Öland mycket vanliga utanför alvarområdena). Härtill komma 
smärre stenar, ställvis vid havet samlade till m. el. m. vidsträckta 
strandvallar. Block av silikatbergarter ingå också i h. o. d. rikligt 
förekommande gravfält o. dyl. Alla större block utgöra sittplatser 
för fåglar (»fågeltoppar»), vilket i hög grad påverkar lavvegetationen. 
Verkliga jätteblock äro sällsynta. (Se vidare betr. sandstenen nedan.)

Petrografiskt sett består silikatstenen här till huvudsaklig del 
av granit och i vissa områden på västra Öland också av sandsten, 
men även åtskilliga andra bergarter äro företrädda, såsom pegmatit, 
gnejsgranit, gnejs, granitgnejs, amfibolit, grönsten, porfyr. Av 40 
prov från block och stengärdesgårdar från hela Öland, insamlade 
av mig och godhetsfullt bestämda av docent T. Krokström, utgöres 
hälften av granit (vanligen m. el. m. kalirik); för övrigt äro alla 
ovannämnda bergarter representerade (utom sandsten, som ej in
samlats). Sandstenen är på Öland dels underkambrisk sandsten, dels 
Tessini-sandsten (av kambrisk ålder). Den förra är jämförelsevis 
grovkornig och fast (ibland mer lös), den senare ytterst finkornig 
och hård, mer skifferartad. Den underkambriska sandstenen inne
håller ofta små bollar av fosforit-sandsten. Tessini-sandstenen finnes 
fast anstående (förutom som block ocb småstenar), medan den 
underkambriska sandstenen i huvudsak förekommer som block (ofta 
använda till gärdesgårdar).

Ölands lavflor a har varit synnerligen ofullständigt känd, och 
den tidigare kunskapen begränsar sig huvudsakligen till kalklav- 
floran, vilket måste betecknas som ganska naturligt. Lavfloran på 
morän- och flyttblocken samt annan silikatsten har varit mycket
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sämre bekant, om hänsyn tages till publicerade data. Sammanlagt 
har jag funnit ett 40-tal silikatstenslavar omnämnda i litteraturen, 
dock utan närmare frekvensuppgifter (se bl. a. Floderus 1854, 
Zetterstedt 1870, Fries 1871—1874, Berg 1890, Malme 1895, Hem- 
mendorff 1897, Witte 1906, Du Rietz 1916, Magnusson 1924, 1929, 
1939, 1944; Stenhammar 1858 berör blott kalklavar). Emellertid 
har jirof. G. E. Du Rietz under en följd av år (1910, 1912—1915, 
1918, 1920, något även 1932—1933) bedrivit ingående undersök
ningar rörande Ölands lavflora, varvid även lavarna på silikatsten 
ägnats stor uppmärksamhet. Detta framgår vid studiet av prof. 
Du Rietz’ herbarium samt en av honom sammanställd kalalog. 
Endast ett par märkligare fynd av här ifrågavarande arter ha blivit 
publicerade (Du Rietz 1. c.). Jag har emellertid nu kunnat kom
plettera mina egna resultat med åtskilliga mycket värdefulla upp
lysningar från nämnda insamlingar och anteckningar. För prof. 
Du Rietz’ generositet att ställa dessa till mitt förfogande framför 
jag här ett hjärtligt tack.

I våra offentliga herbarier finnes ej mycket att hämta av sili
katstenslavar från Öland. Jag har gjort ett antal provtagningar i 
museerna i Stockholm (Riksmuseet), Uppsala och Göteborg, men 
resultatet var mycket magert. I Göteborgs-museet finnes en del 
samlat av kapten Carl Stenholm, men det gäller mest vanligare 
arter.

Ändamålet med föreliggande undersökning har varit 
att få kunskap om den på silikatsten företrädda öländ
ska lavflor an, dess sam mansättning och de olika arter
nas frekvens. Därvid har särskild vikt lagts vid de i södra 
Sverige m. el. m. allmänna arternas förekomst på Öland för att få 
■en jämförelse även med de tidigare kända förhållandena på Gotland.

Som silikatstenslavar i egentlig mening räknas här dels sådana 
arter, som äro helt bundna till silikatsten (obligata silikat
stenslavar), dels ock sådana som förutom på annat substrat även 
m.el.m. allmänt uppträda på silikatsten (fakultativa silikat
stenslavar). I båda fallen gäller det arter växande m.el.m. 
direkt på själva stenen (på dessa parasiterande kunna ev. också 
medräknas). Totala antalet dylika arter på Öland uppgår enligt 
min nuvarande kännedom till 164 (av dessa har jag själv iakttagit 
150). Motsvarande siffra för Gotland är 140. På silikatstenen före
komma emellertid också en del andra lavar, vilka icke kunna 
räknas till silikatstenslavarna i egentlig mening, t. ex. rena kalk-
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lavar på kalkstoftimpregnerade vägstenar o. dyk, tillfälligt uppträ
dande barklavar, jord- och mossalavar (om ett jord- resp. mossa
täcke finnes utbildat över stenen). Stundom kan gränsen vara svår 
att draga. Jag har räknat 60 arter till nämnda kategori, varför 
sammanlagda antalet på silikatsten iakttagna arter på Öland uppgår 
till 224.

Nära hälften (43%) av de på Öland förekommande silikalstens- 
lavarna i egentlig mening får hänföras till kategorin allmänna— 
tämligen allmänna arter därstädes. Hit höra åtminstone föl
jande 71 arter, vilka samtliga äro allmänna—tämligen allmänna 
även på fastlandet i stort sett (Ramalina capilaia utgör därvidlag
ett undantag, och några äro 
lithophila, Rinodina fatiscens)1:

osäkra, t. ex. Caloplaca atroflava

*Acarospora fuscata o (.L. atriseda) o
(Alecloria jubata) *(L. badia) o
(Anaplijcliia ciliaris) *L. caesiocinerea o
Arthonia glaueomaria o *L. cinerea o
Bacidia umbrina (o) *L. grumosa o
(Buellia aethalea) o L. Ilagen i
(B. punetiformis v. ae.quata) o *L. helieopis
(Caloplaca atroflava) o L. leprosescens o
(C. granulosa) o *L. macrocyclos o
C. lithophila *L. muralis

*C. marina (L. polgtropa) o
*C. scopularis (o) *L. rupicola o
*Candelariella coralliza o *L. salina o?
*C. vitellina *Lecidea deustata o
*Catillaria chalgbeia o *(L. furvella) o
*(Cladonia pgxidata) *L. fuseoatra o
*(Crocgnia negleda) o *L. insularis o
*(Haematomma coccineum) (o)
* Lecanora alra

*L. pantherina o

1 Härtill komma en tlel kalkarter, som på Öland äro m.el.m. allmänna pä 
silikatsten direkt utsatt ior starkare kalkdammimpregnation (vid vägar o. dyl.) 
men vilka ej kunna räknas till silikatstenslavarna i egentlig mening (jfr ovan). 
Hit höra bl. a. Coltema furuum, Lecanora albescens, /.. calcarea, L. radiosa, Ver
ruca r ia nigrescens. (Bland mossorna uppträder Grimmia pulvinata på samma sätt.» 
På mycket starkt kalkdammpåverkade block och stengärdesgårdar kan lavvege
tationen nästan helt bestå av dylika arter. Jag har icke ägnat dessa någon mer 
ingående uppmärksamhet.
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*L. scabra o 
L. stigmatea (coll.) o 

*L. sulpluirea (inkl. »L. 
orost hea») o 

L. tenebrosa o 
L. tesselata o 

*(Ochrolechia tartarea)
*Parrnelia conspersa o 
*P. fuliginosa (o)
*P. isidiotgla o 

(P. pliijsodes)
P. pulla o 

*P. saxat ilis 
*P. sulcata
*Periusaria leucosora o 
*PIujscia caesia 
Ph. dubia 
(Ph. sciastra)

*Ph. tenella (inkl. Ph. subob- 
scura)

(Ramalina capitata) o
R. polymorpha o 
(R. siliquosa) o

* Rhizocarpon constrict um o 
*Rh. distindum o
(Rh. geminatum) o 

*Rh. geographicum o 
(Rh. obscuratum) o 
Rinodina confragosa o
R. fatiscens o 

*R. salina o 
(,Staurothele fissa) o 

*(Umbilicaria polijphglla) o
* Verrucaria maura 
*Xanthoria candelaria 
*X. parietina

I ovanstående lista betecknar parentes härvidlag mer osäker art 
eller en art, som är m. el. m. allmän blott inom vissa delar av 
Öland. Ett »o_» markerar obligat silikatstenslav. Asterisk angiver 
art, som även på Gotland är m. el. m. allmän (alltså m. el. m. 
allmän på såväl fastlandet som Öland och Gotland). Med hänsyn 
till sistnämnda arter framgår av listan, att av de där upptagna 
71 arterna 43 tillhöra de även på Gotland m. el. m. allmänna; 
bortsett från arter inom parentes blir förhållandet 49: 36. Då emel
lertid Öland i fråga om silikatstenslavarna i stort sett torde vara 
något mer ingående undersökt än Gotland (mina egna undersök
ningar på Gotland, vilka varade exakt lika länge som de på Oland, 
omfattade som nämnts även bark- och lignumlavarna), är det 
troligt, att flera av de utan asterisk upptagna arterna efter förnyade 
undersökningar på Gotland kunna förses med dylik (det gäller 
bl. a. de för vätarna karakteristiska arterna; vätar undersöktes på 
Öland i större utsträckning än på Gotland)1. För åtminstone föl-

1 Bältena på blocken i vätarna på Öland äro enl. anteckningar Irån några olika 
platser (bl. a. på Stora Alvaret i Vickleby, Resmo och Smedby snr) i allmänhet 
(nerilrån uppåt): 1) ett Staurothele-Verrucaria-bälte med St. fissa, olla även St. 
clopima, Verrucaria cinereoatrata, Physcia sciastra, Collema furvum, Placynthium 
nigrum, någon gång Verr. aethiobola (möjligtvis bör detta bälte uppdelas i tva: 
ett Verrucaria- och ett Staurothele-bä\te), 2) ofta ett smalt Rhizocarpon-bälte med
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jande arter kan emellertid enligt min mening knappast någon 
tvekan råda om den betydligt högre frekvensen på Öland än på 
Gotland1: Alectoria jubata* 1 2 *, Lecanora leprosescens, Lecidea tenebrosa, 
Ilamalina polymorpha, R. siliquosa, Rinodina confragosa-, hit ansluta 
sig följande fyra, icke ens kända från Gotland: Buellia aethalea, 
Caloplaca granulosa, Lecidea tesselata, Ramalina capitala. Särskilt 
märkligt är, att den stora, ej lätt förbisedda Ramalina polymorpha, 
som är allmän på Ölands fågeltoppar, på Gotland är känd från 
blott 4 lokaler (varav 3 på sydligaste delen av ön). Ett motsatt 
förhållande — alltså arter m. el. m. allmänna på fastlandet och 
på Gotland men sällsynta på Öland — har ej konstaterats.

Av de på fastlandet i stort sett m. el. m. allmänna silikatstens- 
lavarna uppvisa flera på Öland liksom på Gotland (Degelius 1944. 
s. 30) en minskad frekvens. Det rör sig till stor del om samma 
arter. Några bland dem ha dock samtidigt, som redan antytts av 
Floderus 1854 (s. 164), en tydligt högre frekvens på Öland (särskilt 
markant hos Parmelia ineurva, Umbilicaria deusta och U. pustulata). 
Några för Gotlands silikatsten helt okända dylika arter (Degelius 1. c., 
s. 31) ha anträffats på Öland (Anaptychia fusca, Dermatocarpon minia- 
tum8, Lecanora subearnea, Parmelia centrifuga; Rhizocarpon lecanori- 
num, mindre sparsamt anträffad än föregående, får också räknas 
hit), under det att några andra äro kända från Gotland men icke från 
Öland (Collema rupestre, Nephroma parile, Sphaerophorus globosus, 
Umbilicaria torrefaeta4; hit hör antagligen också Diploschistes scru- 
posus s. str., som ej med säkerhet konstaterats från Öland). Um
bilicaria polyrhiza och U. spodochroa äro icke påvisade för vare 
sig Öland eller Gotland. — Då närmare uppgifter från det mitt

Rh. gemination, Lecidea seabra, L. stigmaten (coll.), ibland Catillaria chalybeia, 
3) Lecanora muralis, Phgscia caesia m. m., 4) rena landlavsamhällen. I nedre 
delen (ofta mell. nedersta och näst nedersta bältena) också Caloplaca atropava. 
Även andra arter kunna ingå. På smärre block eller block mer obetydligt upp
stickande ur jorden är blott det nedersta bältet utbildat (ev. de två nedersta 
bältena). Vätblockens lavvegetation är värd en närmare undersökning. (Jfr De- 
Gelius 1944, s. 36.)

1 För vissa av arterna kanske t. o. m. frekvensen på Öland i stort sett är högre 
än på fastlandet (beroende på de för Öland specifika naturförhållandena), även 
om arterna i fråga också på fastlandet få betecknas som m. el. m. allmänna (det 
senare gäller dock icke Ramalina capitala, som redan påpekats).

2 Gäller förekomsten på sten.
s Känd från kalksten på Gotland; ej vanlig i alla delar av sydöstra Sveriges 

fastland (synes vara sällsynt bl. a. i Småland).
4 På Öland ej heller samlade på annat substrat.
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emot Öland liggande fastlandet (Kalmar län), som härvidlag närmast 
bör jämföras, betr. ett flertal arter saknas eller äro ofullständiga, 
finner jag en närmare analys av denna artstock nu ej lämplig. Det 
framgår dock av Hasselhots arbete 1942, att flera av de här 
ifrågavarande busk- och bladlavarna (alltså på Öland m. el. m. 
sparsamt eller ej alls förekommande) i Kalmar läns fastlandsdel 
äro betydligt rikare företrädda och en del t. o. m. allmänt utbredda 
(t. ex. Nephroma parile, Parmelia centrifuga, P. incurva, P. omphalodes, 
P. stenophijlla, P. stijgia, Sphaerophorus-arierna, Umbilicaria deusta,
U. polyrhiza, U. pustulata).

Som framgår av ovanstående finnas betr. lavfloran på silikatsten 
många likheter mellan Öland och Gotland men även olikheter. De 
senare markeras än mer om hänsyn tages till alla arter, som 
saknas på ena eller andra hållet. Härvid framträder Ölands 
större artrikedom. Följande 42 typiska (nästan samtliga obligata) 
silikatstenslavar äro anträffade på Ölands silikatsten men icke på 
Gotlands: Acarospora amphibola, A. peliocypha, Anaptgchia fusca, 
Bacidia inundata, Baellia aethalea, B. badia, B. sororioides, B. stellu- 
lata, B. verruculosa, Caloplaca aractina, C. granulosa, Dermatocarpon 
miniatnm (på Gotland samlad blott på kalksten), 1). polgphyllizum, 
Lecanora frustulosa, L. lacustris, L. laevata, L. subcarnea, L. verru- 
cigera, Lecidea auriculata, L. latgpiza (Gotland?), L. plana, L. pyc- 
nocarpa, L. tesselata, L. vitellinaria, L. vulgata (Gotland?), Opegrapha 
lithyrga, Parmelia centrifuga, P. glomellifera, Pertusaria pseudocoral- 
lina, Physcia intermedia, Porina chlorotica (Gotland?), Ramalina ca
pitafa, Rhizocarpon concentricum (förmodligen på kalksten på Gotland), 
Bh. Hochstetteri, Rh. lecanorinum, Rh. polycarpum, Rh. reductum, 
Rinodina milvina, Stereocaulon subcoralloides, Umbilicaria marina, 
Verrucaria aethiobola, V. einereoatrata.

Å andra sidan äro en del typiska silikatstenslavar (obligata och 
fakultativa) anträffade på Gotlands men icke på Ölands silikatsten. 
De äro betydligt färre (till antalet 18): Acarospora oligospora, A. si- 
nopica, Buellia leptocline, Catillaria lenticularis (på Öland på kalk
sten), Collema rupestre, Dermatocarpon polyphyllum, Haematomma 
ventosum, Lecanora civ bahusiensis, L. intercedens, L. rimicola, Leci
dea atroumbrina, L. (Psora) fuliginosa, Parmeliella plumbea, Physcia 
lithotodes, Rhizocarpon cfr cinereonigrum, Rh. lavatum, Rinodina atro- 
cinerea, Umbilicaria torrefacta. Hit ansluta sig i viss mån också 
Nephroma lusitanicum och N. parile, vilka dock på Gotland vanli



GUNNAR DEGELIUS

gen icke uppträda som typiska silikatstenslavar (till skillnad från 
förhållandet på vissa andra håll).

Eftersom många av ovanstående arter blott äro kända från en
staka lokaler och alltså äro sällsyntheter, får man givetvis räkna 
med framtida strykningar i dessa listor.

Bland sällsyntare eller mindre kända arter, funna på Öland, 
kunna anföras: Buellia rinodinoides, B. stellulata, B. verruculosa, 
Catillaria microcarpa, Dermatocarpon polijphyllizum, Lecanora frustu- 
losa (Du Rietz), Lecidea speirea, Opegrapha litlujrga (Du Rietz), Par- 
melia glomellifera, Pertusaria nolens, P. pseudocorallina, Phgscia in
termedia, Rhizocarpon polgcarpum (Du Rietz), Rh. reductum, Rinodina 
fatiscens (allmän), Stereocaulon subcoralloides (Du Rietz), Umbilicaria 
murina (Du Rietz), Verrucaria cinereoatrata. Flera bland dessa äro 
utpräglat nordliga—alpina (Rhizocarpon polgcarpum, Lecanora-, Leci
dea-, Phgscia- och Stereocaulon-arlerna, antagligen också Buellia 
rinodinoides), några extremt sydliga (åtminstone Buellia stellulata 
och B. verruculosa).

Efter ovan anförda fakta vill jag med några få ord och utgående 
från silikatstenslavarna beröra den kausala sidan av problemet 
angående den minskade frekvensen eller saknaden på Öland och 
Gotland av en del på fastlandet m. el. m. allmänna arter. Som i 
inledningen antytts fordras ännu åtskilliga undersökningar, innan 
frågan slutgiltigt kan behandlas. Dock synes det redan nu efter 
mina undersökningar på Öland klarare framgå, att orsakerna till 
berörda förhållanden äro flera, olika för olika arter (jfr Degelius 
1936, s. 57). Den omständigheten, alt Öland är rikare på arter än 
Gotland och att av för öarna gemensamma arter icke så få på 
Öland uppvisa en högre frekvens och rikare förekomster än på 
Gotland — under det att motsatsen är föga framträdande —, tyder 
otvivelaktigt på, att de spridningsekologiska faktorerna spela större 
roll än jag tidigare antog (jag kände ju då icke förhållandena på 
Öland så vät som nu). Denna Ölands större rikedom i jämförelse 
med Gotland måste nämligen bero på den nära belägenheten till 
fastlandet med därav följande större tilldelning av diasporer. Att 
alltså vissa arter endast på Gotland äro sparsamma eller saknas 
kan mycket väl sättas i samband med spridningsekologiska faktorer. 
Emellertid spela uppenbarligen också existensekologiska faktorer 
—• när det gäller silikatstenslavarna framförallt kalkstoftimpregna- 
tionen — stor roll. Det förhållandet, att en del arter visa minskad 
frekvens eller saknas på såväl Öland som Gotland, torde i många

16
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fall få sättas i samband med nämnda faktor. För några lavar 
(t. ex. Sphaerophorus-arterna) kan också saknaden på dessa öar av 
verkliga klippartier (av silikatbergarter) spela in. Klimatiska för
hållanden kunna även vara av betydelse, som lidigare påpekats 
(Degelius 1. c., s. 58).

Slutligen skall en jämförelse lämnas mellan lavfloran på granit
o. dyl. bergarter och den på sandstenen (jfr s. 10), vilken jämförelse 
dock skall bli helt kortfattad, eftersom jag i fältet icke kom att 
ägna denna sak några mer ingående studier. Av Ölands 164 typiska 
silikatstenslavar ha 72 (alltså 43 %) anträffats på sandsten (två arter, 
Acaiospora amphibola och Lecidea plana, uteslutande på sandsten, 
vardera på en enda lokal; en art, Buellia stellulata, blott på Tessini- 
sandsten förutom annan bergart). Med hänsynstagande blott till de 
m. el. m. allmänna arterna blir skillnaden dock mindre markant. 
Av de 71 som allmänna—tämligen allmänna betecknade arterna på 
Öland (se s. 12—13) äro 46 (alltså 65%) kända även från sandsten. 
Det är antagligt, att också flera av de övriga senare komma att 
påträffas på nämnda bergart. Denna är på Öland i stort sett föga 
lättvittrad (Tessini-sandstenen t. o. m. mycket hård), vilket torde 
vara anledningen till, att lavfloran på densamma här icke så 
mycket skiljer sig från den på granit o. dyl. bergarter som på 
vissa andra håll. Att sandstenen dock även på Öland är fattigare 
på arter än graniten är ofrånkomligt. »Granitgruppen» är ju be
tydligt rikare företrädd, förekommer över hela ön och uppträder 
under mer skiftande former än sandstenen. De allmänt utbredda 
morän- och flyttblocken, av så stor betydelse för lavfloran här, 
bestå i huvudsak av granit o. dyl. bergarter. Det är å andra sidan 
också möjligt, att vissa lavar direkt undvika sandstenen (speciellt 
den underkambriska), för att den icke är tillräckligt hård; hit höra 
kanske en del på Öland för övrigt m. el. m. allmänna arter, ej 
antecknade från sandsten (t. ex. Lecanora caesiocinerea, L. cinerea,
L. grumosa, L. macrocijclos, Lecidea deustata, L. furvella, Rhizocarpon 
geographicum). En del lavar, kända även från sandsten, uppvisa 
på denna bergart (till skillnad från granit o. dyl.) blott sparsamma 
förekomster, andra lavar däremot rika sådana (t. ex. Lecidea sul- 
phurea).

II. Artförteckning.

I följande förteckning ha sockennamnen spärrats. Socknarna äro ord
nade N—S, V—O.

Uppgiften »samtl. av mig besökta strandlokaler» avser följande platser:
2—4535 Svensk Botanisk Tidskrift 1945
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B öda: Grankullaviken och Bocketorp; Högby: viken O om kyrkan; 
Persnäs: Södvikens N del; Alböke: Gullehamn; Ekby: nedanför kyrkan; 
Bäpplinge: vid Borga hage; Glömminge: Röhälla; Runsten: OSO 
om kyrkan; Stenåsa: nedanför N. Kvinneby; Mörbylånga: omedelbart 
S om köpingen; Smedby: Gåssten; S. Möckleby: Albrunna; Gräsgård: 
hamnen; Ventlinge: SY om Parboäng; Ås: Schäferiängen och nedanför 
Ottenby station. — Lokaluppgiften »Köping: nära Borgholm» avser den 
vidsträckta, buskbeväxta betesmarken mellan staden och landsvägen åt 
Köpings kyrka; denna betesmark tillhör delvis staden, delvis Köpings 
socken (de flesta arterna torde ha samlats inom Köpings område, men i 
vissa fall föreligger osäkerhet).

Uppgifter om utbredning, frekvens o. dyl. ta endast hänsyn 
till resp. arts förekomst på silikatsten.

Om närmare uppgift angående substrat saknas, avses i huvudsak de 
vanligaste slagen av undersökta substrat, nämligen block och stengärdes- 
gårdar ovan stranden i öppen terräng (alvar, ängs- och betesmarker), 
alltså ± sol- och vindexponerade men ej starkare kalkstoftimpregnerade, 
vanligen bestående av granit. Om en art iakttagits på sandsten, angives 
detta särskilt (om ej annat påpekas gäller det underkambrisk sandsten).

Arter, som ej tillhöra silikatstenslavarna i egentlig mening (se s. 11 
12), omges av klammer.

Såvida icke annat anföres, äro arterna c. ap.
Alla uppgifter härstamma, om ej annorlunda säges, från mina egna resor, 

främst 1944 (enstaka från 1926 och 1940). Av andra gjorda fynd och iakt
tagelser markeras särskilt. —- De sparsamma litteraturuppgifterna ha i 
huvudsak medtagits endast för icke direkt allmänna arter.

Flera prov av Acarospora, Lecanora (sekt. Aspicilia) m. m. ha bestämts 
eller granskats av fil. dr A. H. Magnusson, till vilken jag därför frambär 
ett hjärtligt tack.

Verrucariaceae.

Verrucaria aelhiobola Wg. Mörbylånga: Bengtstorp, block i fukt. 
hagmark; Smedby: Alvaret NO om Alvlösa, block i vät (jfr s. 13). 
Möjl. höra ex. fr. andra håll till samma art.

V. cinereoatrata Degel. n. nom. (syn. V. cinereoalrci Zschacke apud H. 
Magn. in Bot. Not. 1930, p. 461, non Hoffm., Observ. bot., 1787, p. 16).
- B öda: trakten av Bocketorp; Löt: nära kyrkan; Yickleby: Alvaret; 

Besmo: strax NO om kyrkan.—-På block i vätar (se s. 13); är på sådana 
lokaler förmodl. ej sails, (en del mindre välutveckl. prov fr. andra platser 
än de ovan nämnda höra antagl. till samma art). Areoler ofta grå- 
pruinösa. — Förut känd från Bohuslän och Västergötland.

V. maura Wg. — Samtl. av mig besökta strandlokaler (se s. 18). Av Du 
Rietz anteckn. äv. fr. Löt, Köping, Bredsätra, Gärdslösa och 
Högsrum. — Allm. och ofta soc.-bild. i nedre hygrohalinen; på mkt 
starkt fågelpåverkade lokaler (t. ex. Ottenby) sparsammare. Också på 
sandsten. (Äv. kalksten.)

[ V. nigrescens Pers. — Denna på kalksten på Öland allmänna art är även
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allmän på starkare kalkstoftimpregnerade block och gärdesgårdar 
av silikatsten.]

Slaurothele clopima (Ach.?) Th. Fr. — Ekby: O om kyrkan; Runsten: 
O om kyrkan; Vickleby: Alvaret; Resmo: NO om kyrkan. — På 
block i vätar tills. m. följ. men sällsyntare än den. [Möjl. finns äv. 
St. catalepta (Körb.) Blomb. & Forss.; alla undersökta ex. tillhöra dock 
ovan nämnda art.]

St. fissa (Tayl.) Zw.— Bö da; Hö g by; Källa; Persnäs; Föra; Alböke; 
Löt; Köping; Ekby; Högsrum; Torslunda; Sandby; Vickjeby; 
Resmo; Gräsgård; Ås. — Till synes allm. på block i vätar o. dyl., 
där soc.-bild. (se s. 13).

Dermatocarp aceae.
Dermatocarpon minialum (L.) Mann. — Löt: trakten av kyrkan, spars. 

på sten i vät.
D. polyphyllizum (Nyl.) Blomb. & Forss. — Köping: nära Borgholm, 

enbeväxt betesmark, på ett ur jorden uppstickande granitblock i fukt. 
läge.

Uppträdde föga rikligt; det hemförda materialet mycket sparsamt. 
Det torde dock ganska säkert tillhöra nämnda art, som tidigare blott en 
gång uppgivits från Sverige (Utö i Stockholms skärgård; Degelius 
1942, s. 18).

Pyrenul aceae.
Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg. — Borgholm: talldunge v. vägen t. 

Köping; Räpplinge: Borga hage; Högsrum: Halltorp; Glömminge: 
Röhälla; Vickleby: talldunge v. vägen t. Resmo. På beskuggade 
block, ofta rikl.

Calici aceae.
Calicium corynellum Ach. —■ Glömminge: Röhälla, överluta av stort 

pegmatitblock i blandskog. Steril.

Sph aer ophor aceae.
Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. — En sällsynthet på Öland; ej sedd av 

mig. Av Du Rietz samlad på 2 lok. (på granitblock): Resmo: Alvaret 
(1912) och Hulterstad: Gösslunda alvar (1914). Steril.

Arthoniace ae.
Arthonia glaueomaria Nyl. — Not. fr. de flesta socknar (ej Bredsätra, 

Långlöt, Sandby, Kastlösa). Allm. på ap. av Lecanora rupicola.

Graphidaceae.
Opegrapha lilhyrga Ach. — Resmo: Alvaret, överluta av granitblock 

(1915 Du Rietz, det. Degel.).
O. zonata Körb. — Högsrum: Halltorp, överluta av block (pegmatitisk 

granit) i kalkbrott. Steril.
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Chrysothricace ae.
Crocynia membranacea (Dicks.) Zahlbr. - Köping: nära Borgholm, 

block i betesmark; Glöm min ge: Röhälla, stort pegmatitblock i bland
skog; Vickleby: L. Vickleby, stengärdesgård i kanten av lund; S. 
Möckleby: Albrunna lund, större block. —- Sparsamma förekomster 
under överlutor el. på starkare beskuggade lodytor. Steril. (Äv. på kalk
sten, ibland på bark.)

Cr. neglecta (Nyl.) Hue. — B öda: Grankullaviken, Bocketorp och Byrum; 
Källa: trakten av kyrkan; Alböke: Äleklinta; Löt: nära kyrkan; 
Köping: nära Borgholm; Rapp lin ge: Borga hage; Högsrum: Hall
torp; Glömminge: trakten av kyrkan; Algutsrum: Borg och NO 
om kyrkan; Torslunda: Eriksöre; Vickleby: Alvaret, t. allm.; Resmo: 
NO om kyrkan; Mörbylånga: Borgby. — Steril.

Diploschistaceae.
\Diploschistes bryophilus (Ehrh.) Zahlbr. — Denna på kalkmark på Öland 

allmänna art uppträder ställvis även på block av silikatsten (på Cla- 
donia pyxidata m. m.).

Den direkt på sten växande, mycket närstående D. scruposus (Schreb.) 
Norm., em. Zahlbr. är icke med säkerhet iakttagen på Öland (uppgiften 
om »Urceolaria scruposa v. vulgaris» hos Hemmendorff 1897, s. 14, 
är tvivelaktig).]

Lichinaceae.
Lichina conjinis (Müll.) C. A. Ag. — Räpplinge: Borga hages strand, 

ett par ställen, spars.—t. rikl.; Ås: Ottenby, V sidan, ett ställe rikl., 
äv. på sandsten (Gelting). Tidigare sedd av Du Rietz på följ. lok.: 
Borgholm (t. allm.); Gärdslösa: Störlinge; Högsrum: Halltorp; 
Torslunda: Färjestaden. —• I nedre hygrohalinen.

Collemaceae.
[Lempholemma myriococcum (Ach.) Th. Fr. — Borgholm: stort block 

i talldunge v. vägen åt Köping, över mossa. (Torde äv. finnas på kalk.)]
[Collema cristatum (L.) Web. — Denna på kalksten på Öland merendels 

allmänna art uppträder någon gång även på silikatsten, dock vanl. 
ej direkt på stenen utan över mossa, t. ex. Köpings branter. —• C. 
multifidum (Scop.) Rabenli. här inbegripen.]

[C. furvum (Ach.) DG. Denna den allmännaste Collema-arten på kalk
sten på Öland är även allmän på starkare kalkstoftimpregnerade block 
och gärdesgårdar av silikatsten (v. vägar o. dyl.). Äv. mångenstädes 
på block i vätar (se s. 13), ngn gång på trädstammar. Vanl. steril.]

[C. polycarpum Hoffm. — Blott en gång sedd på silikatsten: Torslunda: 
Eriksöre (granitblock i gärdesgård nära landsvägen). (Merendels t. allm. 
på kalksten.)]

[Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. — Källa: trakten av kyrkan; Löt: 
Hjärpestad; Ekby: V om kyrkan; Borgholm: nära Köping; Vickleby:
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Alvaret; Mörbylånga: Bengtstorp; Segerstad: Seby. — över mossa 
och jord. Ofta i + pulvinalum-form. Vanl. steril (i Ekby spars. c. ap.). 
(Allm. på kalkmark.)]

[L. sinuatum (Huds.) Mass. — Glömminge: trakten av kyrkan; Tors- 
lunda: Arontorp; Mörbylånga: Bengtstorp, block i fukt. hagmark, 
t. rikl.; Ås: nära Ottenby gård. — Över mossa, vanl. på block o. sten- 
gärdesgårdar nära vägar o. dyl. (Allmännare på kalk.)]

Pannariaceae.
IPlacynthium nigrum (Huds.) S. Gray. — Böda; Källa; Persnäs; 

Köping; Ekby; Högsrum; Sandby; Vickleby; Stenåsa. — På 
sten i vätar (se s. 13), ofta starkt kalkinkrusterad. C. ap. el. steril. (Allm. 
på kalksten.)]

Peltigeraceae.
[ Peltigera canina (L.) "Willd.—• Kastlösa: övre Yästerstad; S. Möckleby:

Albrunna lund. — över mossa på block. Steril. (Äv. på annat Substrat.)] 
[P. polydactyla (Neck.) Ploffm. —• Räpplinge: Borga hage; Torslunda: 

Tveta. — Som föreg. men c. ap.]
[P. praetextata (Fik.) Yain. — Samma lok. som föreg.; äv. f. ö. som den.] 
[P. rufescens (Weis) Hurnb. — Denna på kalkmark allmänna art uppträder 

flerst. äv. på jord o. mossa på silikatstensblock.]

Lecideaceae.
Lecidea auriculala Th. Fr. — Segerstad: Seby, granitblock i öppen ängs

mark. Tillhör v. diducens (Nyl.) Th. Fr.
L. cinereoatra Ach. — Högsrum: block i grantallbjörkskog mell. St.

Rör o. landborgsbranten (1914 Du Rietz; det. Degel.).
L. crustulata (Ach.) Spreng. — Vickleby: Ancylusvallen nedanför L. 

Vickleby, lösa småstenar i öppet läge (delv. sandsten); Ventlinge: strax 
SV om Nygärde. Av Du Rietz tidigare samlad på följ. lok.: Köping: 
Tessini-sandstensblock v. järnv. (det. Degel.); Borgholm: Kruthus- 
udden, småsten; Räpplinge: Borga hage (äv. sandsten); Högsrum: 
Rälla o. Rönnerum (äv. sandsten); Gärdslösa: Tjusby; Algutsrum: 
sandstensbitar i grustag v. vägen ovan Saxnäs; Resmo: sandfälten, 
strandklapper o. småsten.

L. cyathoides Ach. — Köping: allm. mell. Borgholm o. Köpings branter, 
soc.-bild. över täml. stora ytor å blocksidor; Räpplinge: Borga hage, 
beskuggade block; Algutsrum: Borg, block i enhasselhage, lokalt rikl.
o. soc.-bild. Dessutom Resmo: Alvaret, granitblock (1912 Du Rietz). 

L. deustata Zahlbr. — Not. fr. de flesta socknar (ej Långlöt, Gårdby, Kast
lösa, Gräsgård). Allm., stund. rikl. o. soc.-bild.

L. Dicksonii (Gmel.) Ach. — Alböke: Gullehamn, strandvall av småstenar, 
spars.

L. furvella Nyl. — Böda; Källa; Löt; Köping; Ekby; Räpplinge; 
Bredsätra; Högsrum; Runsten; Algutsrum; N. Möckleby;
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Torslunda (lokalt t. rikl.); Sandby; Vickleby; Stenåsa; Resmo. 
Av Du Rietz not. äv. från Gärdslösa, Hulterstad o. As. — Vanl. 
+ spars. Steril.

L. fuscoatra (L.) Ach, — Not. fr. nästan alla socknar (ej Persnäs, S. Möck- 
leby). Allm. (äv. förek. på sandsten).

L. goniophila Fik. .... Ekby: V om kyrkan, block i löväng.
L. insularis Nyl. [syn. L. iniumescens (Fik.) Nyl.]. — Not. fr. de flesta 

socknar (ej Långlöt, Mörbylånga, Kastlösa, S. Möckleby). Allm. på 
bålen av Lecanora rupicola, i växl. mängd (ej säll. rikl.).

L. lapicida Ach. — Högby: viken O om kyrkan; Alböke: mell. Ebbe- 
gärde o. Korntorp; Torslunda: Eriksöre; Resmo: strax NO om kyrkan. 
Av Du Rietz tidigare samlad i Köping: Köpings alvar; Räpplinge: 
Borgholms alvar; Sandby: nära Dröstorp.

L. latypiza Nyl. — Högsrum: Halltorp, grönstensbloclc i kalkbrott nära 
landsvägen; Vickleby: talldunge v. vägen åt Resmo, sandstensblock 
samt ett granitblock i stengärdesgård. Det. Magnusson.

L. leucophaea (Fik.) Nyl. — Köping: nära Borgholm; Glömminge: 
trakten av kyrkan; Vickleby: N om kyrkan mell. landsvägen o. Alva
ret. Spars.

L. macrocarpa (DC.) Steud. —- V. plalycarpa (Ach.) Th. Fr.: Glömminge: 
Röhälla; Mörbylånga: Borgby; Ventlinge: strax SV om Nygärde. 
Du Rietz har samlat typer, som närmast få föras hit, på sandsten i 
Högsrum (mell. St. Rör o. landborgsbranten) o. Vickleby (Beijers- 
hamn).

V. convexa (Fr.) H. Magn. synes vara vanligare. Hit torde få föras 
former från Källa, Persnäs, Föra, Alböke, Löt, Räpplinge, 
Runsten, Algutsrum, Vickleby, Resmo, Hulterstad.

L. oroslhea Ach. — Se under L. sulphurea.
L. pantherina (Ach.) Th. Fr. — Not. fr. de flesta socknar (ej Bredsätra, 

N. Möckleby, Kastlösa). Allm. Förek. särsk. rikl. på smärre block o. 
stenar (gärdesgårdar, odlingsrösen, klapperstensfält etc.) samt på block 
i nedersta aérohalinen. Även sandsten.

L. plana Lahm [syn. L. enteromorpha (Flot.) Vain.]. — Boda: landtungan 
O om Grankullaviken, sandstensblock i gärdesgård.

L. pycnocarpa (Körb.) Ohlert. — Algutsrum: strax NO om kyrkan; Vick
leby: Alvaret; Resmo: strax NO om kyrkan. — På öppet liggande 
block, spars.

L. scabra Tayl. —■ Böda; Källa; Löt; Köping; Ekby; Räpplinge; 
Högsrum; Glömminge; Torslunda; Gårdby; Sandby; Vickleby: 
Resmo; Hulterstad; S. Möckleby; Ås. — Synes vara t. allm. särsk. 
på ngt stoftimpregnerade block o. stengärdesgårdar samt å block i vätar 
(se s. 14). Äv. på sandsten. C. ap. el. ibl. steril.

L. sorediza Nyl. •—- Köping: Köpings branter m. m.; Räpplinge: Borg
holms alvar; Glömminge: Röhälla; Algutsrum: NO om kyrkan 
o. vid Borg; Vickleby: L. Vickleby, sandsten; Resmo: strax NO om 
kyrkan. Av Du Rietz tidigare samlad i Ffögsrum: sandstensblock i 
grantallbjörkskogen mell. St. Rör o. landborgsbranten (1914), här äv. 
c. ap. — M. el. m. spars, men ej sällan stora ex. Av mig blott sedd steril.
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L. speirea Ach. —■ Högsrum: Halltorp, 1 exp. block i kalkbrott v. vägen; 
Vickleby: L. Vickleby, ngt beskuggad stengärdesgård (sandsten) i 
kanten av en lund. — Exemplaren, delvis något olika de i fjällen vanliga, 
bestämda av Magnusson.

Upptäckten av denna alpina lav på Öland är intressant och kan när
mast jämföras med fyndet av Lecanora frustnlosa. Arten även känd 
fr. 2 lok. på Gotland (Fries 1874, s. 486) förutom från några andra syd
svenska platser. På Gotland är arten samlad på sandsten (Öja) och en 
gnejsartad bergart (Boge).

L. stigmatea Ach. — Räpplinge: Borga hage, sandstensblock v. stranden; 
Gräsgård: Ekö, granitblock v. vägen. Det. Magnusson. — Hit (el. 
till L. vulgata) höra flera som »L. stigmatea coll.» av mig ant. ex.: fr. Löt, 
Köping, Ekby, Glömminge, Gårdby, Vickleby, Resmo, Ås 
(flera fr. vätar, se s. 14).

L. sulphurea (Hoffm.) Ach. — Not. fr. samtl. socknar. Allm. (jfr under 
Lecanora cinerea). Växer under olika expositionsförhållanden. Under 
överlutor mkt ofta soc.-bild. över stora ytor (där vanl. den dominerande 
laven). Äv. sandsten. —• På exp. ytor av block o. stengärdesgårdar c. 
ap. samt utan el. m. helt spars. soredier, på skugg. ytor (överlutor m. m.) 
vanl. steril (dock ngn gång c. ap.) och starkare sorediös, stund, nästan 
helt upplöst i soredier. I starkare beskuggning blir bålen ofta mycket 
tunn. Denna sorediösa, ofta med tunnare bål försedda och ofta sterila 
typ har betraktats som egen art, L. orosthea Ach. [syn. L. sulphurea f. 
petrophila (Th. Fr.) Hedl.]. Då jag emellertid på Öland fler
städes sett mycket tydliga övergångsserier mellan de båda 
ytterlighetstyperna, är det uppenbart, att blott en art före
ligger. Jag måste alltså helt ansluta mig till den uppfattning, som 
bl. a. uLtalats av Hedlund (1892, s. 56).

L. tenehrosa Flot. — Not. fr. de flesta socknar (ej Långlöt, Plulterstad,
S. Möckleby). Allm., stund. rikl. o. soc.-bild. Äv. på sandsten.

L. lesselata Fik. — Not. fr. de flesta socknar (ej Bredsätra, Mörbylånga, 
Smedby, S. Möckleby, Gräsgård, Ventlinge, Ås). Mestadels allm. Växer 
vanligen på bålen av Lecanora cinerea.

[L. vernalis (L.) Ach. — Köping: Skedemosse, över mossa på granitblock 
i tallskogen (1913 Du Rietz).]

L. vitellinaria Nyl. — Sandby: S. Sandby, Alvaret, på bål av Bacidia 
umbrina och Candelariella vitellina; Vickleby: mell. landsvägen o. 
Alvaret strax N om kyrkan, på bål av Candel. coralliza.

L. vulgata Zahlbr. —• Alböke: Gullehamn, strandvall av småstenar vid 
havet, Tessini-sandsten; Vickleby: Ancylusvallen nedom L. Vickleby, 
lös sandsten; Resmo: strax NO om kyrkan, granitblock i vät. — Ex. 
fr. Alböke och Resmo best. av Magnusson.

[L. (Psora) lurida (Dill.) Ach. — Denna på kalksten, särsk. på Alvaret, 
allm. art ngn gång ant. äv. fr. silikatstensblock, t. ex. Vickleby alvar.]

Catillaria chalybeia (Borr.) Mass.— Högby; Persnäs; Alböke; Köping; 
Ekby; Räpplinge; Långlöt; Glömminge; Runsten; Alguts- 
rum; Torslunda; Gårdby; Vickleby; Kastlösa; S. Möckleby; 
Gräsgård; Ventlinge; Ås. Du Rietz har samlat arten äv. i Högs-



rum, Resmo o. Hulterstad (pr. p. s. n. C. lenticularis). — T. allm. 
Förek., ställv. soc.-bild., på fuktigare lokaler, ss. block i vätar (ses. 14) 
och på havsstranden (mell, hygrohalinen), stund, på beskuggade block 
i skogar (t. ex. Borga hage); kan äv. uppträda på torrare st. (t. ex. 
block v. vägar o. dyl.). Äv. på sandsten.

C. microcarpa R. Sant. — Högsrum: Halltorp, grönstensblock i kalk
brott v. vägen; Torslunda: Eriksöre, stengärdesgård; Sandby: Y 
om Rumpetorp, gravfält; Vickleby: Alvaret, block, äv. talldunge v. 
vägen åt Resmo och en lokal strax N om kyrkan, på stengärdesgårdar; 
Segerstad: Seby, block i öppen ängsmark. — Om ej annat sagts, iaktt. 
på granit. Växer tillsammans med arter som Acarospora fuscata, Ba- 
cidia umbrina, Bucllia aethalea, Candelariella vitellina, Lecanora inlri- 
cata, L. polgtropa, L. rupicola, Lecidea fuscoatra, L. lalypiza, L. panthe- 
rina, Khizocarpon geographicum. Det förefaller som om denna art på 
Öland icke vore sällsynt, men den är lätt förbisedd på grund av sin obe
tydliga storlek. Betr. dess förekomst förövrigt, se Degelius 1944 a, 
s. 45, och där anförd litteratur, samt 1944 b, s. 24.

Hos öländska exemplar finnas ofta och hos vissa individ tydligen 
regelbundet alger i apothecierna (hypotheciet) liksom hos sekt. Leptoleca- 
nia Vain. Då de emellertid ej uppträda konstant hos arten, kan denna 
knappast hänföras till nämnda sektion, vilkens upprätthållande f. ö. 
även av andra grunder är föga berättigat.

Bacidia inundata (Fr.) Körb. — Köping: nära Borgholm; Vickleby: 
Alvaret, t. allm.; Resmo: strax NO om kyrkan.— På block i vätar och 
på andra fuktiga lokaler.

[B. sabuletorum (Fik.) Lettau. — Denna på kalkmark vanl. art anträffas 
ngn gång äv. över mossa på silikatstensblock, t. ex. Köpings branter.]

B. umbrina (Ach.) Bausch. — B öda; Flög by; Per snäs; Löt; Köping; 
Ekby; Räpplinge; Högsrum; Glömminge; Algutsrum; Tors
lunda; Gårdby; Sandby; Vickleby; Stenåsa; Mörbylånga; 
Hulterstad; Kastlösa; Smedby; Segerstad; Ventlinge; Ås.—
T. allm. men ofta m. cl. m. spars. å varje lok. Även sandsten. — Den 
vanliga typen är v. compacta (Körb.) Th. Fr. med mörk (svartaktig- 
mörkgrå) bål och + ärggrönt epithecium.

Rhizocarpon badioatrum (Fik.) Th. Fr. — Resmo: strax NO om kyrkan, 
ett exp. granitblock v. mindre väg, tills. m. bl. a. Rh. Hochstetteri. En form 
med gråaktig, jämförelsevis tjock bål (med. K—). Har även sett ex. 
som inblandning i prov av Lecanora cenisea fr. Räpplinge: Borgholms 
alvar, små granitblock (1913 Du Rietz; det. Degel.).

Rh. concentricum (Dav.) Beltr. — Vickleby: Alvaret, småsten; Resmo: 
Alvaret, granitsmåsten; Hulterstad: Alvaret, granitblock o. småsten. 
Å alla dessa lok. saml. av Du Rietz 1912. (Äv. på kalksten.)

Rh. conslrictum Malme. — Not. fr. de flesta av mig besökta strandlokaler, 
se s. 18 (ej i Persnäs, Alböke, N. Möckleby, S. Möckleby). Av Du Rietz 
äv. ant. fr. Högsrum: Rälla o. Halltorp samt Torslunda: Färje
staden. -... Mestadels allm. i övre hygrohalinen på ej el. föga fågelpå-
verkade ställen, stund, soc.-bild. (ensam, m. Lecanora atra eller m. 
denna o. Parmelia palla). Förek. ngn gång ovan stranden. Äv. sandsten.
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Rh. distinction Th. Fr. — Not. fr. näst. alla socknar (ej Segerstad, S. Möck- 
leby, Gräsgård). Allm., särsk. på mindre block o. stenar (i gärdesgårdar, 
odlingsrösen, strandvallar av småsten etc.) samt unga ytor av större 
block. Äv. sandsten (också Tessini-d:o).

Rh. geminatum (Flot.) Körb. — Boda; Högby; Källa; Föra; Löt; 
Köping; Ekby; Gärdslösa; Högsrum; Runsten; Torslunda; 
Gårdby; Sandby; Vickleby; Stenåsa; Smedby. Av Du Rietz 
tidigare samlad äv. i Resmo o. Hulterstad. — Merendels allm. på 
block i vätar (se s. 14) o. på andra fukt. lok.

Rh. geographicum (L.) DC., em. DR. — Not. fr. samtl. socknar (utom 
Kastlösa). Allm. (äv. på småstenar). Förek. i växl. mängd.

Rh. Hochstetteri (Körb.) Vain. — Resmo: tills. m. Rh. badioatrum.
Rh. lecanorinum (Körb.) Anders. — Gärdslösa: Stärlinge; Högsrum: 

Halltorp; Runsten: nedom kyrkan; Algutsrum: NO om kyrkan, 
lokalt t. rikl.; Torslunda: Eriksöre, lokalt rikl.; Vickleby: på o. 
vid Alvaret t. allm.; Resmo: strax NO om kyrkan. — Betydligt sällsyn
tare än Rh. geographicum.

Rh. obscuration (Ach.) Mass. —- Räpplinge: Borga hage; Högsrum: 
Halltorp; Vickleby: flerst. Av Du Rietz äv. samlad i Gärdslösa: 
Tjusby; Glömminge: Röhälla; Algutsrum: trakten av Saxnäs (äv. 
1944 Lennart Hedlund); Resmo: flerst. Härtill Hulterstad 
(M. Floderus enl. Fries 1874, s. 628). — Trol. t. allm. särsk. på små
stenar (äv. av sandsten). Kan äv. uppträda på block i vätar m. m.

Rh. polycarpum (Hepp) Th. Fr. — Hulterstad: Gösslunda alvar, litet 
granitblock, tills. m. Caloplaca chlorina, Physcia intermedia m. m. (1914 
Du Rietz, det. Degel.). Arten uppträdde tydligen t. rikl.

Exemplaret från Gotland: Slite (Degelius 1936, s. 72) tillhör ej 
denna art utan Rh. constrictum, enligt vad jag funnit vid förnyad under
sökning (materialet sparsamt; i vissa ap. talr. 2-cell., omogna sporer, 
därav misstaget).

Rh. reductum Th. Fr. — Mörbylånga: Borgby, Alvaret, granitblock, 
tills. m. Lecidea rnacrocarpa (v. platijcarpa).

Cladoniaceae.

\Cladonia (Cladina) rangiferina (L.) Web. — Högsrum: Halltorp, över 
mossa på granitblock. Av Du Rietz samlad på samma substrat i Räpp
linge: Borga hage och Torslunda: ett par lok. —- Steril. (Förek. 
liuvudsakl. på andra substrat.)]

[Cl. silvatica (L.) Hoffm. — Torslunda: Runsbäck, block (Du Rietz). 
Steril. (Liks. föreg. art mest på andra substrat.)]

Cl. (Cenomyce) coccifera (L.) Willd. — Köping: nära Borgholm; Räpp
linge: Borga hage; Vickleby: Alvaret. Av Du Rietz äv. ant. fr. 
Alvaret i Resmo o. Flulterstad. — På mossa o. jord på granitblock 
eller m. el. m. direkt på stenen. Blott sedd steril. Båda typerna — v. 
stemmatina Ach. och v. pleurota (Fik.) Vain. — förekomma. (Växer 
äv. på andra substrat.)

[Cl. coniocraea (Fik.) Spreng, sensu Sandst. (inch Cl. ochrochlora Fik.). —
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Högsrum: Halltorp; Glömminge: Röhälla; Gårdby: Ullevi. — Över 
mossa på granitblock. Steril. (Mest på stubbar o. trädstammar.)]

]C7. cornuta (L.) Schaer. — Köping: nära Borgholm. Av Gelting samlad 
i Ås: Ottenby och av Du Rietz i Räpplinge: Rorga hage. — På jord 
el. mossa på granitblock. Steril. (Synes enl. Du Rietz’ ant. vara särsk. 
rikl. på sandfält o. dyl.)]

[Cl. cornutoradiata (Coem.) Yain. — Köping: nära Borgholm; Högsrum: 
Halltorp; Vickleby: Ancylusvallen. Av Gelting samlad i Ås: Ottenby 
samt av Du Rietz i Hulterstad: Gösslunda alvar och Ås: Alvaret.
På jord på granit- o. sandstensblock. Steril. (Äv. på marken.)]

[Cl. fimbriata (L.) Fr. em. Sandst. — Källa: trakten av kyrkan; Räpp
linge: Borga hage, fl. st.; Högsrum: Halltorp; Gårdby: Ullevi. Av 
Gelting samlad i Vickleby: Ancylusvallen o. Ås: Ottenby samt av 
Du Rietz i Torslunda: Färjestaden. —- På jord på block o. stengär- 
desgårdar av granit o. sandsten. Vanl. steril. (Äv. på stubbar, träd
stammar m. m.)]

\Cl. flabelliformis (Fik.) Vain. — Ås: Ottenby, över mossa på block (Gel
ting). Av mig där sedd äv. på stubbar. Steril.]

\Cl. Floerkeana (Fr.) Sommerf. — B öda: Byrum; Löt: nära kyrkan: 
Räpplinge: Borga hage; Vickleby: Alvaret, ett par st. Av Du Rietz 
samlad i Resmo: Alvaret; Hulterstad: Gösslunda alvar; Ås: Alvaret. 
— På mossa el. jord på block (växer äv. på stubbar m. m.). C. ap. el. 
steril.]

[Cl. foliacea (Huds.) Schaer. — Den på alvarmark m. m. på Öland allm. 
v. alcicornis (Lightf.) Schaer. ses ngn gång äv. på silikatstensblock, 
t. ex. Köping. Steril.]

[Cl. furcata (Huds.) Schrad. — Köping: nära Borgholm. Av Gelting 
samlad i Ås: Ottenby samt av Du Rietz i Räpplinge: Borga hage o. 
Torslunda: Runsbäck. — Bland mossa och på jord på granitblock. 
C. ap. el. steril. Olika typer. (Arten allm. på alvarmark m. m.)]

[Cl. glauca Fik. — Ås: Ottenby, på mossa på ett block (Gelting). I 
Ottenby lund av mig sedd äv. på ekstubbe. — Spars. o. steril. (Betr. 
artens förekomst f. ö. på Öland, se Du Rietz 1916, s. 472.)]

[Cl. gracilis (L.) Willd. — Torslunda: Runsbäck, på jord på block (Du 
Rietz). Båda typerna. (Förek. enl. Du Rietz’ ant. på Öland mest på 
sandig mark.)]

[Cl. macilenta (Hoffm.) Nyl. — Räpplinge: Borga hage, block v. stranden; 
Torslunda: Eriksöre, block i öppen betesmark. Förut samlad i Borga 
hage av Du Rietz. — C. ap. resp. steril. K + gul. Ex. fr. sistn. lok. 
tillhöra f. squamigera Vain.]

|C(. pocillum (Ach.) Rich. Denna på kalkmark på Öland allmänna art 
noterades ngn gång äv. på silikatstensblock, t. ex. i Högsrum, Al- 
gutsrum, Torslunda. Där steril.]

Cl. pyxidata (L.) Fr. —• B öda: Bocketorp och Byrum; Källa: trakten av 
kyrkan; Föra: Djup vik; Löt: nära kyrkan; Köping: nära Borgholm; 
Räpplinge: Borga hage; Högsrum: Halltorp; Glömminge: Röhälla; 
Torslunda: Eriksöre; Vickleby: Alvaret; Stenåsa:N. Kvinneby; Ås: 
Ottenby. — Över mossa o. jord eller m. el. m. direkt på stenen.
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C. ap. el. steril. V. chlorophaea Fik. är här inkluderad. (Växer äv. på 
andra Substrat.)

\Cl. rangiformis Hoffm. — Denna särsk. på alvarmark på Öland allmänna 
art förekommer ngn gång äv. på silikatstensblock, t. ex. i Köping, 
Ås. Där blott sedd steril.]

'[ Cl. scabriuscula (Del.) Sandst. — Torsi und a: Runsbäck, bland mossa 
på granitblock i löväng (1915 Du Rietz; det. Degel.). Steril.]

[Cl. squamosa (Scop.) Hoffm. —- Köping: nära Borgholm, över mossa 
på flera granitblock. Av Du Rietz samlad på dyl. substrat äv. i Räpp- 
linge: Borga hage; Torslunda: Runsbäck; Resmo: Alvaret (t. allm.). 
Synes blott vara sedd steril. Undersökta ex. (Köping, Torslunda) K—, 
Uppträder ibland rätt dåligt utbildad. (Förek. även på sandfält m. m.)|

Stereocaulon coralloides Fr. — Algutsrum: strax NO om kyrkan, mindre 
block i betesmark. Unga, sterila exemplar.

St. subcoralloides Nyl. (syn. St. coralloides v. conglomeration Fr.). — Resmo: 
Alvaret, granitblock (1912 Du Rietz; confirm. Magnusson). Steril.

Umbilicariaceae.

■Umbilicaria deusta (L.) Baumg. — Böda: Bocketorp, t. spars.; Högby: 
Dödevi o. Bäckalund, + spars.; Källa: trakten av kyrkan, t. spars.; 
Köping: nära Borgholm, t. rikl.; Vickleby: flerst., på Alvaret t. 
allm.; Resmo: strax N om kyrkan, spars.—t. rikl.; Mörbylånga: 
Borgby, ett ställe mkt rikl. o. soc.-bild., näst. helt täckande ett 10-tal 
mindre block; Ventlinge: SV om Nygärde, t. rikl. Av Du Rietz 
samlad i Räpplinge: Borga hage och Solliden; Hulterstad: Göss- 
lunda alvar. — Arten uppträder mest på fristående (ej säll. mindre) 
block men ibl. äv. i stengärdesgårdar. Ex. i allm. små. Steril.

■U. murina (Ach.) DC. — Räpplinge: Borgholms alvar, på ett granitblock 
(1913 Du Rietz). Små, sterila ex. (Degelius 1932, s. 282.)

U. polyphylla (L.) Hoffm. — Böda; Högby; Källa; Persnäs; Föra; 
Alböke; Löt; Köping; Ekby; Räpplinge; Gärdslösa; Högs
rum; Algutsrum; Torslunda; Sandby; Vickleby; Stenåsa; 
Resmo; Segerstad; Ventlinge. Av Du Rietz samlad äv. i Hulter
stad o. Ås. — Mestadels t. allm. men i vissa trakter sparsammare. 
Uppträder liksom föreg. art i växl. mängd o. storlek (vanl. äro ex. + 
små). Växer på exp. block och stengärdesgårdar (äv. på sandsten).
F. coriacea (Th. Fr.) Frey ej sails. Arten blott sedd steril.

U. pustulata (L.) Hoffm. — Köping: nära Borgholm, rikl.—spars.; Vick
leby: flerst. på och nära Alvaret, t. rikl.—spars. Av Du Rietz samlad 
äv. i Resmo: Alvaret. — Blott sedd på block (i öppen terräng), ej sten
gärdesgårdar. Steril. 1 stort sett en sällsynthet på Öland.

Acar ospor aceae.

Sarcogyne simplex (Dav.) Nyl. — S. Möckleby: Pilekulla, block i fukt. 
ängsmark.

Acarospora ctmphibola Wedd. — Högsrum: Rälla, sandstensblock v. stran
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den i nedersta aérohalinen (1914 Du Rietz, det. Magnusson). (Mag
nusson 1924, s. 125, 1929, s. 137.)

A. fuscata (Nyl.) Arn. — Not. fr. de flesta' socknar (ej Persnäs, Alböke, 
Långlöt, Runsten, Hulterstad, Segerstad, S. Möckleby, Gräsgård). 
Mestadels allm.—t. allm. Äv. på sandsten.

A. peliocijpha (\Yg) Arn. Högsrum: Halltorp (1913 Du Rietz, hb. 
Magnusson). Tillhör f. congesta H. Magn. (enl. Magnusson 1924, 
s. 100, 1929, s. 293).

A. veronensis Mass. (syn. A. discreta Arn.). — Vickleby: flerst.; Ås: 
Schäferiängen. Av Du Rietz samlad flerst. (till de hos Magnusson 
1924, s. 131 nämnda lok. kunna läggas: Gärdslösa: Tjusby o. Alguts- 
rum: ovan Saxnäs). Från Borgholm omnämnd äv. av Berg 1890 
(s. 104) och Malme 1895 (s. 139), utdelad därifrån i Malmes exs. (nr 
398, leg. Du Rietz). — På stengärdesgårdar, block och småstenar av 
granit och sandsten (äv. Tessini-d:o).

Pertusariaceae.

Perlusaria amara (Ach.) Nyl. — Källa: nära kyrkan; Föra: Djupvik; 
Glömm in ge: trakten av kyrkan; Algutsrum: Borg; Tor slund a: 
Eriksöre; Sandby: Y om Rumpetorp; Vickleby: L. Vickleby, gärdes- 
gård av sandsten; Kastlösa: övre Västerstad; Ås: Schäferiängen. - 
Mest på granitblock. Steril. (Allmännare på bark.)

P. corallina (L.) Arn. — Alböke: mell. Ebbegärde o. Korntorp; Löt: 
nära kyrkan; Köping: nära Borgholm; Torslunda: Eriksöre; Vick
leby: Alvaret; Smedby: Klinta gravfält. Samlad av Du Rietz i: 
Källa: Källaberg; Sandby: Alvaret; Resmo: Alvaret; Hulterstad: 
Alvaret nära Gösslunda; Ås: Alvaret. — C. ap. sedd blott i Löt.

P. lactea (L.) Arn. -— Böda: Bocketorp; Källa: trakten av kyrkan; Kö
ping: Köpings branter; Algutsrum: Borg; Torslunda: Arontorp; 
Vickleby: Alvaret och L. Vickleby. —• Växer gärna på stengärdesgår
dar (äv. av sandsten), i växl. exp. Steril.

P. leucosora Nyl. — Not. fr. nästan alla socknar (ej Kastlösa, Gräsgård). 
Allm. Steril. Äv. på sandsten. - - En snarlik, förmodligen ny art 
samlades i Vickleby: Ancylusvallen nedom V. stn, gärdesgård av 
sandsten. Avviker genom mycket finkornigare soredier samt annan 
P-reaktion (märg P + gul).

P. nolens Nyl. — Algutsrum: strax NO om kyrkan, granitblock i enbeväxt 
betesmark; Resmo: strax NO om kyrkan, snedyta av granitblock i öp
pen ängsmark.

P. pseudoc.orallina (S\v.) Arn., em. Erichs. — Ekby: löväng V om kyrkan, 
täckande en rätt stor del av översidan av ett mindre, täml. solexp. 
block nära landsvägen. Steril. — En form med tjock bål (till 4 mm) 
och ofta tättstående, kraftiga, ± trinda, enkla—greniga, i spetsen mörka 
isidier (till 0,3 mm tjocka och åtm. 1 mm långa). Tillhör alltså närmast 
f. subcorallina (Harm.) Erichs. På öländska ex. är den avvikande isidie- 
formen oberoende av underlaget (jfr annan uppgift betr. andra exemplar 
hos Erichsen 1936, s. 374).
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Lecanoraceae.

Lecanora (Aspicilia) cfr bohemica (Körb.) H. Magn. — Resmo: strax NO om 
kyrkan, block i öppen ängsmark.

L. caesiocinerea Nyl. — Böda; Högby; Källa; Persnäs; Föra; Löt; 
Köping; Ekby; Räpplinge; Högsrum; Glömminge; Alguts- 
rum; N. Möckleby; Torslunda; Gårdby; Sandby; Vickleby; 
Resmo; Kastlösa; Ventlinge; Ås. — I stort sett allm., särsk. 
på fågeltoppar.

[L. calcarea (L.) Sommerf. — Denna på kalksten på Öland vanliga art 
är också allmän på starkare kalkstoftimpregnerade block och gärdes- 
gårdar av silikatsten. Både som v. concreta (Schaer.) Hepp och v. Hoff- 
mannii (Ach.) Sommerf.]

L. cinerea (L.) Sommerf. — Not. fr. samtl. socknar. Allm. (jämte L. ru- 
picola o. Lecidea sulphurea den mest framträdande genuina skorplaven 
på block o. stengärdesgårdar ovan stranden).

L. gibbosula H. Magn. — Källa: trakten av kyrkan; Köping: nära Borg
holm. På exp. granitblock. Av Du Rietz samlad äv. i Sandby: Alvaret 
nära Dröstorp, gnejs- och porfyrblock (det. Magnusson; publ. av Mag
nusson 1939, s. 133).

L. lacuslris (With.) Nyl. — Hulterstad: Gösslunda alvar, litet granit
block i fukt. läge (1914 Du Rietz).

L. laevata (Ach.) Nyl. — Högsrum: St. Rör, granitblock i grantallbjörk- 
skogen nedanför landborgsbranten (1914 Du Rietz, confirm. Magnusson; 
publ. av Magnusson 1939, s. 110). Jag har antagl. sett samma art 
på nga st. i Köping, Kastlösa o. Ås.

L. leprosescens Sandst. — Not. fr. de av mig undersökta strandlokalerna 
(se s. 18) i Persnäs, Ekby, Räpplinge, Runsten, St enås a, 
Gräsgård, Ventlinge, Ås. Dessutom ovan stranden på följ. st.: 
Alböke: mell. Ebbegärde o. Korntorp; N. Möckleby: O om kyrkan; 
Gårdby: strax S om kyrkan; Sandby: V om Rumpetorp; Vickleby: 
Alvaret; Hulterstad: S om kyrkbyn; Smedby: Klinta gravfält o. 
nära Alvlösa. Av Du Rietz samlad v. stranden i Bredsätra: Kapell
udden o. Löt. — På större fågeltoppar i mell. o. övre hygrohalinen 
vanl. allm.—t. allm., ofta soc.-bild. över större ytor; ovan stranden mer 
sälls. (fågeltoppar). H. o. d. sedd c. ap. (Löt, Räpplinge, Stenåsa, Ås).

L. verrucigera (Hue) Zahlbr. — Algutsrum: stenmur mell. Aledal o. 
Saxnäs, sandsten (1914 Du Rietz, det. Magnusson; publ. av Magnus
son 1939, s. 114). Jag har antagl. sett samma art på fl. st.: Gärdslösa: 
Störlinge; Glömminge: trakten av kyrkan; Algutsrum: NO om kyr
kan; Gårdby: Ullevi.

L. (Eulecanora) actophila Wedd. — Högby: viken O om kyrkan, tills, 
m. L. helicopis, spars. Av Du Rietz samlad i Högsrum: Rälla o. Hall- 
torp (äv. sandsten) samt Vickleby: Beijershamn (sandsten). Synes 
vara sällsynt på Öland liksom på Gotland.

[L. albescens (Hoffm.) Fik. — Denna på kalksten på Öland allmänna art 
växer ganska allmänt äv. på kalkstoftimpregnerad silikatsten.]

L. atra (Huds.) Ach. — Not. fr. samtl. socknar. Allm. såväl inom strand-
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området (övre hygrohalinen, på ej för starkt fågelpåverkade lokaler) 
som ovanför. Äv. sandsten. (Allm. på kalksten, ngn gång äv. på bark
o. lignum.)

/.. atriseda (Fr.) Nyl.— Högby; Persnäs; Föra; Löt; Köping; Gärds- 
lösa; Högsrum; Algutsrum; Torslunda; Gårdby; Vickleby; 
Resmo; Ventlinge. Av Du Rietz samlad äv. i Hulterstad. — I 
vissa trakter (t. ex. Vickleby alvar o. delar av Ventlinge sn) t. allm. 
Växer på bålen av Rhizocarpon geographicum, en gång (Köping) äv. 
sedd på bål av Rh. geminatum.

L. badia (Hoffm.) Ach. — B öda; Högby; Källa; Persnäs; Köping; 
Räpplinge; Runsten; Algutsrum; N. Möckleby; Torslunda; 
Sandby; Vickleby; Stenåsa; Resmo; Mörbylånga; Ventlinge. 
Av Du Rietz äv. samlad i Gärdslösa, Högsrum, Hulterstad 
och Ås. — I vissa trakter (t. ex. alvarområdena) allm.—t. allm., dock 
merendels m. el. m. spars. på lok. I andra områden sällsyntare el. ej 
alls sedd. Äv. sandsten.

L. campestris (Schaer.) Hue. — Vickleby: nära V. stn, mindre sandstens- 
bloclc i beteshage. Av Du Rietz samlad (vanl. på granitblock) i Boda: 
Melböda; Alböke: Alvaret S om Äleklinta; Gärdslösa: Störlinge 
(sandsten); Långlöt: Ismanstorp; Resmo: Gynge o. Alvaret; Hulter
stad: Gösslunda alvar.

L. cenisea Ach. —• Källa: trakten av kyrkan; Köping: nära Borgholm; 
Algutsrum: NO om kyrkan; Gårdby: Ullevi; Vickleby: N om kyr
kan; Resmo: strax NO om kyrkan. Av Du Rietz samlad i Löt: nära 
Arbelunda; Räpplinge: Alvaret och Sollidenvägen; Vickleby: Bei- 
jershamn. - - överlutor av block, äv. i stengärdesgårdar (också på sand
sten).

[L. dispersa (Pers.) Sommerf. — Denna på kalksten på Öland allmänna 
art uppträder h. o. d. äv. på starkare kalkstoftimpregnerade block och 
gärdesgårdar av silikatbergarter, t. ex. i Alböke o. Vickleby.]

L. frustulosa (Dicks.) Ach. — Räpplinge: Greby alvar, litet granitblock 
(1913 Du RIetz). C. ap. Tillhör v. argopholis (Ach.) Link. Se f. ö. 
Du Rietz 1916, s. 474.

L. grumosa (Pers.) H. Magn. — Not. fr. de flesta socknar (ej Alböke, Bred- 
sätra, Långlöt, Kastlösa, S. Möckleby, Gräsgård). Allm. Sälls. c. ap.: 
Segerstad: Seby.

L. Hageni Ach. — Not. fr. de flesta socknar (ej Böda, Högby, Källa, Högs
rum, Algutsrum, N. Möckleby, Stenåsa, S. Möckleby). Allm.—t. allm., 
särsk. på mer stoftimpregnerade block o. stengärdesgårdar samt fågel
toppar; äv. i vätar (tills. m. Caloplaca airoflavci). Äv. på sandsten (också 
Tessini-d:o). (M. el. m. allm. äv. på bark, särsk. av landsvägsträd, 
ibl. på lignum.)

L. helicopis (Wg) Ach. - Samtl. av mig besökta strandlokaler (se s. 18). 
Av Du Rietz äv. samlad i Löt, Köping, Borgholm (Malmes exs. 
nr 473), Bredsätra, Gärdslösa, Högsrum, Vickleby. —■ Allm.
o. soc.-bild. i mell. hygrohalinen, där dominerande art. Också på sandsten. 
(Äv. kalksten.)

L. intricata (Schrad.) Ach. — Högby: viken O om kyrkan; Ekby: O om
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kyrkan; Gärdslös a: Störlinge; Glöm min ge: trakten av kyrkan: 
Algutsrum: NO om kyrkan o. vid Borg; Sandby: S. Sandby, Alvaret; 
Vickleby: flerst.; Ventlinge: SV om Nygärde; Ås: Sehäferiängen. 
Av Du Rietz samlad äv. i Hulterstad: Gösslunda. — Förekomstsätt 
ung. som hos följ. art (äv. sandsten). Vanl. spars.

L. polijtropa (Ehrh.) Rabenh.— Högby; Källa; Persnäs; Löt; Räpp- 
linge; Bredsätra; Gärdslösa; Högsrum; Glömminge; Runsten; 
Algutsrum; N. Möckleby; Torslunda; Gårdby; Sandby; 
Vickleby; Stenåsa; Mörbylånga; Ventlinge; Ås. Av Du Rietz 
samlad äv. i Resmo och Hulterstad. — Synes vara t. allm. på blott
lagda o. unga ytor av exp. block (äv. i stengärdesgårdar) o. på små
stenar (lösliggande el. i odlingsrösen o. dyl.). Även sandsten (också 
Tessini-d:o). Uppträder vanl. i en form + utan bål samt apothecier 
med tydlig kant.

L. rupicola (L.) Zahlbr. — Not. fr. samtl. socknar. Allm. Icke sail, soc.- 
bild. över täml. stora ytor. Också på sandsten. Jfr under L. cinerea.

L. salina H. Magn. — Samtl. av mig besökta strandlokaler (se s. 18) utom 
de i Persnäs och Ås. Av Du Rietz samlad äv. i Löt o. Högsrum 
(Halltorp, Rälla). — Mestadels allm. i hygrohalinens övre delar, ofta 
dock rätt sparsamt uppträdande (men ställv. soc.-bild. över täml. stora 
ytor). Äv. sandsten.

L. subcarnea (Sw.) Ach. Persnäs: Stenninge, granitblock på Alvaret, 
överluta. Disk C—.

L. (Placodium) macrocyclos (H. Magn.) Degel. — Not. fr. alla socknar 
utom Långlöt. Allm., vanl. rikl. uppträdande och i välutveckl. ex. 
(förek. ej på kalksten).

L. muralis (Schreb.) Rabenh. — Not. fr. alla socknar. Allm., särsk. på 
fågeltoppar, block och stengärdesgårdar vid vägar o. dyl. samt i vätar 
(se s. 14). Äv. på sandsten (också Tessini-d:o). (Allm. äv. på kalksten.)

[L. radiosa (Hoffm.) Schaer. — Denna på kalksten på Öland vanliga art 
förekommer ej sällan också på starkare kalkstoftimpregnerade block 
och gärdesgårdar av silikatbergarter.]

Ochrolechia parella (L.) Mass. — Gårdby: V om övre Ålebäck; Sandby: 
V om Rumpetorp; Vickleby: N om kyrkan (Gelting); Smedby: 
Klinta; Gräsgård: nära hamnen (Gelting). Äv Du Rietz samlad i 
Sandby: Dröstorp; Stenåsa: Alvaret O om Möckelmossen; Resmo: 
Alvaret; Hulterstad: Gösslunda alvar. — På exp. block o. gärdesgår
dar av granit o. sandsten.

O. tartarea (L.) Mass. —• Bö da: Bocketorp o. Byrum; Källa: trakten av 
kyrkan; Föra: nära Uggletorp stn; Alböke: Äleklinta; Löt: nära 
kyrkan; Köping: Köpings branter (t. rikl.) o. nära Borgholm; Bred
sätra: trakten av kyrkan; Sandby: V om Rumpetorp; Mörbylånga: 
Borgby; Segerstad: Seby; Ventlinge: mell. Grönhögen o. Lunda. 
Av Du Rietz ant. äv. fr. Torslunda: Runsbäck samt fr. Stora Alvaret 
i Stenåsa, Vickleby, Resmo, Hulterstad o. Ås socknar. Av 
densamme samlad äv. på sandsten (Sandby: Dröstorp). — På norra 
Öland ej sälls., f. ö. sparsammare utbredd. Samtliga av mig granskade
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exemplar ha tjock och ställvis sorediös bål. Blott sedd steril. [Torde 
som v. androgyna (Hoftm.) Arn. förek. äv. på bark.]

Haematomma coccineum (Dicks.) Körb. -— B öda: Bocketorp; Högby: 
Dödevi; Källa: trakten av kyrkan; Föra: Djupvik; Löt: nära kyrkan; 
Köping: nära Borgholm; Räpplinge: Borgholms alvar o. Borga hage; 
Högsrum: Halltorp; Glömminge: Röhälla; Torslunda: Eriksöre; 
Sandby: V om Rumpetorp; Yickleby: flerst.; Stenåsa: N. Kvinneby;
S. Möckleby: Albrunna lund; Ås: Schäferiängen. Av Du Rietz sam
lad i Torslunda: Färjestaden o. Runsbäck samt i Resmo: Alvaret. — 
Under överlutor av block (äv. i stengärdesgårdar), också av sandsten. 
Yanl. ej täckande större ytor, ngn gång dock soc.-bild. (v. ochrol.). 
Den vanligaste typen är v. ochroleucum (Neck.) Th. Fr. (på samtl. lo
kaler utom Stenåsa). V. porphyrium (Pers.) Th. Fr. är sällsyntare (fanns 
på lok. i Högby, Torslunda, Vickleby, Stenåsa, Resmo o. 
Ås). Vanl. steril, m. välutveckl. ap. blott i Torslunda o. Resmo (v. 
ochrol.). (V. ochrol. ngn gång äv. på bark.)

[ Phlyclis agelaea (Ach.) Flot. —- Denna åtminstone i vissa öländska trakter 
allmänna barklav sågs en gång äv. på sandsten: Vickleby: L. Vickleby, 
gärdesgård v. en lund.]

[PhI. argena (Ach.) Flot. — Äv. denna på bark vanl. art sågs på silikat- 
sten: Glömminge: Röhälla, stort pegmatitblock i blandskog; Vick
leby: Ancylusvallen nedanför V. stn, sandsten. Steril.]

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. [syn. C. subsimilis (Th. Fr.) Steiner]. 
— Räpplinge: Borga hage, sandstensblock v. stranden; S. Möckleby: 
Perstorp, granitblock i betesmark. Av Du Rietz samlad i Högsrum: 
Rälla, sandstensblock tills. m. Lecanora helicopis m. m. strax N om St. 
Rör. Bål saknas el. är dåligt utbildad; sporantal 8. (Äv. känd från 
kalksten.)

C. coralliza (Nyl.) H. Magn. — Not. fr. de flesta socknar (ej Långlöt, Kast
lösa, S. Möckleby). Allm. H. o. d. c. ap.

C. vitellina (Ehrb.) Müll. Arg. —• Not. fr. samtl. socknar. Allm., särsk. 
rikl. på stoft- och fågelexkrementpåverkad sten. Äv. på sandsten 
(också Tessini-d:o). (Också på lignum m. m.)

Parmeliaceae.

|Parmelia (Hypogymnia) Bitteriana Zahlbr. — Köping: nära Borgholm, 
flera ex. på ett större block i buskbeväxt betesmark. Steril. (Äv. på 
bark?)|

P. physodes (L.) Ach. —• Not. fr. de flesta socknar (ej Bredsälra, Gärdslösa, 
Långlöt, Runsten, N. Möckleby, Kastlösa, Smedby, Segerstad, S. Möck
leby, Gräsgård). —• Åtm. i vissa trakter (särsk. på N o. meli. Öland) 
allm.—t. allm., i andra ngt sällsyntare. Äv. på sandsten. Blott sedd steril. 
(Allm. på bark av div. lövträd och -buskar, lignum m. m.)

|P. tubulosa (Hag.) Bitter. — Denna här särskilt på bark förekommande 
art uppträder någon gång äv. på silikatstensblock, t. ex. i Föra, Räpp
linge, Glömminge, Sandby. Steril.]

\P. (Euparmelia) aspera Mass. — Denna här tydl. rätt utbredda barklav
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har jag en gång sett äv. på silikatsten: Glömminge: Röhälla, spars. 
på ett block i blandskog.]

P. centrifuga (L.) Ach. — Köping: nära Borgholm, fl. stora ex. på 2 
block i buskbeväxt betesmark. Steril.

P. conspersa (Ehrh.) Ach. — Not. fr. samtl. socknar. Allm. Av. på sand
sten (också Tessini-d:o).

P. disjuncta Erichs. — Böda: Byrum; Källa: trakten av kyrkan; Löt: 
trakten av kyrkan; Köping: allm. i omr. nära Borgholm; Högsrum: 
Halltorp; Algutsrum: flerst.; N. Möckleby: O om kyrkan; Tors- 
lunda: Eriksöre; Vickleby: Alvaret. — I allm. ej särsk. rikl. på lo
kalerna. Steril.

| P. exasperatula Nyl. — Denna huvudsakligen på bark växande art kan 
någon gång övergå till silikatsten, t. ex. Mörbylånga: Borgby, spars. 
på ett block i öppen ängsmark (steril).]

P. fuliginosa (Duby) Nyl. — Not. fr. samtl. socknar. Allm. Äv. på sand
sten. C. ap. el. steril. Stund, finnas former, som närma sig den äv. på 
Öland på bark förekommande v. laetevirens (Flot.) Kickx. (Äv. hf kan 
ngn gång växa på bark.)

P. fur/uracea (L.) Ach. — Högby; Föra; Löt; Köping; Glömminge; 
Vickleby. Av Du Rietz ant. på silikatsten äv. i Högsrum, Sandby, 
Resmo, Hulterstad och Ås. — Synes vara t. sälls. på silikatsten 
(förek. mest på andra substrat, ss. tall o. lignum). Steril. Prov från 
Köping undersökta med klorkalk (med. C + lätt rödaktig).

P. glomellifera Nyl. (Ad int.) — Bredsätra: trakten av kyrkan; Runsten: 
S om kyrkan; Algutsrum: flerst., lokalt t. rikl.; Torslunda: Arontorp 
flerst. samt N om Äpplerum, t. rikl.; Gårdby: Ullevi; Sandby: V om 
Rumpetorp; Stenåsa: N. Kvinneby; Mörbylånga: Borgby; Smedby: 
Gåssten och Klinta. — Betydl. sällsyntare än P. isidiotyla. Steril. Betr. 
denna förbisedda arts karaktärer, nomenklatur m. m. se ett kommande 
arbete av O. Almborn.

P. incurua (Pers.) Fr. — Böda: Byrum; Föra: Djupvik; Löt: trakten av 
kyrkan; Köping: nära Borgholm; Ekby: O om kyrkan; Sandby: 
V om Rumpetorp; Vickleby: flerst. Av Du Rietz ant. fr. Resmo: 
Alvaret. Förek. i växl. mängd (å Böda- och Löt-lokalerna t. rikl.). 
Steril.

P. isidiotyla Nyl. — Not. fr. samtl. socknar. Allm. C. ap. el. steril.
P. Mougeotii (Flot.) Schaer. — Böda: Bocketorp; Högby: viken O om 

kyrkan; Per snäs: Södvikens N del; Köping: nära Borgholm; Räpp- 
linge: Borga hage; Torslunda: Eriksöre o. Tveta; Vickleby: nedom
V. stn; Ås: Schäferiängen. Av Du Rietz samlad i Algutsrum: mell. 
Aledal o. Saxnäs. - - På block o. stengärdesgårdar i + öppet läge (äv. 
sandsten). Vanl. spars. (på Högby-lok. t. rikl.). Steril.

P. omphalodes (L.) Ach. — Böda: Byrum; Källa: trakten av kyrkan; 
Föra: Djupvik; Löt: trakten av kyrkan; Köping: flerst.; Räpplinge: 
Borgholms alvar; Högsrum: Halltorp; Torslunda: Eriksöre; Vick
leby: flerst. (spec. Alvaret); Mörbylånga: Borgby; Ventlinge: flerst. 
[I Vickleby o. Ventlinge äv. f. caesia (Nyl.) DT. & Sarnth.] Av Du Rietz 
äv. samlad på Stora Alvaret i Stenåsa, Resmo, Hulterstad, Se-
3 — 4535 Svensk Botanisk Tidskrift 1945
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gerstad och Ås (i Resmo o. Hulterstad f. caesia). — Uppträder vanl. 
t. rikl. på lokalerna, stund, soc.-bild. Ej sedd c. ap. Undersökta prov 
(från Köping, Torslunda, Vickleby, Hulterstad) ha märg K + gul, sedan 
röd.

P. pulla (Schreb.) Ach. — Not. fr. de flesta socknar (ej Persnäs, Bredsätra, 
Gärdslösa, Gårdby, Sandby, Kastlösa, Segerstad, S. Möckleby, Gräs
gård). I övre hygrohalinen och nedersta aérohalinen mestadels allm. 
—t. allm. o. ofta soc.-bild,, förövrigt h. o. d.

P. saxatilis (L.) Ach. — Not. fr. nästan alla socknar (ej S. Möckleby, Gräs
gård). Allm., äv. på sandsten (också på Tessini-d:o). Synes vara sälls. 
c. ap. (Böda, Köping). Förek. h. o. d. (t. ex. i Källa, Glömminge, Gårdby) 
i en blåpruinös form (f. caesia Nyl.). (Växer stund. äv. på bark.)

P. sorediala (Ach.) Th. Fr., em. Lynge. — Algutsrum: strax NO om kyr
kan, flera ex. å fukt. yta av mindre block i enbeväxt betesmark. Steril. 
Säkert betydligt sällsyntare än P. disjuncia.

P. stenophylla (Ach.) DR. — Böda: Byrum, flera block i vät, t. rikl. 
men steril; Flögby: trakten av Bäckalund, stort block, spars. o. steril, 
samt vid Hornsjön, stengärdesgård, steril; Källa: trakten av kyrkan, 
flera block i öppen betesmark, lokalt rikl. o. rikt c. ap.; Föra: Djupvik, 
block i enbeväxt betesmark, fl. stora men sterila ex.; Alböke: mell. 
Ebbegärde o. Korntorp, blockanhopning i öppen betesmark, rikl. men 
spars. c. ap.; Köping: flerst. på block i öppen mark, spars. c. ap.; 
Algutsrum: NO om kyrkan, block i enbeväxt betesmark, flera stora 
ex., c. ap.; Ås: Schäferiängen, ett block, fl. stora men sterila ex. — Mkt 
sällsyntare än P. conspersa.

P. stygia (L.) Ach. — Resmo: Alvaret, granitblock (1912, ant. av Du 
Rietz).

[P. subaurifera Nyl. — Denna på bark och lignum på Öland allmänna art 
anträffas ibland (stund, rikl.) äv. på silikatsten, särsk. stengärdesgårdar, 
t. ex. i Källa, Persnäs, Ekby, Glömminge, Algutsrum, Gårdby, 
Sandby, Vickleby. Steril.]

P. sulcata Tayl. — Not. fr. samtl. socknar (utom S. Möckleby). Allm., 
ej sail, soc.-bild. Äv. på sandsten. Sälls. c. ap. (Vickleby). (Allm. 
äv. på bark o. lignum.)

[Cetraria chlorophijlla (Willd.) Vain. — Denna mest på bark och lignum 
förekommande art uppträder stundom i enst. ex. även på silikatsten, 
t. ex. Räpplinge: Borgholms alvar; Glömminge: Röhälla; Vickleby: 
Alvaret; St en ås a: N. Kvinneby; Resmo: Alvaret (Du Rietz); Hul- 
lerstad: Gösslunda alvar (Du Rietz); Ås: Oltenby (Gelting). Steril.]

C. glauca (L.) Ach. — Denna art synes här liksom på Gotland vara ytterst 
sällsynt på sten. Jag såg den själv på blott 1 lok.: Köping: nära Borg
holm, t. spars. på ett block i enbeväxt betesmark. Av Du Rietz äv. 
ant. fr. Torslunda: Färjestaden, små granitblock i jordytan (1914). 
Blott sterila exemplar. (Mer utbredd på bark o. lignum.)

[C. pinastri (Scop.) S. Gray. — Glömminge: Röhälla, enst. ex. på små 
granitblock (1914 Du Rietz). Steril. (Synes äv. på bark o. lignum 
vara sälls. på Öland.)]
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Usneace ae.

[Evernia prunastri (L.) Ach. Denna på bark o. lignum på Öland all
männa art uppträder h. o. d. äv. på block o. stengärdesgårdar av silikat- 
sten (äv. sandsten), vanl. i enst. ex. Not. fr. Böda, Källa, Föra, 
Köping, Räpplinge, Högsrum, Glömminge, Viekleby, Resmo. 
Steril.]

Alectoria jubata (L.) Ach., em. Nyl. — Böda; Högby; Källa; Föra; 
Alböke; Löt; Köping; Ekby; Räpplinge; Torslunda; Sandby; 
Viekleby; Mörbylånga; Smedby; Ventlinge. Av Du Rietz 
ant. äv. fr. Stora Alvaret i Stenåsa, Resmo, Hult erstad o. Ås.
I vissa områden (främst å norra Öland) t. allm. Lppträder vanl. m. el. m. 
spars., ngn gång mer rikligt (t. ex. i Föra, Köping, Sandby, Viekleby). 
Blott sedd steril. (Äv. på bark o. lignum.) A. implexa (Hoffm.) Nyl. 
är ej iakttagen på sten.

| Cornicularia aculeata (Schreb.) Ach. — Denna på alvarmark m. m. på Öland 
allmänna art växer någon gång även över mossa och jord på silikatstens- 
block, t. ex. Källa: trakten av kyrkan; Köping: nära Borgholm; 
Hulterstad: Gösslunda alvar (i H. saml. av Du Rietz). På sistnämnda 
lokal som v. campestris (Schaer.) Rabenh., f. ö. som v. muricata Ach. - 
Steril.]

Ramalina capitata (Ach.) Nyl. — Föra: Djupvik; Alböke: flerst.; Löt: 
trakten av kyrkan; Köping: nära Borgholm; Ekby: O om kyrkan; 
Runsten: O om kyrkan; Algutsrum: NO om kyrkan; N. Möckleby: 
O om kyrkan; Torslunda: Eriksöre; Viekleby: Alvaret, t. allm.; 
Stenåsa: N. Kvinneby; Resmo: nära kyrkan; Ventlinge: SV om 
Parboäng; Ås: Ottenby. Av Du Rietz äv. ant. fr. Räpplinge: Greby 
alvar; Sandby: Alvaret; Kastlösa: Alvaret V om St. Dalby Lund. 
Fågeltoppar. Sällsyntare än R. polymorpha. Steril.

R. farinacea (L.) Ach. — Huvudtypen (märg K—) not. fr.: Räpplinge: 
Borgholms alvar; Glömminge: Röhälla; Viekleby: Alvaret. V. 
angustissima Anzi (märg K+ gul, sedan röd, P+ gul) fr.: Löt: trakten av 
kyrkan, lokalt t. rikl.; Smedby: Klinta gravfält; S. Möckleby: Pile- 
kulla; Ventlinge: Alvaret mell. Grönhögen o. Lunda. Sistnämnda 
typ av Du Rietz samlad äv. i Resmo: Alvaret o. Hulterstad: nära 
Gösslunda. (Ej närmare undersökta exemplar av mig ant. fr. ett flertal 
andra socknar.) — Mestadels ± spars. Blott sedd steril. (Huvudtypen 
allm. på bark.)

[R. fastigiata (Pers.) Ach. — Denna på bark på Öland allmänna art iakt
togs ett par gånger äv. på silikatSten: Källa: trakten av kyrkan, 1 ex. 
på stengärdesgård; Ventlinge: SV om Parboäng, ett flert. ex. på block 
v. stranden.]

[R. fraxinea (L.) Ach. — Även denna på bark på Öland allmänna art 
iakttogs sällsynt på silikatsten: Ventlinge: spars. tills. m. föreg. (små 
ex.).]

[R. obtusata (Arn.) Bitter. — Räpplinge: Greby alvar, spars. under över
luta av stort block. Steril. Tillhör baltica-typen. (Äv. på bark.)]

R. pollinaria Ach. — Böda: Bocketorp; Alböke: Äleklinta; Högsrum:
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Halltorp; Glömminge: Röhälla; Torslunda: Eriksöre; Smedby: 
Klinta gravfält. Av Du Rietz ant. äv. fr. Kastlösa: Alvaret V om St. 
Dalby Lund. — Huvudsaki. under överlutor (av block o. stengärdes- 
gårdar). Spars. o. steril. (Äv. på bark.)

R. pohjmorpha Ach. — Not. fr. nästan alla socknar (ej Glömminge, Alguts- 
rum). Allm. på fågeltoppar, ofta rikl. o. soc.-bild. Dlott sedd steril 
(men ap. ha ej särskilt efterletats).

R. siliquosa (Huds.) A. L. Sm. — Alböke: Gullehamn; Ekby: mell. 
kyrkan o. havet, lokalt rikl.; Glömminge: Röhälla, spars.; Stenåsa: 
N. Kvinneby; Mörbylånga: vid köpingen; Hulterstad: strax S om 
kyrkbyn; Smedby: flerst.; Segerstad: Seby, rikl. o. soc.-bild.; Vent- 
linge: t. allm.; Ås: t. allm. Av Du Rietz ant. fr. Köping: Köpings 
alvar; Rorgholm: Kruthusuddén; Högsrum: Halltorp; Stenåsa: 
Alvaret strax O om Möckelmossen; Vickleby: Reijershamn. — På både 
block o. stengärdesgårdar (äv. sandsten), stund, på fågeltoppar. Blott 
små—medelstora ex. Synes vara sälls. c. ap. (dock sedd på flera ställen). 
Ex. med positiv och sådana med negativ KOH-reaktion i märgen upp
träda, stundom tillsammans.

| Usnea hirta (L.) Web., em. Mot. — Denna mest på bark o. lignum väx
ande art uppträder ibland i enst. ex. äv. på silikatsten, t. ex. i Hö g by, 
Källa, Löt, Riipplinge, Vickleby, Resmo. Steril.]

Caloplacaceae.

[Proioblastenia fuscorubens (Nyl.) Steiner (syn. Lecidea monlicola Schaer.). 
Denna huvudsaki. på kalksten växande art finnes stund. äv. på kalk- 
stoftimpregnerad silikatsten. |

Caloplaca (Eucäloplaca) araetina (Fr.) Fläyrén. Räpplinge: Borga 
hage, strandblock, spars.

C. alroflava (Turn.) Mong. B öda: Bocketorp och Byrum; Källa: trak
ten av kyrkan; Köping: nära Borgholm; Ekby: löväng V om kyrkan: 
Högsrum: Halltorp; Torslunda: Eriksöre; Vickleby: Alvaret, allm.; 
Mörbylånga: Bengtstorp; Ås: nära Ottenby gård. Av Du Riet/. 
samlad på följ. lok.: Resmo: vid källan (det. Degel.); Ås: Näsby 
(det. Magnusson). Ett par lokaler publ. av Magnusson 1944, s. 51. 
Karakteristisk framför allt för vätarna; där mestadels allm.—täml. 
allm. på blocken (se s. 14). Äv. på sandsten.

C. chlorinci (Flot.) Sandst. Mörbylånga: Borgby; Segerstad: Sebv: 
Gräsgård: hamnen; Ås: Schäferiängen. Av Du Rietz samlad i Hul- 
terstad: Gösslunda alvar. — På block.

C. /estiva (Ach.) Zw. — Sandby: Dröstorp, sandstensblock på Alvaret; 
Resmo: Alvaret, granitblock. Confirm. Magnusson. — Jag uppför 
här denna lav som egen art i enlighet med Magnusson (1944), ehuru 
med stor tvekan.

C. lithophila H. Magn. — Persnäs; Föra; Löt; Ekby; Bredsätra; 
Runsten; Torslunda; Gårdby; Vickleby; Hulterstad; Kast
lösa; Smedby; Segerstad; S. Möckleby; Gräsgård; Ventlinge; 
Ås. Av Du Rietz äv. ant. fr. Köping, Gärdslösa, Långlöt, Resmo,

36
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Mörbylånga. En avvikande typ, f. subcitrina H. Magn. (med gulaktig 
bål), har jag samlat i Persnäs, Ekby, Gårdby o. Yickleby. — Denna art 
(el. var. av C. pyracea) är t. allm. på stoftimpregnerade block o. sten- 
gärdesgårdar (äv. på sandsten, också Tessini-d:o), stund. rikl. o. soc.- 
bild. (Äv. kalksten.)

C. scotoplaca (Nyl.) H. Magn. — Köping: nära Borgholm och vid Köpings 
branter. Av Gelting samlad i Algutsrum: Möllstorp, av Du Rietz 
i: Borgholm: Kruthusudden; Högsrum: trakten av St. Rör; Al
gutsrum: ovan Saxnäs; Yickleby: Beijershamn; Resmo: vid stran
den. — På block o. småstenar av granit o. sandsten. [Har tidigare varit 
förväxlad med C. atroflava (se Magnusson 1944, s. 53).]

[C. (Gasparrinia) decipiens (Arn.) Jatta. — Denna mest på murbruk (och 
kalksten) växande art sågs en gång äv. på silikatsten: Föra: nära Pers- 
näs-gränsen vid Hjälmestad, rikl. på stort block v. vägen. Steril.]

C. granulosa (Müll. Arg.) Jatta. — B öda: Bocketorp, spars.; Ekby: 
O om kyrkan; Runsten: OSO om kyrkan; St en ås a: N. Kvinneby, 
lokalt rikl.; Mörbylånga: omedelbart S om köpingen, t. rikl. på ett 
block; Smedby: Gåssten, spars.; Gräsgård: hamnen, spars.; Ås: 
Schäferiängen, allm., o. stranden nedanför Ottenby stn. Av Du Rietz 
sedd på följ. st.: Löt: nära Kåreholms lotsplats; Bredsätra: Kapell
udden; Gärdslösa: Störlinge (»Tjusby» hos Du Rietz 1916, s. 475). 
Jfr Du Rietz 1. c. — På starkt fågelpåverkade block i mell. o. övre hy- 
grohalinen. Steril.

C. marina (Wedd.) Zahlbr. — Samtl. av mig besökta strandlokaler (se 
s. 18) utom Schäferiängen. Jag har en gång sett den även långt ovan 
stranden (Mörbylånga: Borgby, block vid landsvägen, tills. m. C. 
scopularis). Av Du Rietz samlad (på stranden) äv. i Köping, Gärds
lösa, Högsrum, Torslunda o. Vickleby. — Allm. på ej el. föga 
starkt fågelpåverkade block i mell. hygrohalinen, äv. av sandsten (o. 
kalksten). Vanl. ± spars., ngn gång (t. ex. Borga hage) soc.-bild.

[C. murorum (Hoffm.) Th. Fr. — Denna huvudsaki. på kalksten o. mur
bruk växande art har jag några gånger sett äv. på ± starkt kalk- 
stoftimpregnerad silikatsten, t. ex. i Torslunda, Vickleby, Mörby
långa.]

C. scopularis (Nyl.) Lettau. — Samtl. av mig besökta strandlokaler (se 
s. 18). Två gånger påträffad även långt ovan stranden (Mörbylånga: 
tills. m. C. marina; S. Möckleby: N om Årsvik, stengärdesgård c. 
150 m fr. stranden). Av Du Rietz äv. sedd (på stranden) i Löt, Köping, 
Bredsätra, Gärdslösa, Högsrum o. Vickleby. —Allm. samt ofta 
soc.-bild. i mell. o. övre hygrohalinen på + fågelpåverkade lok.; där 
jämte Xanth. parietina den dominerande arten. Äv. sandsten.

Theloschistace ae.

Xanthoria Candelaria (L.) Arn. — Not. fr. samtl. socknar (utom Kast
lösa). Allm. på fågeltoppar, där ofta rikl. o. soc.-bild. C. ap. el. steril. 
(Äv. på lignum.)

X. parietina (L.) Th. Fr. — Not. fr. samtl. socknar. Allm. på fågel- och
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stoftpåverkade lok. Rikligast i (övre delarna av) hygrohalinen och spec, 
där ofta soc.-bild. Äv. sandsten (också Tessini-d:o). (Allm. också på 
bark, lignum o. kalksten.)

[X. polycarpa (Ehrh.) Rieber. — Denna huvudsaki. på bark växande art 
sågs någon gång äv. på silikatsten, t. ex. Glöm minge: Röhälla, fl. 
ex. på litet sandstensblock i gles blandskog.]

Buelliaceae.

Buellia aethcilea (Ach.) Th. Fr. — Räpplinge; Gärdslösa; Glömminge; 
Algutsrum; Torslunda; Gårdby; Sandby; Yickleby; Resmo; 
Mörbylånga; Kastlösa; Yentlinge; Ås. — I vissa områden synes 
den vara allm.—t. allm. på mindre block o. på stenar i gärdesgårdar, od- 
lingsrösen o. dyl. Ej sällan rätt rikl. o. soc.-bild. över mindre ytor. 
Äv. sandsten.

Alla av mig samlade och närmare granskade ex. (fr. Torslunda, Gårdby, 
Vickleby, Ås) tillhöra B. aethalea s. str. med bål K + röd, J + blå (jfr 
Erichsen 1930). 1 likhet med Malme (1937, s. 181) anser jag del mycket 
tvivelaktigt, om alla de hos Erichsen (1. c., s. 43—50) upptagna arterna 
böra betraktas som sådana. Riktigare vore väl att sammanföra dem som 
varieteter under en enda art. — Se även B. sororioides.

B. ambigua (Ach.) Malme. — Hit höra antagl. ex. fr. Ekby: V om kyrkan; 
Bredsätra: trakten av kyrkan; Vickleby: vid kyrkan; S. Möckleby: 
Perstorp o. N om Årsvik. Vidare Högsrum: Rälla, sandsten (Du 
Rietz, det. Degel.). — Det synes mig ofta svårt hålla isär denna typ 
från B. alboalras stenformer.

B. badia (Fr.) Mass. — Resmo (1863 P. J. Hellbom, ex. i Rot. Mus. Ups.; 
Hellbom 1867, s. 274).

B. punctiformis (Hoffm.) Mass. — Röda: Grankullaviken; Ekby: stran
den O om kyrkan; Bredsätra: trakten av Kapelludden; Runsten: 
stranden nedom kyrkan; Sandby: V om Rumpetorp; Vickleby: 
Ancylusvallen nedom L. Vickleby; Mörbylånga: Borgby, Alvaret: 
Smedby: Gåssten, stranden; Gräsgård: hamnen; Ventlinge: Parbo- 
äng, stranden; Ås: Schäferiängen. Av Du Rietz samlad i: Borgholm: 
Kruthusudden; Torslunda: Färjestaden; Vickleby: Beijershamn. - 
På block o. stenar (äv. sandsten) i öppet läge vid o. ovan stranden. 
Bål väl utbildad, sammanhängande—något areolerad, mörkgrå—brun- 
aktig [närmast v. aequata (Ach.) Zahlbr.]. (Andra typer på bark och 
lignum.)

B. rinodinoides Anzi. - Högsrum: Halltorp, granitblock i vät nära lands
vägen. — Samlad av mig även på Gotland; f. ö. är den i Syd- och Mellan
sverige blott känd fr. Östergötland (se bl. a. Malme exs. nr 524).

B. sororioides Erichs. — Ett ex. i hb. Du Rietz fr. Räpplinge: Borgholms 
alvar, små gnejsblock (1913 Du Rietz), bestämt till B. sororia Th. 
Fr., torde tillhöra ovannämnda art. Se under B. aethalea.

B. stellulata (Tayl.) Mudd. — Alböke: Gullehamn, på mindre stenar (äv. 
Tessini-sandsten) i strandvall v. havet. Enligt meddel. av O. Almborn 
samlad äv. i Högby: Horns strand (1920 Carl Stenholm, ex. i hb.
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Magnusson o. Göteborgsherb.). — Bål hos mina ex. K— (el. ngt gul), 
J—. Sporer 8,5—10,5 x 5—6,5 [i.

Jag begagnar här tillfället rätta en tidigare felbestämning. I mitt 
arbete om lavfloran på holmarne Nordre Rönner i Danmark (Degelius 
1933) nämner jag såsom där förekommande B. baltica Erichs. Vid av 
mig nu företagen förnyad granskning av exemplaren finner jag, att de 
i stället få hänföras till B. stellulata. B. baltica har samma negativa reak
tioner med J och KOH som denna men avviker genom något annan apo- 
thecieform och betydligt större sporer. (Proven från Nordre Rönner 
innehålla också Rhizocarpon distinclum, vilken art ej är med i min för
teckning.)

B. verruculosa (Sm.) Mudd. — Ås: Schäferiängen, spars. på ett exp. mindre 
granitblock. Härtill kommer Algutsrum: stenmur mell. Aledal o. 
Saxnäs, som ytt. spars. inblandn. i prov av Lecidea stigmatea (coll.) 
på en bit porfyr (1914 Du Rietz; det. Degel.).

Rinodina confragosa (Ach.) Körb. — Not. fr. näst. alla socknar (ej S. Möck- 
leby, Gräsgård). Allm. Förekommer i växl. mängd (ofta spars, men 
stund. rikl. o. soc.-bild.). Äv. på sandsten.

R. fatiscens (Th. Fr.) Vain. —- Not. fr. de flesta socknar (ej Alböke, Gärds- 
lösa, Runsten, Resmo, Hulterstad, Kastlösa, Smedby, S. Möckleby). 
Allm., särsk. på block i exp. el. ngt beskuggat läge (stund, ngt fågelpå- 
verkade). Samlad på granit, porfyr, sandsten m. m. Mestadels steril 
(c. ap. blott sedd i Källa: trakten av kyrkan, block i öppen betesmark).

På grund av sin sterilitet har denna dock karakteristiska art mycket 
förbisetts. Jag har funnit den (steril) även i mitt obestämda material 
fr. Gotland (Alskog: Guffride, stort och något beskuggat block i betes
mark; Sanda: Kovikens fiskläge, soc.-bild. på ett block i täml. öppet 
läge). Arten, på vilken dr Magnusson fäst min uppmärksamhet, är 
ny för Gotland.

R. milvina (Wg) Th. Fr. — Köping: nära Borgholm, spars. på ett mindre 
block i fuktigt läge; Algutsrum: strax NO om kyrkan, block i öppen 
betesmark; Vickleby: Ancylusvallen nedanför L. Vickleby, stengär- 
desgård (sandsten).

R. salina Degel. (syn. R. demissa Arm). — Samtl. av mig besökta strand
lokaler (se s. 18) utom Grankullaviken och Albrunna. Ovan stranden 
iaktt. i Bredsätra: trakten av kyrkan (block v. vägen). Av Du Rietz 
sedd äv. i Alböke: Äleklinta; Löt: nära Kåreholm; Köping: Köpings 
alvar m. m.; Gärdslös a: Störlinge; Högsrum: nedom Halltorp. 
Allm.—t. allm. på ngt fågelpåverkade block i mell. o. övre hygrohalinen, 
stund, soc.-bild. (t. ex. vid Gåssten). Äv. på sandsten (också Tessini-d:o).

Physciaceae.

[Physcia ascendens Bitter.— Böda; Löt; Ekby; Bredsätra; Runsten; 
Algutsrum; Gårdby; Sandby; Mörbylånga; Hulterstad; Kast
lösa; Segerstad; Gräsgård; Ventlinge; Ås. — Vanl. spars. Äv. 
på sandsten. H. o. d. c. ap. (t. ex. Mörbylånga, Gräsgård). Uppträder 
stund, i en mörkgrå form, i färg erinrande om Ph. tenella v. marina
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(t. ex. i Bredsätra, Gårdby, Hulterstad, Segerstad, Gräsgård; ej i strand
området). (Äv. på bark o. kalksten.)]

Ph. caesia (Hoffm.) Hampe. — Not. fr. nästan alla socknar (ej Glömminge, 
N. Möckleby). Allm. Särsk. rikl. o. ej säll. soc.-bild. (över ej alltför stora 
ytor) på block o. stengärdesgårdar v. vägar o. gårdar, i vätar (se s. 14) 
samt i aérohalinens nedersta del. Yäxer äv. på sandsten. H. o. d. c. ap. 
(Allm. äv. på kalksten.)

Ph. dubia (Hoffm.) Lynge. - Not. fr. nästan alla socknar (ej Källa, Kast
lösa). Allm. på fågeltoppar, där ofta soc.-bild. Yanl. steril (c. ap. på 
1 lokal i Vickleby).

Ph. intermedia Vain. — Vickleby: talldunge nära (O om) vägen t. Resmo, 
jämf. rikl. på ett sandstensblock. Härtill kommer Hulterstad: Göss- 
lunda alvar, litet granitblock, tills. m. Rhiz. polycarpum m. m. (1914 
Du Rietz; det. Degel.). — Ex. tillhöra v. stellata Lynge och sakna ut
bildade ap. (hos mina ex. finnas talrika unga abortiva ap. utan asci och 
sporer).

Intressanta fynd. Arten finnes förut uppgiven för Sverige men utan 
närmare lokal (Magnusson 1936). De tidigare fynden äro: Gästrikland: 
Gävle, Lövgrund, sandstensblock på havsstranden (1938 Sten Ahlner; 
ex. c. ap., kunna fördelas på både v. steltala och v. Wahlenbergii); Medel
pad: Njurunda sn, Hamnbergsudden, lodrät klippvägg v. havet i storm
bältet, samt Alnö sn, Storholmen, slät stenhäll invid vattenytan (havet) 
(1923 Efr. PIriksson, det. Du Rietz 1924; ex. i Riksmuseet; sterila ex., 
tillhörande v. sleltata). Dessa tidigare fynd hänföra sig som synes — i 
motsats till de öländska — till havsstränder. •— De nämnda av Lynge 
urskilda varieteterna, som ibland äro tämligen utpräglade, gå ofta all
deles över i varandra och äro uppenbarligen utan systematisk betydelse.

I Ph. nigricans (Fik.) Stiz. Denna flerst. på Öland på bark förekommande 
art växer någon gång sparsamt äv. på silikatsten. Egna ant.: Mörby- 
långa: Borgby (block nära vägen) och S. Möckleby: Perstorp (block 
i betesmark). Du Rietz har samlat den i Alböke: Äleklinta (Tessini- 
sandstensbitar i strandvallen S om branten). Sterila ex. (Kan äv. växa 
på kalksten.)]

[Ph. orbicularis (Neck.) DR. — Denna på bark på Öland allmänna art 
uppträder stundom sparsamt även på granit och sandsten av olika slag 
(block o. stengärdesgårdar, särsk. i närh. av träd), t. ex. i Löt, Borg
holm, Torslunda, Gårdby, Stenåsa, Mörbylånga, Kastlösa, 
S. Möckleby. Vanl. steril på detta Substrat (c. ap. i S. Möckleby). 
(Äv. kalksten.)]

[Ph. pulverulenta (Schreb.) Hampe. — Denna på bark på Öland merendels 
allmänna art kan någon gång äv. sparsamt uppträda på block och gär- 
desgårdar av silikatsten (vid vägar o. åkrar), t. ex. i Bredsätra, Glöm
minge o. Kastlösa.]

Ph. sciastra (Ach.) DR. — Röda: Byrum; Källa: trakten av kyrkan; 
Löt: nära kyrkan; Köping: nära Borgholm; Ekby: V om kyrkan: 
Räpplinge: Borga hage, vid stranden; Högsrum: Halltorp; Gårdby: 
Ullevi; Vickleby: Alvaret, allm.; Resmo: strax NO om kyrkan; Kast
lösa: övre Västerstad. Av Du Rietz äv. ant. fr. Torslunda: Färje
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staden. — Synes i stort sett vara t. allm. i vätar (se s. 13) och på likn. 
lok. Blott sedd steril. (Äv. på kalksten.)

Ph. tenella (Scop.) Bitter. — Not. fr. nästan alla socknar (ej Långlöt, 
Sandby). Allm. på block o. stengärdesgårdar i växl. exp. vid o. ovan 
stranden (äv. sandsten av olika slag). C. ap. el. steril. (Äv. allm. på kalk
sten o. bark.)

Denna lav uppträder mycket ofta — såväl vid som ovan stranden - 
i en mörkgrå form [v. marina (E. Nyl.) Lynge, även betraktad som egen 
art, kallad Ph. marina Lynge eller Ph. subobscura Nyl.]. Denna kan 
stundom synas väl skild från huvudtypen av Ph. tenella, tillsammans 
med vilken den ibland växer. Från huvudtypen skiljer den sig vanligen 
förutom genom färgen även genom något robustare växt och ofta avsak
nad av apothecier, men någon skarp gräns finnes knappast. Det torde 
vara riktigare att tillsvidare betrakta den som en varietet av Ph. tenella 
i likhet med t. ex. melanosticla-typen av Anaptychia ciliaris. Jfr under 
Ph. ascendens.

Ph. teretiuscula (Ach.) Lynge. — Köping: Köpings branter o. nära Borg
holm; Borgholm: nära gränsen t. Köping, block i talldunge; Ekby: 
mell. kyrkan o. havet; Bredsätra: nära Kapelludden; Glömminge: 
Röhälla; Torslunda: Eriksöre; Yickleby: talldunge nära vägen t. 
Resmo. — På block o. stengärdesgårdar i olika exp. (gärna ngt beskug
gade). Steril. (Jfr Degelius 1944, s. 61.)

Ph. Wainioi Räs. — Ekby: mell. kyrkan o. havet; Bredsätra: nära 
Kapelludden; Gärdslösa: Störlinge; Glömminge: Röhälla; Alguts- 
rum: strax NO om kyrkan; N. Möckleby: O om kyrkan; Kastlösa: 
Övre Yästerstad. — På block o. stengärdesgårdar i ngt olika exp. Steril.

Anaptychia ciliaris (L.) Körb. — Not. fr. de flesta socknar (ej Ekby, Bred
sätra, Högsrum, N. Möckleby, Sandby, Segerstad, S. Möckleby, Gräs
gård, Ventlinge). Åtm. på N o. mell. Öland t. allm. (ofta spars. på lok.), 
f. ö. till synes i stort sett sällsyntare. Uppträder mkt ofta i en brunaktig 
form [m. el. m. v. melanosticta (Ach.) Boist.]. (Äv. allm. på bark o. 
kalksten.)

A. fusca (Huds.) Vain. — Räpplinge: Borga hage, stort block v. stranden, 
spars. (här förut samlad av Du Rietz); Glömminge: Röhälla, stort 
pegmatitblock i blandskog, spars.; S. Möckleby: Perstorp, spars. på 
fågeltopp; Ventlinge: strax SV om Nygärde, fl. stora ex. på fågeltopp 
(här först antr. av Gelting). Av Du Rietz äv. samlad i Ås: Alvaret, 
granitblock. Blott sterila ex.

Lichenes imperfecti.

Lepraria sp. -- Glömminge: Röhälla, stort pegmatitblock i blandskog. 
Grå bål.

Uppsala, Växtbiologiska Institutionen, i febr. 1945.
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Zusammenfassung.

Zur Kenntnis der Silikatgesteinsfleehten auf Öland.

In Arbeiten 1936 und 1944 hat Verf. Studien über die Flechten- 
flora auf Itinde, Holz und Silikatgesteinsblöcken auf Gotland pub
liziert. Es wurde u. a. nachgewiesen, dass gewisse auf dem Festlande 
Südschwedens häufig verbreitete Arten auf Gotland selten oder 
gar nicht zu finden sind. Als Verf. im Vorsommer 1944 etwa 
einen Monat auf Öland weilte, um Collemaceen zu studieren, wid
mete er sich auch dem genannten Problem hinsichtlich der Ver
hältnisse auf der genannten Insel. Jedoch wurden hier nur die 
Silikatgesteinsflechten (auf erratischen Blöcken usw., besonders von 
Granit, auch Sandstein u. a.) studiert. Sämtliche 33 Gemeinden 
Ölands (sowie die Stadt Borgholm) wurden untersucht. Die ge
nannte Flechten flora war früher, wenn man sich an publizierte 
Data hält, sehr wenig bekannt. Jedoch hat Prof. Dr. G. E. Du 
Rietz während mehrerer Aufenthalte auf Öland die Flechtenflora 
(einschliesslich der Silikatgesteinsflechten) eingehend studiert. Seine 
Sammlungen und Aufzeichnungen wurden liebenswürdigerweise 
dem Verf. zwecks Ergänzung seiner eigenen Resultate zur Verfü
gung gestellt.

Hinsichtlich der Silikatgesteinsflechten weisen Öland und Gotland 
Ähnlichkeiten sowie auch Verschiedenheiten auf. Öland zeigt eine 
grössere Übereinstimmung mit dem Festland als Gotland. Es ist 
artenreicher, und mehrere Arten, welche beiden Inseln gemeinsam 
sind, besitzen auf Öland eine höhere Frequenz. (Das Gegenteil ist 
sehr wenig bemerkbar.) Viele Arten sind sowohl auf dem Festland 
Südschwedens wie auf Öland und Gotland häufig (sie sind in der 
Artenliste S. 12—13 mit einem Asteriskus versehen). Andere sind nur 
auf dem Festlande sowie auf Öland häufig, auf Gotland aber mehr 
oder weniger selten oder gar nicht vorhanden. Hierher gehören 
die anderen Arten der genannten Liste1 aber es ist möglich, dass 
bei weiteren Untersuchungen auf Gotland mehrere in der Liste 
vorkommende Arten sich auch dort als häufig erweisen; für einige

1 Ramalina capitata ist jedoch auf dem Festland selten, und bei einigen an
deren Arten (Caloplaca atro/lava, C. lithophila, Rinodina fatiscens) besteht in dieser 
Hinsicht eine gewisse Unsicherheit. — Eine Parenthese in der Eiste bedeutet, dass 
die betreffende Art nicht ganz sicher als häufig oder ziemlich häufig auf Öland 
zu bezeichnen ist oder dass sie dort nur in gewissen Teilen mehr oder weniger 
häufig auftritt. 0 = obligate Silikatgesteinsflechte.
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Arten ist jedoch die höhere Frequenz auf Öland als auf Gotland 
■ziemlich sicher, nämlich für Alectoria jubata auf Gestein, Leca- 
nora leprosescens, Lecidea tenebrosa, Ramalina polijmorpha, R. siliqiiosa, 
Rinodina confragosa, und folgende vier sind von Gotland noch nicht 
bekannt: Buellia aethalea, Caloplaca granulosa, Lecidea tesselata, 
Ramalina capitata. Eine Art, die häufig auf dem Festland sowie 
auf Gotland, aber selten auf Öland vorkommt, ist nicht bekannt. 
Mehrere von den auf dem Festlande mehr oder weniger häufig 
verbreiteten Arten sind sowohl auf Öland wie auf Gotland selten 
(z. B. Parmelia stenophglla, P. stggia, Sphaerophorus fragilis, vgl. 
ferner unten) oder von dort nicht bekannt (Umbilicaria polyrhiza, 
U. spodochroa; nur von Öland nicht bekannt: Collema rupestre, 
Diploschistes scruposus s. str., Nephroma parile, Sphaerophorus glo- 
■bosus, Umbilicaria torrefacta; nur von Gotland nicht bekannt: Anap- 
tychia fusca, Dermatocarpon miniatum auf Silikatgestein, Lecanora 
subcarnea, Parmelia centrifuga, Rhizocarpon lecanorinum). Einige 
derartige auf Öland und Gotland seltenere Arten haben gleichzeitig 
•eine höhere Frequenz auf Öland als auf Gotland (z. B. Parmelia 
incurva, Umbilicaria deusta, U. pustulata). Auf S. 15 sind alle Arten 
verzeichnet, die von Öland, aber nicht von Gotland, sowie alle, 
die von Gotland, aber nicht von Öland bekannt sind (Acarospora 
amphibola usw. bzw. A. oligospora usw.). Einige bemerkenswertere 
Funde auf Öland werden S. 16 erwähnt (Buellia rinodinoides usw.).

Schliesslich berührt Verf. auch die kausale Seite des Problems, 
die jedoch erst nach weiteren Untersuchungen auf dem Festland 
usw. endgültig behandelt werden kann. Verf. hebt hervor (vgl. 
auch Degelius 1936), dass mehrere Faktoren, die für die einzelnen 
Arten verschieden sind, bei dieser niedrigen Frequenz oder diesem 
Fehlen auf Öland und Gotland Zusammenwirken. Nach den Un
tersuchungen auf Öland kommt Verf. zu dem Resultat, dass die 
ausbreitungsökologischen Faktoren eine grössere Rolle spielen, als 
er früher behauptet hat. Jedoch sind auch die existenzökologischen 
Faktoren von grosser Bedeutung.

Eine grössere Verschiedenheit zwischen der Flechtenflora auf 
Granit u. dgl. und der auf Sandstein existiert nicht, doch ist die 
letztere etwas ärmer.

Das Artenverzeichnis enthält 224 Arten. Von diesen sind 164 
typische (obligate oder fakultative) Silikatgesteinsflechten. Die übri
gen (in Klammern) sind Kalkarten auf kalkstaubimprägniertem 
Silikatgestein, zufällig auftretende Rindenflechten oder Erd- und
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Moosflechten auf Erde bzw. Moos über Silikatgestein. »Allni.» und 
»t. allm.» = häufig bzw. ziemlich häufig. (Diese Frequenzbezeich
nungen geben nur die Verhältnisse auf Silikatgestein an.) ■— 
Verrucaria cinereoatra Zschacke (1930), non Hoffm. (1787), wird 
V. cinereoatrata genannt. Lecidea sulphured (Hoffm.) Ach. und 
L. orosthea Ach. sind nicht verschiedene Arten sondern nur Modi
fikationen einer und derselben Art. (Verf. hat auf Öland mehrmals 
Serien von Übergängen beobachtet.) Physeia subobscura Nyl. [Syn. 
Ph. marina (E. Nyl) Lynge] betrachtet Verf. (wie einige andere 
Autoren) nach Beobachtungen in der Natur als eine Varietät von 
Ph. tenella.
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EN NY TRIOSTEUM FRÅN VÄSTRA KINA.
AV

MARBY SMITH.

I Bergianska Trädgårdens i år distribuerade »Delectus spora rum, 
seminum, fructuum» för år 1944 (Sthlm 1944, s. 6) erbjudes den 
nya arten Triosteam enjthrocarpum H. Sm. Växten ifråga härstammar 
från de samlingar jag gjorde i Sikang 19.34. Familjen Caprifolia- 
ceae är ej ännu slutgiltigt bearbetad, men för att undvika fortsatt 
användning av ett nomen nudum utbryter jag denna art ur sitt 
sammanhang med den övriga delen av familjen och publicerar 
här dess diagnos,

Triosteum erythrocarpum n. sp.

Planta perennis, pluricaulis ca 40 cm alta; caulis erectus, simplex, longi- 
pilosus et praesertim superne dense glandulosus. Folia 5—7-paria, oppo- 
sita, ovato-rotundata, apice abrupte et brevissime acuminata, basi late 
connata, amplexicaulia, in planta fructifera ad 13 cm longa et 9,5 cm lata, 
ad 6 cm late connata, in nervis paginae inferioris dense pilosis, pilis recte 
patentibus, cetero fere glabra, in pagina superiori pilis longis ± dense 
instructa. Inflorescentia terminalis, spiciformis; bracteae inferiores lan- 
ceolato-triangulares ad 7 mm longae et 3 mm latae, sursum decrescentes. 
Flores subsessiles 16—18 mm longi, ovario crebre glanduloso calycis den- 
tibus 5 brevissimis coronato; corolla glandulosa ad 14 mm longa, curvata, 
extus virescens, intus fusco-purpurea, basi gibbosa, ad 5 mm supra basin 
bifida, parte inferiori 2-lobata, lobis 4 mm longis et 1 mm latis, ovato- 
lanceolalis, parte superiori 3-lobata, lobis inaequalibus, dorsali rotundato 
apice leviter bifido, lateralibus oblique et late rotundatis, vix 1,5 mm 
longis; stamina subinclusa. Bacca rubra, globosa, glandulosa, trisperma, 
ca 13 mm diametro.

T. himalayano Wall, affinis, corolla intus fusco-purpurea (nec viride), 
bacca rubra, globosa (nec lutea, 3-sulcata), foliis ad 13 cm (nec 15—20 cm) 
longis, distinota.
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Si kan g; Kangting (Tachienlu), mont. orient, in prato herboso-fruticoso 
ca. 3300 m s. m., 11. VII. 1934 (II. Smith no. 10371); Tapaoshan, Hsintientzii, 
ca. 3000 m s. m, VII. 1922 (Liljestrand no. 164); inter Taining et Taofu, 
Sunglingku, in marginae silvae ca. 3100 m s. m., 14. IX. 1934 (II. Smith no.' 
12147. 1 ypus, etiam cnlta in llorto Bergiano et in llorto botanico upsaliensi).

lyvärr har jag aldrig sett något exemplar av den indiska Tri
osteam himalayaiuim Wall. Denna finnes icke representerad i nå
got av de svenska museerna och utländskt material är för när
varande oåtkomligt. De åberopade skillnaderna, blommans färg 
samt fruktens färg och form, äro dock för stora för alt de båda 
växterna skulle kunna anses tillhöra samma art. 1 Forbes and 
Hemsley (1888, s. 357) omnämnes T. »hirsutum* (felaktigt synonym 
för I. himalayanum) från Szechuan, summit of Mt Omei. I Dikls 
(1900, s. 590) angives dels T. »hirsutum» från Szechuan: Mupin, 
dels nybeskrives från gränstrakterna mellan Szechuan, Hupeh och 
Shensi T. himalaijanum var. chinense Diels et Graebn., skild från 
huvudformen genom »foliis apicem versus interdum acute lobaiis». 
Slutligen upptager Handel-Mazetti (1936, s. 1040) T. himalaijanum 
Irån åtskilliga lokaler i NV Yunnan och SV Szechuan. Troligtvis 
hänföra sig alla dessa till T. erythrocarpum. Anledningen till denna 
identifiering torde ligga däri, att C. B. Clarke (i Hooker 1880, 
s. 8) i beskrivningen av T. himalaijanum uteglömt de viktiga 
fruktkaraktärerna. Dessa anges tydligt i originaldiagnosen av N.
Wallich i Roxburgh 1824, s. 180: »Berries--------yellow, hairy,
three-furrowed, — —.»

En färgplansch av T. erythrocarpum kommer att ingå i ett snart 
utkommande arbete över i Sverige odlade prydnadsväxter, redi
gerat av Söderberg (1945).

Botaniska Museet, Uppsala, februari 1945.

Summary.

A New Triosteum from Western China.

The diagnosis of Triosteum erythrocarpum (Caprifoliaceae) is given, 
together with brief notes on its relations to 7. himalaijanum Wall. 

and to some Chinese collections probably erroneously referred to 
the latter species. A full discussion will be published in the series 
»Plantae Sinenses a Dre. H. Smith annis 1921—22, 1924 et 1934 
Iectae» (Meddel. fr. Göteb. Bot. Trädg., printed in Gothenburg).
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NOTES ON ANEMONE NIPPONICA MERIT AND 
ALLIED FORMS.

By

NILS HYLANDER.

In his Flora Iaponica (1784) Thunberg described a new species 
under the name of Atragene japonica, which -— with retention of 
Ihunberg’s specific epithet — was transferred by Siebold and 
Zuccarini, 1835, to Anemone and since then has been generally 
known under the name of Anemone japonica (Tiiunb.) S. & Z. This 
transference was undoubtedly justified: to Ihe genus Atragene, 
which is now usually recognized as a subgenus of Clematis, Thun- 

rerg’s plant most assuredly does not belong. But when one sees 
his still existing, far from first-class type material, his mistake 
seems to be quite pardonable, and one does not feel it necessary 
to agree in Findley’s (1845) heavy volley: »How any one, calling 
himself a botanist, could have fancied this plant to he an Atragene 
passes our skill to explain. Yet such has been the case, for it 
stands as an Atragene in the writings of Thunberg, a Swedish 
botanist, who once possessed some reputation [I].» As a matter of 
fact, Thunberg himself mentioned in his description of the species 
that it possessed »facies omnino Anemones», and Poiret (1811, p. 
296) wrote: »eile a beaucoup de rapport avec Ies anemones», al
though he kept it under Clematis (in which he included Atragene), 
at the same time renaming it Clematis polypetala.

This name has recently been declared illegitimate by Handel- 
Mazzetti (1939, p. 139), which is however incorrect, the fact being 
that Poiret could not employ the name japonica, because Thunberg 

himself had already set up a Clematis japonica. The question of 
the validity of Poiret’s name, in fact, would be without real 
interest it it were not for the unfortunate circumstance that the

4— 4535 Svensk Botanisk Tidskrift 1945
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combination Anemone japonica made by Siebold and Zuccarini is 
invalid according to the new nomenclatural rules. As Merrill 

(1938, p. 338) points out, there is an old homonym, A. japonica 
Houttuyn, legitimately published as early as 1778; that this in 
its turn is a Clematis does not alter the matter. (According to 
Merrill, it is identical with C. florida Thunb., which was not 
described until later but whose name is nevertheless not influen
ced by this fact; any attempt to transfer Houttuyn’s specific epithet 
japonica to Clematis breaks down on the TmjNBERGian C. japonica]) 
On the other hand, Poiret’s specific name polijpetala, being legiti
mately formed, could have been admitted under Anemone, were 
it not for the fact that as late as in 1923 the Uruguayan Larranaga 

had published, legitimately it is stated, a South-American A. polype- 
lala. Merrill had therefore (1. c.) to give a new name to Thun- 

berg’s Atragene japonica and then chose Anemone nipponica Merr.

With that, this question of name should be settled — provided 
Thunberg’s species can be kept within its original limits. The 
matter bears another aspect if — in accordance with practically 
all modern students of the Easl-Asiatic flora — the more or less 
deviating races growing wild in China are also assigned to the 
same species as Thunberg’s plant. The more special task of finding 
a scientifically correct nomenclature for the East-Asiatic »autumn 
anemones» occurring in our gardens also necessitates the taking 
up of a position to the delimitation of the species in the group. 
First of all, therefore, it must be established what the original 
Atragene japonica Thunb. or Anemone nipponica Merr. actually is 
from a taxonomic point of view.

Anemone nipponica — to use a univocal term — or, as it might 
also be called (and has been called), the Japan anemone, is 
characterized within its specific group by the green and subglabrous 
lower surface of its leaves and, above all, by the very numerous 
(over 20; according to a Japanese illustration as many as 50) and 
markedly narrow (more or less narrow-lingulate) perianth leaves 
dark-pink to pinkish-purple on the inside. (It was the large number 
of perianth leaves that induced Thunberg to place the species 
under Atragene.) There are good pictures of this type in Iinuma 

1874, and (in colour) in Iwasaki 1828, in Siebold and Zuccarini 

1835 (tab. 5), in Findley 1845 (reproduced in Fig. 1 of the present 
paper), and — obviously drawn after the last-mentioned figure 

in Lemaire 1846 as well as in Siebert and Voss 1896 (tab.
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Fig. 1. Anemone nipponica Merr. From Lindlby 1845.

2., Fig. 5). The type ot flower illustrated in Hooker 1847 is 
less pronounced — with somewhat fewer, broader and lighter-pink 
perianth leaves; these are still lighter in the picture in Revue 
Hortic., 1852, where nevertheless they are described (by Decaisne) 

in the text as »rose lilacé».1 These flowers make it very striking,

1 Respecting these somewhat deviating types, compare lootnote on p. 60. The 
very earliest picture of A. nipponica is, remarkably enough, in a European pubii-
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but, as such an increase of perianth leaves is quite unique within 
the w'hole of this section of the genus Anemone, the question 
naturally suggests itself whether this example should not be regar
ded as a monstrosity — in other words that it is a question of 
some kind of semidouble flowers. The idea is not new: Hooker 

(as author of the text for the picture just mentioned in the Bob 
Mag.) says: »As the plant is, according to Siebold, much cultivated 
by the Japanese on account of the beauty of its flowers, I cannot 
but fear that what have been transmitted to our gardens exhibit 
strong marks of the flowers being double (floribus plenis), which 
may account for the fact mentioned by Siebold of the seeds rarely 
coining to perfection.» The statement referred to, which was in 
reality made by Zuccarini, runs: »On la cultive fréquemment dans 
les jardins å cause de ses belles fleurs purpurines, qui poussent 
dans l’automne; eile demande un sol humide et argilleux. Sa 
reproduction se fait toujours par bouturcs, puisque les semences 
parviennent rarement a Ieur perfection.» In the herbaria of Uppsala 
(Univ. Bot. Mus.) and Stockholm (Riksmuseet) I have seen some 
Japanese specimens of this type whose conspicuous uniformity 
is readily explicable by the vegetative propagation. Whether these 
specimens were collected in gardens or in the wild is not stated 
on the labels. Zuccarini obviously thinks that the plant is really 
indigenous in Japan: »Crescit in sylvis humidis, ad margines 
rivulorum, imprimis frequens in monte Kifune prope urbem Miako, 
unde et nomen japonicum Kifune-gik.» Franchet and Savatier 

(1875, p. 4) expressed themselves somewhat differently: »Hab. in 
incultis secus vias...», which would mean that they only knew 
it or considered it as (cultivated and) more or less ruderal. But 
if in Japan it is only an accidentally subspontaneous and more 
or less naturalized cultivated form, where did it come from? No 
allied types arc known from Japan. On the other hand, from 
China (Kweichou and Kwangsi, leg. Steward, etc.) I have seen 
specimens that hardly differ from A. nipponica otherwise than by 
flowers of normal type — with five roundish-oval perianth leaves

cation bearing so early a date as 1695!, viz. Cleyer’s. It is certainly very fanci
fully drawn, but it undoubtedly represents this species, as is evident from, among 
other things, the fact that the Japanese characters accompanying the picture, 
in spite of some indistinctness, are manifestly identical with those which Japa
nese authors use for the plant and which they transcribe as »Kifune-gik» already 
mentioned in Siebold and Zuccarlni.

52
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— but in colour dark-(purplish-)pink (»dark red» or »purple 
reddish» according to the labels), just as in the Japanese form. 
It might therefore be thought that the last-mentioned is actually 
a monstrous form that has arisen in China from a »normal-flower
ed» wild anemone native to southern China, and that the plant 
has then been taken into cultivation and transferred to Japan, 
in the same way as two others among Japan’s most famous orna
mental plants: Paeonia suffruticosa and P. lactiflora ( = P. albiflora, 
P. cliinensis hort.). No doubt many investigators have considered 
that China should be regarded as the real home of A. nipponica, 
even if they have not explicitly expressed this view. Wilson, 

however, in his account of his wanderings in China (1905, p. 657), 
has inserted a note: »Another interesting fact, and one which 
has a peculiar relation to the flora of Western Hupeh, is the 
number of plants, bearing the specific name japonica, which are 
only Japanese by cultivation and are really Chinese in origin. 
The following well-known plants are examples: Aucuba japonica, 
Anemone japonica, Iris japonica, Eriobotrya japonica, Lonicera japo
nica, Kerria japonica, Spiraea japonica, Senecio japonicus, and Sty rax 
japonicus.» Here, however, it is to be noted that Wilson undoub
tedly also included other types in »Anemone japonica» than the 
true A. nipponica. However, it is certain that the last-mentioned 
plant, at least as cultivated, occurs in South China (I have seen 
specimens, unfortunately without data on mode of occurrence, 
from Chekiang, leg. Ho, 1932). And when, in 1844, it was intro
duced into a European garden, this was from Shanghae, where 
Robert Fortune, sent out by the Horticultural Society in London, 
found it at the end of November »in full flower amongst the 
graves of the natives, which are round the ramparts of Shanghae; 
it blooms in November, when other flowers have gone by, and 
is a most appropriate ornament to the last resting-places of the 
dead.»» (Fortune, 1847, p. 333; cf. ib. p. 409, on which page one 
of these graves is illustrated, although — on account of the small 
scale and the crude style — it is not possible to discern what 
the text promises: »Anemone on the Tombs»», and Fortune, 1846, 
p. 231.)

The genuine A. nipponica is still in cultivation, in Swedish gar
dens as well; I have seen it (1944) flowering in Alnarp’s gardens 
and at Weibullsholm, in both places under the name of A. japo
nica fl. rubro. Another varietal name is to be found in Siebert
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and Voss’s 3rd German ed. of Vilmorin’s Blumengärtnerei (1896), 
where it is referred to as A. japonica f. normalis, »die gewöhnliche, 
mit zahlreichen, meist mehr als 20 rosapurpurnen Kronkelch- 
blättern». Beyond this only two »forms» arc mentioned: f. elegans 
Decsne (syn. A. hybrida hört.): »meist 9 fleischfarbig-rosarote 
oder weisse Kronkelchblätter; Pflanze stärker behaart, Blätter 
breiter» and ’Honorine Jobert’: »Pflanze von kräftigem Wuchs, 
bis 1 m hoch, sehr reich blühend; Blüte weiss; die schönste!». 
Although the number of varieties considerably increased just from 
this time, the three now mentioned were manifestly the dominant 
ones for a long time. Thus, Rudolph (1905, p. 542) starts his 
enumeration of the then occurring varieties with the explanation: 
»Nous ne décrirons pas les A. du Japon blanche (Honorine Jobert), 
rose (A. japonica elegans) et rouge (A. j. rubra) que tout le monde 
connait, et qui sont les variétés typiques de ce groupe . . .» To 
interpret this »rubra» as A. nipponica ought not te be considered 
too bold. Most of the other so-called japonica varieties deviate 
from nipponica by broader and fewer (yet mostly — or perhaps 
always — more than five) perianth leaves, usually of a light pink 
to purely (or sometimes, according to some statements, even yellow
ish-) white; some have, however, semidouble or double flowers, 
being then mostly white (or light-pink). Some varieties also dis
tinguish themselves by leaves that are white- or gray-downy be
neath. Now how have these forms arisen? Wehrhahn (1931), whose 
description — presumably mainly on account of too great a de
pendence on Ulbrich’s monograph — is otherwise rather confused, 
writes (p. 389): »Die in den Gärten vorhandenen, als A. japonica 
hybrida gehenden Formen sind aus Kreuzungen von A. japonica 
und A. viiifolia hervorgegangen.» A scrutiny of the sources also 
suggests that this is correct, although it is difficult to obtain any 
information on the origin of the particular varieties. However, 
Focke states (1881, p. 12) that the above-mentioned variety Hono
rine Jobert is reported to have originated vegetatively from the 
hybrid mentioned, in the gardener Jobert’s grounds at Verdun1; 
the hybrid is thought to have been produced by a gardener Gor

don and »hat sich bei der Aussaat veränderlich gezeigt». Gordon, 

who was Superintendent of the Ornamental Department of the

1 I have not been able to discover exactly when this took place. The variety, 
however, became known to the British public in 1863 (according to Card. Chron., 
1864, p. 21).
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Horticultural Society’s garden in Chiswick and who, as far back 
as 1847, published in the Society’s Journal observations and hints 
on the cultivation of »the Japan anemone», also discussed here 
(p. 303) the possibility of obtaining »new varieties»: »1 have but 
little doubt such may he obtained by hybridizing the Japan ane
mone with such kinds as the large white Anemone vitifolia, from 
the north of India, or the common garden Anemone coronaria . . ., 
or even the beautiful yellow Anemone palmata may he the male 
parent of a line race of hybrids.» 1 therefore hold it highly pro
bable, although I have not been able to find any direct contem
poraneous statement on this point, that just Gordon really pro
duced the hybrid A. nipponica X vitifolia. In any case, it is certain 
that specimens of this were showm before the Horticultural Society 
at its meeting on September 5, 1848, among the novelties from 
the Society’s gardens (Hort. Soc. Journ., 4, 1849, p. IV). The fol
lowing year, September 4, 1849, the plant w'as also placed among 
the novelties and w'as presented in the annual report (ib. p. 
LXXVII) as »A hybrid variety of Anemone japonica, produced be
tween that sort and the white Indian A. vitifolia. The result was 
an improvement in the shape of the flowers, but they were much 
paler than those of the Japan Anemone.» (Bailey’s statement that 
the hybrid had arisen in 1848 at Kew is no doubt due to a mis
interpretation of this communication.)

Anemone vitifolia is a species belonging to Northern India, dis
tinguished from A. nipponica by simple leaves resembling those 
of the vine and by five broad perianth leaves that are purely 
white on the inside. It wras illustrated as early as 1830 in Bot. 
Reg. (16, tab. 1385) and some years later also in Bot. Mag. (62, 
1835, tab. 3376), evidently existing in several English gardens at 
that time. Originally it was introduced from India by Lady Am

herst and cultivated in her garden at Montreal in Kent. 4 his 
type had the leaves distinctly white-tomentose beneath, and this 
— in spite of Ulbrich’s statement to the contrary — is also a 
characteristic of the nomenclaturally typical species, A. vitifolia 
Buch.-Ham. s. str., although in the original description of this 
plant (in De Candolle’s System) only involucral leaves but not 
radical leaves were present. Forms are however reported to exist 
with leaves more or less completely glabrous on the underside, 
and Ulbrich (1905, p. 252), solely from this character — w'hich he 
however declares lo vary with the distribution of the types at
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different altitudes — lias divided A. vitifolia into the following 
three varieties: a. genuina with »Blätter (ausgewachsen) beider
seits kahl oder nur mit spärlichen einzelnen Wollhaaren»; ß. 
subtomentosa m.: »In der Behaarung die Mitte haltend zwischen 
var. a und ß [sic!]: Blätter unterseits mässig dick wollig behaart: 
durch die Behaarung graugrün erscheinend»; and y. tomentosa 
m. with »Blätter oberseits schwach behaart, unterseits 
sehr dick w o 11 i g - f i I zi g; weiss erscheinend; Blütenstiele und 
Aussenseite der Perigonblätter sehr dicht seidig bis wollig-filzig 
behaart. . . . Pflanzen oft nur 30 cm hoch.» Apart from the mis
leading placing of the glabrous form as a. genuina, due to incor
rect typification, Ulbrich’s nomenclature is also unlucky for the 
icason that the name A. vitifolia v. tonicntosa had been given bv 
1‘inet and Gagnepain the year belore (1904) to quite another plant, 
described earlier as A. japonica v. tomentosa by Maximovicz. This 
Northern-Chinese race is considered by Finet and Gagnepain to 
differ from A. vitifolia (s. str.J solely by the tridigitate, not simple, 
leaves, and this character is considered by them to be too un
essential to justify specific distinction. (In reality this is most 
probably an exaggeration, for according to a report by Dr. II. 
Smith, who has seen the Chinese race growing wild in immense 
numbers, all specimens seen by him had the perianth faintly 
»silverish-pink» on the inside, never purely white as vitifolia.1) 
However, as this v. tomentosa is linked with nipponica by a series 
of intermediate forms that have glabrescent (or glabrous) leaves 
and more or less deeply pink (though, at least as a rule, still few: 
5 or possibly 0) perianth leaves, Finet and Gagnepain extended
A. vitifolia also to embrace »v. japonica», in which obviously the 
genuine nipponica as well as the aforementioned transitional forms 
towards tomentosa were included. As already stated, however, 
lt.brich (1. c.) distinguishes between A. vitifolia with simple leaves 
and A. japonica with digitate ones, but on the same principle of 
division as for the former he divides the latter by the pubescence 
of the leaves into a. genuina, ß. elegans (»Decne») Franchet and 
T- tomentosa Maxim, with respectively »Blätter beiderseits kahl, oder 
nur unterseits sehr zerstreut wollig behaart», »Blätter unterseits 
mässig wollig; graugrün» and »Blätter unterseits dicht weiss
wollig-filzig».

On the other hand, Franchet (1889, p. 7) speaks of specimens of »A. japonica 
v. elegans» from Ki-chan in Yunnan with »fleurs d’un blanc pur» (a vitifolia hybrid?).
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Anemone vitifolia in Ulbrich’s sense is sometimes stated also to 
occur in the wild state in China, but, even if some of these state
ments (especially Franchet’s from Yunnan) do not seem unreason
able from a phytogeographical point of view, it seems to me 
that on the whole there is reason to doubt the Chinese finds of
A. vitifolia. This applies in particular to P’ei’s statement that this 
species also occurs in the provinces of Szetchuan and Hopei, i. e. 
in localities which at least in the case of the latter region are 
very far from the Indian habitats of the species and necessarily 
have quite a different character from these. It appears to me 
highly probable that what P’ki has in these cases taken to be A. 
vitifolia has been anomalous specimens of types with normally 
tridigitate leaves in which autumnal leaves of aberrant form with 
a simple blade have appeared. The fact that this may really take 
place has been observed by me on cultivated specimens in the 
Uppsala botanical garden. It is remarkable that the specimens 
from Szetchuan mentioned by P’ei ware taken late in the autumn 
(Oct. 12, and Dec. 12, respectively). Reference ought also to be 
made to the description given by Franchet (1889, p. 7) of some 
specimens from Yunnan (leg. Delavay, Oct. 20, 1885): »Les éclian- 
ti 1 lons de Che-ngay-teou sont Ires rabougris, hauts de 1 å 2 déci- 
metres seulement et portent sur une méme souche de feuilles ba- 
silaires de forme arrondie, presque entiéres, d’autres qui sont in- 
également trilobées ou trifides, et seulement quelques feuilles ;i 
3 folioles distinctes et un peu pétiolulées ...» (Simple autumnal 
leaves instead of normal digitate ones also occur sometimes within 
Ranunculus, e. g. in R. Serbiens Vis.).1

So far as the form-complex with digitate leaves is concerned, 
Ulbrich has used the name A. japonica v. elegans for a form that 
is intermediate in regard to pubescence, and this name has recently 
been taken up by Handel-Mazzetti (1939, p. 179) as a specific 
name for the collective A. japonica in Ulbrich’s sense, since the last-

1 The plant named »A. vitifolia v. tomentosa», introduced into English horti
culture by Puiidom, who collected it in China in 1909, and upon which the Royal 
Hortic. Society conferred its Award of Garden Merit in 1918 (see Journ. Hortie. 
Soc., 43: 2—3, 1918), is manifestly not the genuine A. vitifolia — the A. viti
folia v. tomentosa of Ulbrich — but the Northern-Chinese race with tridigitate 
leaves, to which Einet and Gagnepain gave the lastmentioned name, i. e. A. japo
nica v. tomentosa Maxim. Possibly to the same clone, in any case to the same 
race, belongs the plant which Wehrhahn (1931, p. 389) illustrates as ,4. vitifolia 
v. tomentosa »Ulbrich» (ought to be (Maxim.) F. & G.).
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mentioned name — as was mentioned in the opening remarks is 
unavailable for reasons of priority. However, A. elegans Decne 
has been previously considered, especially in the horticultural 
literature, to belong to the hybrid A. nipponica X vitifolia mentio
ned earlier, but this conception has been disputed by Handel- 
Mazzetti 1. c.: »Beschreibung, Abbildung und Angaben ihres Autors 
geben nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, «lass diese ein 
Bastard sein könnte, und sowohl Phanchet, als Llbrichi | ] be
handeln sie als die zwischen den Extremen vermittelnde Varietät 
von A. japonica, also wohl ihren phylogenetischen lypus.» ln my 
opinion Handel-Mazzetti’s conception of A. elegans is entirely erro
neous, while the identification of the latter as A. nipponica X viti
folia is correct. As already stated, I have seen rather little Central 
and Southern Chinese herbarium material, and therefore conclu
sive importance ought perhaps not to be attached to the lact that 
I have not seen any Chinese specimens which agree with Decaisne’s 
descriptions and illustrations (the original as well as those in the 
later work by Decaisne and Naudin). Whereas these latter show 
g—9 perianth leaves, all the specimens 1 have seen of lomentosa, 
as well as of the previously mentioned more southern forms inter
mediate between the latter and nipponica, have had only 5—6 
perianth leaves. Against this there stands the statement in I'ranchet 
(1889, p. 7), who was presumably the first to interpret Decaisne s
A. elegans as a wild Chinese form and class it as a variety under
A. japonica, that all the specimens collected in Yunnan by Delavay 
of »japonica» (and more definitely just »v. elegans») have 5 8

perianth leaves, in one collection purely white, whereas in the 
others »plus ou moins teintées de pourpre extérieurcmcnt».1

1 According to I'ranchet, Decaisne lias »assigné le Japon pour patric; eile y 
est peut-étre cultivee, mais je ne crois pas qu’on l’y ait jamais remontree a l’etat 
sauvage». However, what Decaisne says (1852 a, p. 41) of its origin and home is: 
»Suivant M. De Siebold, eile habite au Japon dans les montagnes et les hois 
humides et le bord des ruisseaux». However, as is known, this statement of 
Siebold’s (more correctly Zuccakini's) did not at all apply (see above, p. 52) to 
A. elegans but to A. nipponica; and when Decaisne goes on to speak of »ces 
diverses espéces» — by which is evidently meant A. vitifolia, japonica (= nip
ponica) and elegans —, then the observations on cultivation quoted also belong 
to nipponica. Decaisne’s lack of care in these particulars is brought out by his 
comment (ib. p. 101) on A. japonica, about which he says that it »a éte decou- 
verte dans ces derniéres années non loin de Miako . . . et sur . . . le mont Rifun 
[sic!]; l’espece en tire son nom japonais, Rifun-Gik [!].»

Nevertheless, when I'ranchet identifies a number of Southwestern Chinese
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For historical reasons, however, any other interpretation of A. 
elegans Decne than as the hybrid in question is quite improbable: 
it was described from garden specimens in 1852, four years after 
the hybrid had with certainty been produced and exhibited, while 
it may on the other hand be considered as perfectly cerlain that 
no further form of this group had been imported from China 
during the time stated; it is inconceivable that any such could 
have been spread in the gardens without a line being mentioned 
of the fact in any of the leading French or English horticultural 
journals (cf. Chittenden, 1930, p. 122). To this comes the fact 
that Decaisne himself (1862) presented the horticultural form in 
question as »1’anémone elegante (T. hybrida, A. elegans)». This 
name, »A. hybrida» is not infrequently cited in the horticultural 
and similar literature either as a gardener’s name or with Gordon 

(sometimes corrupted to »Godr.») as author. It therefore does not 
seem improbable that Gordon had distributed hybrid plants under 
the name of A. hybrida, but (as Handel-Mazzetti points out) it 
never seems to have been legitimately published. On the other 
hand, this is the case with A. elegans Decne, and this last-mentio
ned name should therefore be applied to the hybrid A. nipponica 
X uitifolia, if this is to have a binary name — i. e. if the parents 
are to be interpreted as distinct species. And this I consider to 
lie the correct procedure. As a special reason for this I may cite 
the investigation I have undertaken (on herbarium material) of 
pollen from A. nipponica, A. vitifolia, and several garden forms 
{Alice, Honorine Jobert, Königin Charlotte, Luise Uhink, September 
Charm, Whirlwind; besides earlier specimens of unspecified varie- 
lies) that Wehrhahn assigns to that »A. japonica hybrida» which 
he describes as offspring of the hybrid mentioned. When the 
pollen of the last-mentioned plants was boiled with lactic blue, 
at least 75 % of the grains proved barely stainable and appeared 
to be empty, being at the same time considerably smaller and 
not so rounded as the few percentages of grains that assumed 
the deep blue colour which normal pollen-grains acquire with 
the staining-method mentioned — and which at least 90 % of the 
pollen-grains of nitifolia, as well as nipponica, assumed. These

Anemone forms with A. elegans, it is not entirely excluded that he may be right, 
or that, in other words, some of the specimens so interpreted may have been 
hybrids between A. vitifolia and A. nipponica. Unfortunately, I have not seen 
.any of his material or anjr other specimens from the same region.
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last-mentioned grains also had the same form and size as the 
few »good» grains of the horticultural forms. To me this seems 
to be a very strong reason for regarding A. nipponica and A. viti- 
folia as distinct species, and the horticultural forms mentioned 
as hybrids between them. This good pollen quality was also found 
in the A. nipponica cultivated in Alnarp which I collected in 
September, 1944.

This finding has also to be considered when discussing the 
systematic position of A. nipponica in relation to the other Chinese 
types, generally referred to under the name of A. japonica. No 
signs of deformed stamens have been found by me in nipponica, 
whether in the shape of transitional structures to perianth leaves 
or any other kind; to interpret these flowers as more or less 
monstrous, semidouble, seems scarcely warranted. Nor does the 
reason advanced by Hooker (see quotation above) in favour of 
such an interpretation, viz. the alleged poor fruit-setting, seem 
to be very tenable. According to Gordon (1847, p. 302), the nip
ponica plants in Chiswick set seed if only they were kept in a 
cool house.1 But reproduction by seeds — as Gordon also points 
out — is so troublesome on account of the smallness of the »seeds» 
and the care required to obtain satisfactory germination, while 
propagation by root-cuttings (see Gard. Chron., 1848, p. 3, with 
illustration and description) is so convenient, that this is explana
tion enough for the Japanese predilection, mentioned by Siebold 

and Zuccarini, for the last-mentioned method. Moreover, it can 
hardly be said that the occurrence of a species with such an 
increase in the number of perianth leaves as compared with 
closely allied species is quite a solitary occurrence within Anemone: 
at least to some extent there is a similar relation between A. 
hortensis and A. coronaria.

1 This may also provide the explanation of the somewhat deviating type of 
flower which the above-mentioned illustrations of »A. japonica» by Hooker (1847) 
and by Decaisne (1852 b) show in comparison with the typical A. nipponica, 
such as this is pictured by, for instance, Lindley (1845). The last-mentioned illu
stration (see Fig. 1 of the present paper), must, of course, have been made from 
the actual plants sent home by Fortune, whereas it is not only conceivable but 
also rather probable that the individuals illustrated by Hooker and Decaisne 
had been raised from the seed of the former. Unfortunately, I have not had 
access to any sufficiently old catalogues to be able to determine whether seed 
of "A. japonica» (A. nipponica) had been distributed from the Hortic. Soc. or 
any other garden during these years.
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As already mentioned, in South China forms occur which other
wise — that is, in everything except their »normal» 5-leaved 
perianths — agree morphologically with nipponica, and there are 
also such forms in cultivation under the name of A. hupehensis. 
The name is somewhat obscure, being scarcely but a horticultural 
one (cf., however, below), and so far as I know' the origin of the 
forms in question has never been actually elucidated. That the 
original hupehensis type (for there are also a number of »improve
ments» of it, hupehensis splendens, etc.) actually came from Hupeh 
in Central China is rather certain, how'ever (see Chittenden 1930, 
p. 122). Still, the name A. hupehensis must presumably be regarded 
as validly published by Boynton (1931), w'ho gave an illustration 
of the plant with an English description (though in very general 
terms). In the gardens of Alnarp I have seen specimens under 
the name of A. hupehensis which completely agreed writh this 
picture, and there is every reason to believe that these, as well 
as Boynton’s specimens and those occurring in English and Ger
man gardens under this name, belong to one and the same clone. 
What origin the various later garden varieties (hup. splendens, hup. 
praecox, etc.) have, is unknown to me; of these two varieties I 
have also seen specimens in Alnarp. Examination of the pollen 
showed that this is extremely poor not only in the last-mentioned 
two varieties but also in »hupehensis s. str.» — but the same was 
also the case with the pollen of the two Chinese specimens from 
Kweichou and Kw'angsi which I mentioned earlier and which 
morphologically entirely agree with the hupehensis of the gardens. 
On the other hand, the pollen was perfect in all the examined 
specimens from natural habitats of the North-Chinese race, which 
Maximovicz called A. japonica v. tomentosa but which P’ei (1933, 
p. 2) has raised to a species of its own as A. tomentosa (Maxim.) P’ei1. 
And, although no unquestionably spontaneous specimens of A. 
nipponica from China are known to me, it seems likely that the 
already repeatedly mentioned »intermediate types» between tomen
tosa and nipponica consist of hybrids between the two last-mentio
ned. Naturally, it would require a larger material to ensure defi-

1 On the other hand, on herbarium material of some cultivated specimens 
of this race in the Bergianska trädgården (Hortus Bergianus), Stockholm, the 
pollen was found to be very bad; in two cases, however, only a couple of the 
last flowers in the inflorescence were available, in the rest the flowering shoot 
appeared to be exceptional!}' feeble.
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nite clarity on this point, but it cannot be denied, either, that 
there is a great immediate need of establishing a nomenclature 
for the various types, even if a tentative one, that is in conformity 
with the present rules, one that is clear and does not involve 
any direct erroneous identifications, as is the case with that hi
therto used. I therefore do not consider it out of place here to 
submit such a scheme, where I follow the simplest alternative, 
viz. that of interpreting as species the morphologically clearly sepa
rable and geographically separated extreme types vitifolia (simple 
leaves; 5—6 perianth leaves, white on the inside), tomentosa 
(digitate leaves; 5—6 perianth leaves, pale-pinkish on the inside), 
and nipponica (digitate leaves; at least 20 perianth leaves, dark- 
pink to carmine), which is also in perfect accordance with our 
present knowledge of the pollen quality characteristic of these 
and allied types.1 For the hybrid nipponica X vitifolia the name
A. elegans enters, for the types intermediate between nipponica 
and tomentosa and probably ranking as hybrids between these 
species the name A. hupehensis should be used. As no satisfactory 
synonymy for these different forms has been hitherto published, 
I have drawn up one below.

Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex De Candolle 1818, p. 211.
A. vitifolia var. j. tomentosa Ulbrich 1905, p. 252 — non A. vitifolia v. 

tomentosa (Maxim.) Finet & Gagnepain 1904.
Variat foliis subtus leviter tantum villosis: v. subtomentosa Ulbrich 1. c., 

vel (fere) glabris: v. genuina Ulbrich 1. c.

Anemone tomentosa (Maxim.) P’ei 1933, p. 2.
A. japonica v. tomentosa Maximovicz 1889, p. 7. — A. vitifolia v. tomen

tosa (Maxim.) Finet & Gagnepain 1904, p. 69 (ubi Maxim, ut auct. cit.; non 
A. vitifolia v. tomentosa Ulbrich 1905). — A. elegans »Decne.» v. tomentosa 
(Maxim.) Handei.-Mazzetti 1939, p. 179.

1 On the other hand, if, as Finet and Gagnepain did, it is desired to group 
these different types into a single species, a number of problems as to names 
will arise. Now, (after 1923, when A. polypetala I.arranaga was published), the 
name A. vitifolia must be applied to this collective species. In 1904, on the 
other hand, it was incorrect to use — as these authors did — the last-mentio
ned name in this collective sense; at that time Poiret’s epithet »polypetala» 
(under Clematis) should have been transferred here. The combination A. vitifolia 
v. japonica made by F. & G. is therefore invalid; if A. nipponica is ranged under 
A. vitifolia, retention of the epithet nipponica would seem to be most suitable 
also in this position.



NOTES ON ANEMONE NIPPONICA MERE. AND ALLIED FORMS 63

Anemone nipponica Merrill 1938, p. 339.
A. japonica (Thunb.) Siebold & Zuccarini 1835, p. 15 + tab. 5 — non A. 

japonica Houtt., Nat. Hist. 11:9 (1778), p. 191 + tab. 55, fig. 1 (sec. Merr. 
1. c.; n. v.). — Atragene japonica (»Iaponica») Thunberg 1784, p. 234. — 
Clematis polypetala Poiret 1811, p. 296, nom. leg. (non C. japonica Tiiunb. 
1784!) — non Anemone polypetala Larranaga 1923. — Anemone vitifolia 
Buch.-Ham. v. japonica (Thunb.) Finet & Gagnepain 1904, p. 68 (veris. p. p. 
tantum) — nom. illeg. — .4. hybrida »Godr.» v. japonica (Thunb.) Ohwi 
in Acta Phytotax. et Geobot. 7 (1938), p. 46. — A. japonica var. a. genuina 
Ulbrich 1905, p. 253 (veris. p. p. tantum: pi. japon., sed saltern p. p. excl. 
pi. sin. e Hupeh et Szetchuan). — A. japonica rubra hort., A. japonica f. 
normalis hort.

Anemone hupehensis (hort. ex) Boynton 1931, p. 33 et tab. 529. 
A. japonica v. hupehensis hort. sec. Boynton 1. c. — ? A. japonica v. 

tomentosa Maxim, f. glabriuscula Matsuda 1911, p. 78 (e Hunan). —? A. 
japonica var. a. genuina Ulbrich 1905, p. 253, p. p. — ? A. japonica v. ele
gans (»Decne») Franchet 1889, p. 7, p. p. — A. elegans »Decne» s. IIandel- 
Mazzetti 1939, p. 179, p. p. (excl. A. nipponica Merr. c. synon. hue vere 
pertinentibus, et v. tomentosa et spec, e Sikang cit., quod ad v. tomentosam 
pertinet) — non s. orig. Decne 1852.

X Anemone elegans Decaisne 1852 a, p. 41 + fig. 3.
Non s. Handel-Mazzetti 1939, nec A. japonica v. elegans s. Franchet 

1889 et Ulrricii 1905. — A. hybrida hort. et A. japonica hybrida hort.

Uppsala, December, 1944.
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BEI SEXUELLEN UND AGAMOSPERMISCHEN 
BALANOPHORA-ARTEN.

VON

FOLKE FAGERLIND.

Die Bildung und Entwicklung des Embryosacks und des Embryos 
von Balanopliora sind wiederholt eingehend beschrieben worden 
(Hofmeister 1859, van Tieghem 189ö, 1907, Treub 1898, Lorsv 
1899, Ernst 1914, Ekambaram und Panje 1935, Zweifei. 1989). Die 
Angaben weichen aber voneinander ab. Was die Embryobildung 
betrifft, kam man indes bald zur Klarheit, vor allem durch die 
Arbeit von Ernst. Danach kann man annehmen, dass sowohl die 
Behauptung von einer der Embryobildung vorangehenden Befruch
tung (van Tieghems Auffassung) wie auch diejenige, dass die Em
bryobildung das Resultat von parthenogenetischen Vorgängen sei 
(Treubs und Lotsys Auffassung), haltbar ist. Verschiedene Arten 
verhalten sich verschieden. Ernst zeigte jedoch, dass Treubs und 
Lotsys Behauptung einer parthenogenetischen Embryobildung aus 
der Endospermenzelle irrig ist. Was die Embryosackbildung be
trifft, brachte jedoch Ernsts Arbeit keine Klarheit. Auch spätere 
Arbeiten haben kein klares Bild geschaffen. Sie haben die Lage 
eher noch kompliziert. In der Hoffnung, das Problem der ES- 
Bildung lösen und eine vollständige Schilderung der ganzen Ent
wicklung geben zu können, habe ich während meines Aufenthaltes 
auf Java Material von Balanopliora elongala Bl. und globosa Jungh. 
in dem Urwald bei Tjibodas, der Filiale des Botanischen Gartens 
von Buitenzorg, gesammelt. Ein Teil des in den klassischen Unter
suchungen angewandten Materials stammte gerade von diesen 
Arten und von dieser Stelle. Leider ist es mir nicht gelungen, voll
ständige Serien zusammenzubringen. Die Fixierungen von B. globosa 
waren zum grössten Teil aus unbekannten Gründen unanwendbar.

5—4535 Svensk Botanisk Tidskrift 1945
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I. Die Embryosackbildung.

Ehe ich die Resultate meiner eigenen Studien schildere, gebe 
ich eine kurze Übersicht über die wichtigeren älteren Ansichten. 
Eine solche ist notwendig besonders aus dem Grunde, weil die 
älteren Schilderungen in der jüngeren referierenden Literatur teil
weise enlstellt sind. Man hat den Verfassern der ersteren Angaben 
zugeschrieben, die später hinzugekommen sind durch komplettie
rende und erklärende Angaben von anderen.

Ehe die verschiedenen Ansichten dargestellt werden, soll kurz 
der Rau der Blüte geschildert werden. Die junge Blütenanlage 
besteht aus einer kleinen Ausbuchtung, die eine einzige, von der 
Epidermis umgebene subepidermale Zelle umfasst. Diese Zentral
zelle bildet durch Querteilungen eine kurze, einfache, aus wenigen 
Zellen bestehende Zellreihe. In Ausnahmefällen findet eine Längs
oder eine »Schrägteilung» statt. Zwei Zellen Seite an Seite oder 
schräg zueinander ist das Resultat. Die Apikalzelle der Zentral
reihe und mitunter auch eine ihrer allernächsten Nachbarzellen 
erweist sich bald durch ihre Grösse und das Aussehen des Plas
mas als Archesporzelle. Es bildet sich keine Deckzelle. Die epider
male Zellschicht teilt sich lebhaft. Das Resultat hiervon ist teils 
die Entstehung des Griffels, teils eine Verdickung der Wandschicht 
um die Archesporzelle und ihr Derivat.

1: 1. Treubs (1898) Auffassung non B. elongala. Die EMZ ent
wickelt sich direkt zum ES. ln einigen Fällen teilt sie sich jedoch 
erst in zwei Seite an Seile oder übereinander gelegene Tochterzellen, 
die beide wie die primäre aussehen und sich wie jene unter normalen 
Verhältnissen verhalten. Das Bildmaterial hei Treub zeigt, dass 
die EMZ schon vakuolisiert ist, wo die Blüte nur aus Epidermis 
und zentralem Zellstrang besteht. In späteren Stadien aber, wo 
die EMZ oder ihr Derivat von einer mehrzelligen Wand umgeben 
ist, zeigen die Bilder keine Vakuolenbildung. Während der ersten 
Teilung sind auch keine Vakuolen vorhanden. (III: 9—10; IV: 1, 3.) 
Auf dem letzten Bilde befindet sich eine Zellplatte zwischen den 
Tochterkernen. Bilder, die Treub als Illustration zu unmittelbar 
folgenden Stadien betrachtet, zeigen einen zweikernigen, vakuo- 
lisierten ES.

1:2. Lotsys (1899) Auffassung von B. globosa. Über die primäre 
Zentralzelle in der Blütenanlage schreibt er: »Diese subepidermale 
Zelle wird entweder direct zum Embryosack oder sie ist die Mut
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terzeile des Letzteren; bei B. globosa theiit sie sich öfter einmal 
(Taf. XXVII, Fig. 15), und es werden sehr häufig beide Tochter
zellen zu Embryosäcken, die sich ganz normal entwickeln—•—», 
und fährt fort: »Im jungen Embryosack ist das Protoplasma sehr 
dicht (Taf. XXVII, Fig. 14 u. 15.). Bald erscheinen in einer der 
Peripherie genäherten Zone Vacuolen, die sich mehr und mehr 
vergrössern (Taf. XXVII, Fig 17, 18, 19, 16). Eine Thcilung des 
Embryosackkernes tritt öfter schon ein, bevor diese Vacuolen 
erschienen sind; es befinden sich dann im Embryosack zwei Kerne, 
der eine unten, der andere oben gelegen (Taf. XXVIII, Fig. 20).» 
In sämtlichen Fällen, in denen Lotsy weiter fortgeschrittene, ein
kernige ES abbildet, sind diese wie die abgebildeten zweikernigen 
vakuolisiert.

1:3. Ernsts (1914, 1918) Auffassung von B. elongata und glo
bosa. Es ist nicht klar, ob Ernst da, wo es sich um die ES- 
ßildung handelt, wirklich beide Arten studiert hat. Das erläuternde 
Illustrationsmaterial stammt jedoch ausschliesslich von B. elongata. 
Die schon in der jungen Blütenanlage wahrnehmbare EMZ soll 
angeblich bald vakuolisiert werden. Er schreibt weiter: »Die Tei
lung des Kernes der Embryosackmutterzelle findet bald in der 
Nähe der unteren (Taf. I, Fig. 2), bald der oberen Schmalseite 
der sich in der Länge streckenden Zelle statt. Es folgt derselben, 
vielleicht in etwas mehr als der Hälfte der Samenanlagen, eine 
Teilung der Mutterzelle in zwei Tochterzellen nach. In den anderen 
Samenanlagen unterbleibt die Teilung, und die Mutterzelle ent
wickelt sich direkt als Embryosack weiter. Erfolgt eine Teilung, 
so sind die beiden Tochterzellen nur ausnahmsweise gleich gross 
(Taf. I, Fig. 5). Die zur Weiterentwicklung bestimmte wird in der 
Regel von vornherein bedeutend grösser angelegt.» Ernsts Bild
material zeigt, dass keine Vakuolen vorhanden sind, wo die erste 
Teilung in dem sogen, einkernigen ES stattfindet und nur in 
unbedeutendem Umfang in dem Stadium, wo eine Teilung in die 
oben erwähnten zwei Tochterzellen eben stattgefunden hat. Bedeu
tender ist die Vakuolenbildung in den Zellen, die Ernsts Ansicht 
nach sowohl frühere wie auch spätere Stadien zeigen. Das Mate
rial w’eist keine typischen Synapsis-Stadien auf. Ernst gibt an, 
dass er bei der ersten Teilung der EMZ die Teilungsspindeln nur 
von der Seite gesehen habe und dass er daher die Chromosomen
zahl nicht habe bestimmen können. Dessungeachtet schreibt er 
über die erste Teilung im Endosperm: »Leider besitze ich auch
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von dieser Teilung nur Bilder mit seitlicher Ansicht der in der Äqua
torialebene liegenden Chromosomen. Habitus und Grösse der ganzen 
Teilungsfigur stimmen aber, wie jedenfalls auch die Chromosomen
zahl, mit derjenigen der Embryosackmutterzelle völlig überein.»

I: 4. Kuwadas (1928) Auffassung von B. japonica. Die EMZ hat 
keine Vakuolen. Ihr Kern macht eine hochgradig asyndetische 
Meiosis durch. Resultat ist eine asymmetrische Teilung oder meistens 
Restitutionskernbildung. Die so gebildeten unreduzierten Kerne 
teilen sich in je einen kleineren, an der Zellbasis, und einen grös
seren, höher gelegenen Kern. Einige von Kuwadas Erklärungen 
und Bilder sprechen auch dafür, dass pseudohomöotype Tei
lungen Vorkommen. Die Tochterkerne trennen sich durch Bil
dung von Wänden voneinander. Die basale Zelle weist bald Degene
rationstendenzen auf, während von der grösseren Schwesterzelle 
angenommen wird, dass sic der Anfang des ES ist.

I: 5. Ekambarams und Panjes (1935) Auffassung von B. dioica. 
Die ES-Bildung wird genau geschildert und in Abbildungen darge- 
stcllt. Die EMZ hat zuweilen an der Spitze eine oder zwei Vaku
olen, in den meisten Fällen hat sie jedoch keine. Ihr Kern macht 
normale Meiosis durch, obwohl ein Zusammenhang zwischen den 
Gemini-Komponenten oft kaum morphologisch nachzuweisen ist. 
Während beider Teilungen der Meiosis liegen die Kerne meistens 
an der Basis. Homöotype Teilungen beginnen oft etwas früher 
in basaler oder apikaler Dyadenzelle. Die Tetrade besieht aus 
einer grösseren Zelle und drei kleineren an der Basis. Die letzte
ren weisen bald Degenerationstendenzen auf. Reste derselben las
sen sich auch bei weit fortgeschrittenem Stadium nachweisen. Um 
den ES herum kommen auch Degenerationsprodukte anderer Her
kunft vor. Es handelt sich dabei um Reste von verdrängten 
somalischen Nachbarzellen. Die grosse Tctradenzelle, die einzelne 
kleine Vakuolen enthalten kann, teilt sich von neuem, ohne Wände 
zu bilden. Die Vakuolenbildung wird verstärkt. Resultat ist ein 2- 
kerniger ES.

Mitunter tritt eine hiervon abweichende Entwicklung auf. Es 
kommt vor, dass auf die erste Teilung der Meiosis keine Wand
bildung folgt. Folge ist, dass »the subsequent division of the two 
nuclei becomes distinctly disturbed, the spindles being diversely orien
ted, often subnormal in size and in appearance and sometimes also 
irregular in behaviour.» Es scheint, sagen die Verfasser, dass darauf 
keine Weiterentwicklung folgt.

(>8
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Ekambabam und Panje betonen, dass man nicht selten auf mehr 
oder weniger voll ausgebildete ES trifft, die an ihrer Basis keine 
Spur von degenerierten Schwesterzellen zeigen, und sie behaupten: 
»Not in every one of these can it be a case of an early or rapid 
disintegration of non-functional spores». Sie fahren fort: »It thus 
appears that though there is often evident a tendency on the part 
of the megaspore mother-cells to skip over tetrad-formation, reduc
tion-division is still an essential feature of the development of 
the embryo-sac.»

1:6. Zweifels (1939) Auffassung von B. abbreviata und indica. 
Auftreten einer »Dj'ade» mit unbedeutender Basalzelle und ES- 
Bildung direkt aus dieser Apikalzelle wurde in Ausnahmefällen 
bei B. abbreviata beobachtet. Normale Reduktionsteilung vollzog 
sich in diesen wie auch in den dominierenden Fällen, in denen 
der ES sich direkt aus der Mutterzelle entwickelte. Degenerations
erscheinungen unter dem ES wurden ausschliesslich als Reste von 
verdrängten somatischen Nachbarzellen angesehen. Von B. indica 
schreibt Zweifel: »Mit Ausnahme einer sehr selten auftretenden 
Teträdenteilung (wie Ekambabam und Panje hält auch Zweifel 
Reduktionsteilung und Tetradenteiiung für verschiedene Erschei
nungen) gleicht die ES-Enlwicklung von B. indica derjenigen von
B. abbreviata in allen wesentlichen Entwicklungsphasen.»

1:7. Verfassers eigene Auffassung von B. elongata und globosa. 
In dem Stadium, in dem die Blütenanlage bei B. elongata nur 
aus Epidermis und einer einfachen, zentralen Zellenreihe besteht, 
lassen eine (Abb. 1 a) oder ausnahmsweise zwei Zellen durch ihre 
Grösse und das Aussehen des Plasmas den Charakter einer Arche
sporzelle erkennen. Wo zwei Vorkommen, liegen sie meistens Seite 
an Seite oder schräg zueinander. Seltener liegen sie übereinander. 
Die Archesporzellen zeigen allmählich deutlich, dass sie direkt 
in Makrosporenzellen umgewandelt worden sind. Ihre Kerne weisen 
meiotische Phasen auf. (Abb. 1 c—e.)

In der Prophase werden niemals typische sogen. Synapsis-Stadien 
beobachtet, die ja auch nach der neueren Auffassung artefakt sind. 
Eingehendere Studien über die Meiosis konnten leider nicht durch
geführt werden. Prophasen und Diakinesen zeigen jedoch, dass 
Syndese vorliegt (Abb. 1 c—d). In Übereinstimmung mit Ekam- 
barams und Panjes Angabe für B. dioica sieht es oft so aus, als 
ob die zu einem Geminus gehörenden Elemente nur Seite an Seite 
liegen, ohne von irgendwelchen Verbindungsteilen zusammenge-
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A])b. 1. Balanophora elongata Bl. — a. Fruchtknoten mit junger Archesporzelle. 
b. Ältere Archesporzelle, c—in. Bildung von Makrosporen: c.Prophase. d. Dia- 
kinese. e. Metaphase I. f. Dyade. g—i. Metaphase II. k. Telophase II (»Schräg

schnitt».) 1. Telophase II (Längsschnitt), m. Heile Tetrade. 
n. Beginnende Sporenkeimung.

halten zu werden. Die Teilung verläuft dessenungeachtet ganz 
normal. Nur Gemini liegen während der Metaphase der ersten 
Teilung vor. Univalenten sind nicht vorhanden. Die Chromoso
menzahl konnte nicht exakt bestimmt werden. Dass die Zahl 18,
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die Ekambaram und Panje als wahrscheinlich für B. dioica ansahen, 
auch hier vorzuliegen scheint, zeigt Abb. 1 i. Offenbar ist die 
Zahl bedeutend höher in den somatischen Geweben. Zweifel gab 
für B. abbreviala n= 16 an.

Sowohl auf die erste wie auf die zweite Teilung folgt Wand
bildung (Abb. 1 f—h, k—n). Die Kerne nehmen während der Tei
lung die Lage ein, die Ekambaram und Panje für B. dioica anga- 
ben. Dyaden und Teträden sehen auch aus wie bei der letztge
nannten Art. Die drei basalen Sporen degenerieren, während die 
grosse apikale sich bald als ES erweist (Abi). 1 n). Das Plasma 
in den Sporen verändert sich; man beobachtet strahlenförmig 
angeordnete Streifen (Abb. 1 m; vergl. auch Ekambaram und Panje). 
Zwischen den einzelnen Strahlen treten eine Unzahl kleiner Vakuo
len auf. Solche waren in meinem Material bei den früheren 
Phasen keineswegs vorhanden (Abb. 1 a — b, e—h, k—l). Die Tetrade 
besteht also aus einer grossen Zelle begleitet von drei darunter 
liegenden bedeutend kleineren. Reste von den degenerierten Ma
krosporen halten sich bisweilen recht lange (Abb. 2 a-—b). Sic 
unterscheiden sich jedoch nicht immer von in ihrer Nähe gebilde
ten Degenerationsprodukten, die von somatischen Zellen slammen, 
welche dicht an dem einkernigen ES liegen (vgl. Abb. 1 m). ln den 
meisten Fällen werden jedoch beide Degenerationskomplexe voll
ständig resorbiert, wenn der ES das 2-kernige Stadium erreicht 
hat (Abb. 2 c—d).

Es steht ausser allem Zweifel, dass die vier Tetradén-Zellen 
wirklich durchweg vorgekommen sind. Ich habe Blüte auf Blüte 
auf ca. 2 cm langen Stücken des Kolbens untersucht, und fast überall 
zeigten die Blüten solche Teträden. Die auf diesen Stücken ver
einzelt vorkommenden älteren Blüten wiesen junge 1-kernige ES 
mit beginnender Vakuolenbildung auf. Sie sind immer von den 
drei Schwesterzellresten begleitet. Die einzeln vorkommenden 
jüngeren Blüten auf den erwähnten Kolbenstücken wiesen aus 2 

Zellen bestehende Dyaden auf. Sämtliche Bilder der Abb. 1 f—n 
stammen von demselben Kolbenstück.

Aus dem oben angegebenen Grunde gab das Material von B. glo- 
bosa nur ein unvollständiges Resultat. Es zeigte sich, dass in jeder 
Blüte meistens eine Archesporzelle vorkommt. Sind zwei vorhanden, 
so liegen sie häufiger übereinander als Seite an Seite. Der Zell
strang, der die zentrale Archssporzelle hervorbringt, ist kürzer als 
der bei B. elongata. Bei Zellen mit EMZ-Kern in der Prophase
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Abb. 2. Balanophora elongata Bl. (a—i) und II. globosa Junuh. (/.•—n). — a—c. 
■Junge 2-kernige ES. d—-g. Weiterentwicklung des ES. (Man beachte die verschiedenen 
Krümmungsstadien.) h. Neuorganisierter ES. i. Älterer organisierter ES. k— 
Zweizeiliges Archespor. in. EMZ mit asyndetischem Diakinese-Kern (Kernfragmenti. 

ii. Neugebildeter 1-kerniger ES.

fehlen die Vakuolen ganz (Abb. 2 m). Diese Prophasen treten früher 
ein als bei B. elongata, wenn man die Entwicklung der Blüte 
als Zeitmass nimmt. Das Aussehen eines Teiles der beobachteten 
Prophasen deutet darauf hin, dass es sich um völlig asyndetische 
Diakinesen mit einer wesentlich höheren Chromosomenzahl als
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bei B. elongata handelt (Abb. 2 m). Spätere Stadien haben einen 
Ruhekern und Vakuolen (Abb. 2 n). Folglich ist wenigstens eine 
Kernteilung vor der Bildung von Vakuolen erfolgt.

Stellt man alle oben referierten Ansichten über die Bildung des 
ES ohne Kritik nebeneinander, so bekommt man den Eindruck, 
dass diese bei ein und derselben Art variiert, und dass die Häu
figkeit, mit der die Varianten auftreten, bei verschiedenen Arten 
verschieden ist. Meine eigenen Untersuchungen sind die einzigen, 
die klar und deutlich zeigen, dass es zum mindesten eine Art —
B. elongata — giL>t, die ohne Variationen ist und bei welcher der 
ES immer monosporisch ist. In dieser Arbeit wird auch entscheidend 
gezeigt, dass das Fehlen von degenerierten Schwesterzellen sogar 
bei relativ frühen Stadien durchaus nicht beweist, dass auch keine 
Schwestersporen vorhanden wären. Das Fehlen der ersteren war 
der einzige Grund dafür, dass Ekambaram und Panje eine variable 
ES-Bildung bei B. dioica annahmen. Infolgedessen ist nunmehr 
bei dieser Art kein Grund vorhanden, anzunehmen, dass ein anderes 
als das monosporische Schema vorkommt. Für die einförmige 
Entwicklung nach dem Normalschema sprechen auch die Verhält
nisse bei B. japonica. Die Erscheinungen, die dort von Kuwada 
beobachtet wurden, treten in solcher Art gerade auch dann auf, 
wenn eine Pflanze, die dem Normalschema folgt, unreduzierte ES 
durch Restitutionskernc oder pseudohomöotype Teilungen bildet 
(vgl. Fageblind 1940, 1944 b).

Im Gegensatz zu meiner Auffassung von der gleichförmigen ES- 
Entwicklung stehen Treubs, Lotsys, Ernsts, Ekambarams und Panjes, 
sowie Zweifels Angaben, dass Variationen vorliegen. Die drei 
letzteren betonen, dass die Tatsache, dass die Bildung von zellularen 
Dyaden und Teträden mehr oder weniger oft ausbleibt, keineswegs 
im Zusammenhang mit der Bildung von unreduzierten ES steht. 
Statt dessen soll sie Zusammenhängen mit der Entstehung von 
tetrasporischen (evtl, auch bisporischen) ES als mehr oder weniger 
häufiger Ausnahmeerscheinung. Die gleichartigen Angaben über 
das Vorkommen von Variationen, die von Treub, Lotsy und Ernst 
gemacht werden, sind dagegen allgemein in Zusammenhang mit 
der Bildung von unreduzierten ES bei wenigstens partiell agamo- 
spermischen Organismen gesetzt worden.

Schon durch diese Meinungsverschiedenheiten bekommt man
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den Eindruck, dass es sich um Fehldeutungen handeln muss. 
Zweifel sowie Ekambaram und Panje treten der alten Auffassung 
hei, dass bei bi- resp. telrasporischer ES-Bildung die Dyaden- bzw. 
die Embryosackmutterzellen in Sporen umgewandelt werden, wäh
rend die Meiosis sich so verschiebt, dass sie mit späteren Teilungen 
zusammenfällt. Diese Betrachtungsweise, die sich grösstenteils auf 
die Fehldeutungen stützt, die zur Aufstellung des sogen. »Lilium- 
Schemas» führten, ist völlig unberechligt (vgl. Fagerlind 1944 c). 
Ihr Ausgangspunkt ist also falsch. Zweifel zeigt, dass die EMZ 
im Ruhezustand und während der meiotischen Phasen nicht vakuo- 
lisiert ist. Ebenso haben die beobachteten zellularen Dyaden und 
Tretraden keine Vakuolen. Die Zellen in diesen, die ES werden, 
entwickeln Vakuolen und gleichen nach diesem Prozess genau den 
Zellen, die als direkt in ES umgewandelte EMZ betrachtet werden. 
Dass auf eine nicht vakuolisierte Mutterzelle das Stadium einer 
vakuolisierten Dyade und Tetrade folgt, ist sehr selten. In den 
Fällen, in denen ein und dieselbe Art teils monovalente Makro
sporen, teils polyvalente Cönomakrosporen hat, ist ein veränderter 
Zeitpunkt für das Eintreten der Vakuolisierung nie beobachtet 
worden. Angaben, die auf eine solche Verschiebung hindeuten, 
haben sich als Folge von Fehldeutungen erwiesen (vgl. Fagerlind 
1944 c und die dort angef. Literatur). Wären Zweifels Angaben 
richtig, so würde Vakuolisierung bei der monosporischen ES-Bil
dung nach der zweiten Teilung der Meiosis, bei der bisporischen 
nach der ersten und bei der tetrasporischen vor der ersten Tei
lung stattfinden. Da kommt der Verdacht auf, dass Zweifels 
vakuolisierte Dyaden- und Tetradenstadien nichts anderes sind 
als nach dem Normalschema entwickelte 2- bzw. 4-kernige ES, 
denen sie auch auffallend gleichen, und dass es ihm aus Mangel 
an Material nur selten geglückt ist, die wirklichen Dyaden und 
Teträden zu beobachten. Einen solchen Irrtum kann man tatsächlich 
leicht begehen, da sich die EMZ und der junge 2-kernige ES in 
der Grösse nur kaum sichtbar unterscheiden. Der einzige Beweis, 
den Zweifel für seine Ansicht hat, ist eigentlich das angebliche 
Fehlen von Resten von Schwesterzellen. Dieser Beweis fällt jedoch 
nach dem oben Gesagten fort. Im übrigen ist es nicht ausge
schlossen, dass die von Zweifel beobachteten Degenerationsprodukte 
wenigstens teilweise von der Existenz der Schwestersporen bedingt 
sind. Schlussfolgerung ist also: Zweifels Schilderung motiviert 
in keiner Weise die Ansicht, dass eine andere als die monospo-
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rische ES-Bildung bei den von ihm untersuchten Arten vorläge. 
'I beubs und Ernsts Angaben, die auf variable ES-Bildung bei B. 
elongata hindeuten, brauchen nach meiner Nachuntersuchung 
kaum kommentiert zu werden. Offenbar haben sie wie auch Zweifel 
»wichtige Stadien übersprungen» (Mangel an Material?). Dass die 
ES hier reduziert sind, liegt nunmehr auf der Hand (Kap. 111). 
Dass zahlreiche Verwechslungen betreffs der Zeitfolge der verschie
denen beobachteten Stadien und Fehldeutungen vorgekommen sind, 
ist offenbar. Das zeigen auch die Angaben von Ernst über die 
Vakuolisierungsverhältnisse (vgl. S. 67). Höchst wahrscheinlich 
hat der letztere auch das zweizeilige Archespor mit der Dyaden- 
bildung verwechselt.

B. globosa stimmt vermutlich mit B. japonica überein. Einen 
bestimmten Eindruck davon bekommt man, wenn man folgende 
Tatsachen zusammenstellt:

1. B. japonica hat den Typ von ES-Bildung, den die Apogamo- 
gonen aufweisen, wenn Diplo- oder Semiaposporie (Terminologie 
nach Fagerlind 1940 und 1944 a) mit monosporischer ES-Bildung 
kombiniert ist.

2. B. globosa ist unwiderleglich apogamogonisch.
3. Von B. japonica wird behauptet, dass sie apogamogonisch ist.
4. Die Balanophora-Arten haben monosporische ES-Bildung.
5. Die EMZ von B. globosa macht vor der ES-Bildung mindestens 

eine Teilung durch, die asyndetiseh ist (S. 72). Diplo- oder Semi
aposporie ist also möglich.

6. Soweit wir wissen, bilden sich bei den Angiospermen, wenn 
Diplo- oder Semiaposporie mit monosporischer ES-Bildung verbunden 
ist, immer zellulare Dyaden (vgl. Fagerlind 1940, 1944 c).

Wenn Lotsy angibt, dass die EMZ bei B. globosa sich bisweilen 
teilt, ehe die ES-Bildung stattfindet, so stützt er sich auf etwas 
ganz anderes als er selbst, Ernst und Zweifel es tun, wenn sie 
dasselbe Urteil über andere Arten der Gattung fällen. Im erstgen. 
Falle handelt es sich um die Umwandlung der primären Zentral
zelle in die zentrale Zellreihe (vgl. Lotsy 1899, Taf. XXVII, Fig. 14 u. 
15). Seine Bilder von weiter fortgeschrittenen, vakuolisierten EMZ 
sind zweifellos junge ES (Taf. XXVII, Fig. 16-— 19), die auf das 
ebenso von ihm beobachtete Stadium mit Kernbildung in der nicht 
vakuolisierten Zelle folgen. Man kann daher den Angaben Lotsys 
über diese Art keine Bedeutung beimessen.

Die vorstehende Debatte führt zu folgenden Schlussätzen: Alle
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Behauptungen von variabler E S - B i 1 d ii n g bei ein u n d 
derselben sexuellen Balanophora - Art sind grundlos. 
Die untersuchten Arten folgen dem Normalschema, 
nur mit dem Unterschied, dass die apikale Spore den 
ES bildet. B.japonica und vermutlich auch B. globosa 
bilden unreduzierte ES aus der A p i k a 1 z e 11 e der u n re
duzierten I)y a de.
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11. Die Weiterentwicklung der Embryosäcke.

Im Vorstehenden ist darauf hingewiesen worden, dass der neu- 
gebildete einkernige ES bei B. elongata mehrere kleine Vakuolen 
aufweist. Diese nehmen später an Umfang zu. Der Kern teilt sich. 
Die meisten Vakuolen vereinigen sich zu einer grossen zentralen. 
Während des Zweikernstadiums beginnt die starke Krümmung 
des ES, die bis ins einzelne genau von den meisten Balanophora- 
Embryologen beschrieben worden ist. Gleichzeitig hiermit vollzieht 
sich oft eine Degeneration von angrenzenden somalischen Zellen. 
Durch die Krümmungen (Abb. 2 d—i) kommt der basale Pol 
schliesslich höher zu liegen als der apikale. Der erstere schwillt 
auch mehr an. Während der Krümmungs- und Wachstumsvorgänge 
sind synchrone Teilungen erfolgt, wodurch der U-förmige ES zuletzt 
4 Kerne an jedem Ende hat. Ein normaler Eiapparat entsteht 
in dem höchstbelegenen, d. h. in dem ursprünglichen Basalpol. Dass 
es wirklich der letztere ist, der zu oberst liegt, zeigt, worauf u. a. 
von Ekamraram und Panje hingewiesen wurde, die Lage der bis
weilen sehr lange sich haltenden Schwestersporen im Verhältnis 
zum ES Bei B. elongata zeigt sich das noch deutlicher durch die 
Lage der somatischen Nachbarzellen, die zusammengedrängt werden 
und evtl, mit der Zeit degenerieren (Abb. 2 e—g). Meines Erachtens 
hat die Krümmung des ES eine gewisse Bedeutung für das Ver
ständnis der Erscheinungen, die im Zusammenhang mit dem hohen 
Reduktionsgrad bei der weiblichen Balanophora-B\üie stehen.

Dass der Eiapparat bei Balanophora im Gegensatz zu Treubs 
und Lotsys Angaben von normalem Bau ist, wurde für verschiedene 
Arten von van Tieghem, Ernst, Ekambaram und Panje sowie Zweifel 
gezeigt. Treub, Lotsy, Ernst und Zweifel gaben an, dass Anti
podenzellen nie zustande kommen. Drei der Antipodenkerne dege
nerieren dagegen schnell. Ekambaram und Panje beobachteten statt- 
dessen, dass diese drei Kerne miteinander und mit dem Polkern
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zu einem einzigen Kern verschmolzen, der dann allmählich dege
nerierte. Wie B. elongata sich verhält, kann ich nicht mit Sicher
heit angeben. Dass sich keine Antipodenzellen bilden, ist sicher. 
Ebenso sicher ist es, dass der antipodiale Pol später einen einzigen 
mehr oder weniger lobierten, degenerativen Kern enthält (Abb. 2 f). 
Der basale Fusionskern, den Ekambaram und Panje fanden, war 
in der gleichen Weise lobiert, weswegen ich es nicht für wahr
scheinlich halte, dass die von ihnen beschriebenen Vorgänge auch 
bei B. elongata Vorkommen.

Der obere und der untere Polkern verschmelzen nach den Anga
ben von Treub, van Tieghem, Lotsy und Ekambaram und Panje 
nicht miteinander. Zweifel dagegen gibt an, dass sic bei B. ab- 
breviata in der gewöhnlichen Weise verschmelzen. Bei B. elongata 
liegen der obere Polkern und der lobierle Kern (= unterer Polkern 
oder Fusionskern?) in den meisten Fällen beständig an je ihrem 
Pol. Nur in zwei Fällen habe ich die Polkerne Seite an Seile 
dicht unter dem Eiapparat liegen sehen. Die Anlipodenkerne lagen 
da noch an ihrem Pol. Es sieht danach also so aus, als ob zum 
mindesten gewisse Balanophora-Arten sich dadurch auszeichnen, 
dass die Verschmelzung der Polkerne oft ausbleibt.

Meine Beobachtungen über Anlage und primäre Entwicklung 
des Embryos und des Endosperms stimmen mit den Schilderungen 
überein, die von Ernst, Ekambaram und Panje sowie Zweifel 
gemacht worden sind. Befruchtungsstadien sind nicht beobachtet 
worden. Dass Befruchtung bei B. elongata stattfindet, dürfte je
doch sicher sein (vgl. nächstes Kap.). III.

III. Kommt Agamospermie bei Balanophora vor?

Die in diesem Kapitel angewandte Terminologie ist die gleiche 
wie in meinen früheren Darstellungen (Fagerlind 1940, 1944 a).

B. globosa und elongata gehören zu den »klassischen» Apoga- 
mogonie-Fällen. Die letztere dürfte den ersten Fall hei den Angio
spermen repräsentieren, in dem diese Art der Vermehrung durch 
embryologische Analyse nachgewiesen wurde. Später hat man auch 
von B. japonica behauptet, dass sie apogamogonisch sei. Man nahm 
sogar an, dass diese Art der Vermehrung die gewöhnliche bei 
der Familie Balanophoraceae sei. Helosis cayennensis, Rhopalocnemis 
phalloides, Juelia subterranea sollten ebenso Agamospermen sein 
(Ernst 1918, Umiker 1920, Asplund 1928). 1938 führte ich den
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Beweis, dass kein Grund vorhanden ist, Apogamogonie bei Helosis 
und Rhopalocnemis anzunehmen. Frühere Schilderungen von Game- 
tophyt-Bildung und -Entwicklung bei Helosis, die diese Ansicht 
motivierten, erwiesen sich als stark irreführend. Der Einschlag 
von Apogamogonie bei den Balanophoraceen wurde also überschätzt. 
Wir wollen jetzt sehen, inwieweit die oben genannten Balano- 
phora-Arten wirklich Eigenschaften aufweisen, welche die Ansicht 
von ihrer apogamogonischen Natur rechtfertigen.

Treub gründete seine Behauptung, dass B. elongata zu den Apo- 
gamogonen gehöre, auf die Beobachtung, dass sämtliche Zellen 
und Kerne im ES bis auf den oberen Polkern schnell degenerierten. 
Er hielt daher eine Befruchtung für unmöglich. Treubs Arbeit 
erschien 1898. (Die Entdeckung der doppelten Befruchtung durch 
Guignard und Nawashin wurde erst im Jahre darauf veröffentlicht). 
Das Endosperm entwickelte sich dann von dem oberen Polkern 
aus und ergab sekundär den Embryo. Da Ernst zeigte, dass die 
Angaben über die Degeneration und die Embryobildung aus dem 
Endosperm auf Fehldeutungen basierten, war eigentlich die Begrün
dung der Ansicht von der apogamogonischen Natur der Art wegge
fallen. Dessungeachtet teilte Ernst in diesem Punkte die Auffassung 
von Treub. Die Gründe dafür, dass diese sich so lange halten 
konnte, sind: 1.) die Angaben, dass die Archesporzellen sich direkt 
zum ES entwickeln, was ja bei vielen Apogamogonen (Antennaria 
alpina, Hieracium spp., Elatostema spp. usw.) häufig vorkommt; 2.) 
Ernsts Angabe, dass keine Synapsisstadien Vorkommen; und 3.) 
sein Eindruck, dass die Chromosomenzahl die gleiche im ES und 
im Endosperm sei. Gerade auf Grund dieser Angaben hat man 
angenommen, dass der Es unreduziert ist (Ernst 1914, 1918, Juei, 
1900 usw.). Einige Verfasser (z. B. Ekambaram und Panje 1935, 
Zweifel 1939) haben sogar behauptet, dass Ernst dies festgestellt 
hätte, was aber durchaus nicht der Fall ist. Meine Untersuchungen 
haben nun gezeigt, dass die ES von B. elongata sich aus der api
kalen Spore in der zellularen Tetrade entwickeln, dass die letztere 
durch normale Meiosis entstanden ist sowie dass dessen ungeachtet 
typische Synapsisstadien fehlen. Es leuchtet ein, dass die letztere 
Tatsache nicht beweiskräftig ist sowie dass die ES bei B. elongata 
reduziert sind. Offenbar hat Ernst bisweilen die Bildung von 
Dyaden mit der Entstehung eines zweizeiligen Archespors verwech
selt. Sein Eindruck, dass die Chromosomenzahlen während der 
ES-Bildung und der Endospermteilungen gleich sind, hat deshalb
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keine Bedeutung. Im übrigen war die Begründung dieser Annahme 
äusserst schwach (vgl. Referat und Zitat auf S. 67-—68).

Treub gibt an, dass sich auf der Narbe von B. elongata niemals 
Pollenkörner befinden. Ernst fand zwar keine keimenden Pollen 
auf den Narben, dagegen aber in drei Fällen deutliche Pollen
schläuche im Griffelgewebe und in zwei von diesen drei Fällen 
sogar in unmittelbarer Nähe des Eiapparates. Untersuchungen, 
die ich am Standort der Pflanze an weiblichen Kolben anstelltc, 
zeigten oft Massen von Pollen auf der gemeinsamen Oberfläche 
der Narbenspitzen. In vielen Fällen hatten sich kurze Pollenschläuche 
gebildet. Trotzdem ist es mir nie gelungen, in meinen Präparaten 
Pollenschläuche aufzuweisen. Jeder, der sich mit ähnlichen Unter
suchungen beschäftigt hat, weiss jedoch, dass man auch auf Fi
xierungen von normal-sexuellen Arten nur selten Pollenschläuchc 
zu sehen bekommt, obwohl sie ja Vorkommen. Sowohl der im 
Staubbeutel befindliche wie auch der auf den weiblichen Kolben 
vorkommende Pollen von B. elongata sind gleichförmig und sehen 
in allem vital aus.

Nach Lotsys wie auch meinen eigenen Erfahrungen sind männ
liche- Individuen bei B. elongata nicht selten. Während meines 
Aufenthaltes in Tjibodas dominierten die männlichen Pflanzen 
stark über die weiblichen. Das Verhältnis war ungefähr 3,5: 1. Ob 
dies daher kommt, dass das männliche Individuum öfter blüht 
als das weibliche, was nach meinen Erfahrungen bei den diözi- 
schen Arten auf Java nicht selten vorkommt, entzieht sich meines 
Urteils. Das reichliche Vorkommen von männlichen Individuen 
ist unvereinbar mit der Auffassung, dass es sich um Agamospermie 
handelt. Zwar gibt es männliche Individuen bei der agamosper- 
mischen Antennaria alpina. Ihr Vorkommen ist von Bergman 
(1937)) und Gustafsson (1935) erklärt worden. Diese Erklärung 
ist jedoch da nicht stichhaltig, wo die Anzahl der männlichen 
Individuen so gross ist wie bei B. elongata. Ausgeschlossen ist 
auch, dass die männlichen Pflanzen wie bei agamospermischen 
Elatostema-Arten (Fagerlind 1944 b) zweigeschlechtlich sind und 
zeitweise nur männliche Blüten bilden.

Die Chromosomenzahl von B. elongata ist offenbar dieselbe oder 
ungefähr dieselbe wie bei den sexuellen Arten der Gattung (vgl.
S. 70—71). Agamospermische Arten haben in der Regel eine höhere 
Chromosomenzahl als die ihnen nahestehenden sexuellen (vgl. z. B. 
Fagerlind 1944 d).
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Die Annahme, dass B. elongata apogamogonisch sei, ist demnach 
unvereinbar oder nur schwer vereinbar mit folgenden vier Tatsachen:

1) der Embryosackbildung, die durchweg aus der durch normale 
Meiosis gebildeten Tetradenzelle erfolgt,

2) dem Vorkommen von normalem, keimfähigen Pollen auf den 
Narben,

3) dem Reichtum an männlichen Individuen,
4) den Chromosomenzahlverhältnissen.
Auch von B. japonica hat man behauptet, dass sie apogamogo

nisch sei. Die embryologische Analyse dieser Art beschränkt sich 
auf die Meiosis und die Bildung des vermeintlichen ES-Anfangs- 
stadiums. Solche jungen unreduzierten ES entstanden durch Re
stitutionskernbildung oder möglicherweise bisweilen durch pseudo- 
homöolype Teilungen. Resultat war eine Dyade mit unreduzierter 
Chromosomenzahl. Gerade so vollzieht sich die Bildung des jungen 
unreduzierten ES (Diplosporie bzw. Semiaposporie) bei vielen Apo- 
gamogomen mit »monosporischer» ES-Bildung (z. B. bei Taraxacum, 
Wikstroemia usw.). Oben wurde gezeigt, dass gerade die Balano- 
phora-Arien monosporische ES-Bildung haben. Die vorliegenden 
Tatsachen stehen also nicht im Gegensatz zu den obengenannten 
Behauptungen. Sic gewinnen an Wahrscheinlichkeit, wenn man 
die Verhältnisse bei B. globosa in Betracht zieht. In Kapitel I wurde auf 
die Tatsachen hingewiesen, die darauf hindeuten, dass die Bildung 
des ES-Anfangsstadiums sich auf dieselbe Weise vollzieht wie bei
B. japonica. Dass B. globosa agamospermisch ist, steht mit Sicher
heit fest. Sowohl Treub, Lotsy und ich selbst bezeugen, dass 
männliche Individuen vollständig fehlen. Lotsy stellte auch Isolie- 
rungsvcrsuche an, deren Resultat durchaus bindend ist. Er nahm 
dazu Knollen von B. globosa, deren Blutenstände noch vollständig 
von der Rinde bedeckt waren, und liess sie sich in einem abge
sonderten Raum entwickeln. (Verfassers Versuch, Kotsys Isolie
rungsexperiment mit B. elongala und B. globosa zu wiederholen, 
missglückte vollständig. Die jungen Kolbeu wollten sich nicht 
entwickeln.) Die weiblichen Blüten in den hervorbrechenden Blülen- 
ständen wiesen trotzdem Embryo- und Endospermbildung in nor
malen Umfang auf. Die bei B. japonica und globosa bekannten 
Verhältnisse ergänzen sich also und sprechen deutlich dafür, dass 
beide Arten sich durch Apogamogonie verbunden mit Diplo- oder 
Semiaposporie auszeichnen. Für diese Auffassung spricht auch 
die Tatsache, dass beide Arten eine bedeutend höhere Chromoso
menzahl haben als die sexuellen der selben Gattung.
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Die Ansicht, dass Agamospermic bei den Balano- 
phoraceen eine allgemein verbreitete Erscheinung sei, 
ist also irrig. Nach allem zu urteilen sind Balanophora 
globosa und japonica und möglicherweise Juelia subterranea 
agamosper misch, während die Balanophora-A r t e n polgandra, 
fungosa, volucrata (Hofmeister 1859), indica (van Tieghem 1896, 
1907, Zweifel 1939), abbreviata (Zweifel 1939), dioica (Ekambaram 
und Panjf: 1935) und elongata (diese Abh.), Helosis guianensis, 
Ditepalanthus Afzelii, Bhopalocnemis phalloides (Fagerlind 1938 a, b) 
sowie vermutlich auch Langsdorffia hgpogaea, Sarcophgle san- 
guinea und Phgllocorgne jamaicensis (vgl. Ernst 1914, S. 151) nor
mal sexuell sind.

Zusammenfassung.
1. Die verschiedenen Ansichten über die Embryosackbildung 

bei der Gattung Balanophora werden zusammengestellt.
2. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben über das 

Vorkommen von bi- und tetrasporischen Embryosäcken unmotiviert 
sind.

3. Alle Behauptungen, dass die Archesporzellen bei den agamo- 
spermischen Arten der Gattung direkt zum Embryosack werden, 
werden abgelehnt.

4. Bei den sexuellen Arten der Gattung kommen nur monosporische 
Embryosäcke vor, die sich aus der Apikalzelle der zellularen Tetrade 
entwickeln.

5. B. globosa und japonica zeichnen sich durch Agamospermic 
in Verbindung mit Diplo- oder Semiaposporie aus.

6. Die übrigen untersuchten Arten inch B. elongala sind rein 
sexuell.

7. Die Weiterentwicklung der Embryosäcke wird kurz geschildert.
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nitella nordstedtiana i två uppländska
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G. EINAR DU RIETZ.

Den charaeé, som hittills varit mest känd under namnet Ni- 
lella batrachosperma (Reichenb.) A. Br., påträffades i Sverige första 
gången av O. Nordstedt 18(52 i sjön Möckeln i Småland (Nord- 
stedt 1863) och utdelades från denna fyndort samma år i Are- 
schoughs »Algae scand. exsiccatae». Då Wahlstedt 1875 utgav sin 
»Monografi öfver Sveriges och Norges Characeer», hade antalet 
svenska fyndorter stigit till 4, varav en på Gotland, en i Väster
götland och en i södra Närke. 1920 fann Ejungqvist (1921) arten 
pa dess nordligaste hittills kända fyndort i vårt land, Vårsjön i 
Dunkers sn, Södermanland. I Hasslows »Sveriges Characeer» (1931) 
kunde till dessa fyndorter läggas endast några nya småländska. 
Sedan dess ha några nya fynd i Norra Vättern meddelats av Stål- 
rerg (1938, s. 42—44; 1939, s. 41). Cedercreutz (1932, s. 247) 
har sammanfattat artens da kända utbredning i Einland; sedan 
dess har Mats W.ern enligt muntligt meddelande funnit den även 
i I värminne träsk i västra Nyland. Från Danmark är den ännu 
icke känd (Olsen 1944, s. 177), och icke heller från Norge. Där
emot är den vitt spridd i Tyskland (Migula 1897, Holtz 1903) 
samt dessutom känd från Hebriderna och Irland (Groves & Buli.ock- 
Webster 1920), b rankrike (Hy 1905, 1913), Spanien. Italien, Nord
amerika och Australien.

Under limnologiska undersökningar i Järlåsa socken i Uppland 
(kring järnvägen mitt emellan Uppsala och Sala) fann jag som
rarna 1940 och 1941 »Nitella batrachosperma» på två nya lokaler 
8 9 mil N om dess förut kända svenska nordgräns, nämligen i
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Bredsjön och Siggeforasjön. Då mycket syntes tala lör alt denna 
mycket småvuxna och därför lätt förbisedda art varken har ett 
så inskränkt utbredningsområde eller är så sällsynt som dess hit
tills kända fynd utvisa (jfr Hasslow 1931, s. 91), beslöt jag att 
genom en redogörelse för dess uppträdande i dessa sjöar och en 
kartografisk sammanställning av dess kända nordeuropeiska ut
bredning (fig. 1) ännu en gång fästa svenska limnologers upp
märksamhet på arten ifråga. Under arbetet härmed fick jag från
H. Horn af Rantzien meddelande om att i Riksmuseets Botaniska 
Avdelning låg ett av Gösta Cedergren år 1942 insamlat och bestämt 
exemplar av arten från Falkträsket vid Skellefteå i Västerbotten. 
Cedergren har senare skickat mig exemplar från denna fyndort 
och i brev meddelat mig, att den där »växle nedsänkt i slammet 
och så gott som osynlig» samt »även ovan vattenlinjen som små 
låga dynor eller hudar».

Innan vi gå vidare, måste vi först något uppehålla oss vid artens 
nomenklatur. H. & J. Groves (1890, s. G6—G8) ersatte namnet 
Nitella batrachosperma med ett nylt namn, N. Nordstedtiana H. ct 
.1. Groves, på följande grunder:

»The name N. batrachosperma is generally adopted for this species, 
but it is quite untenable. Nitella batrachosperma was described by Agardh 
in 1824 (Syst. Atg. p. 126) when he founded the genus, quoting the synonym 
»C. batrachosperma. Dec., Thuill.». Thuillier’s plant has since been identi
fied by Braun as a form of his Chara foetida (C. vulgaris), and, whatever 
plant Agardh had in view, there is no doubt that it was not the present 
species. The name Chara batrachosperma was first used by Weiss for 
Batrachospermum moniliforme. Braun’s action in starting a new N. batra
chosperma upon the foundation of Reichenbach’s confused ideas, instead 
of giving an entirely new name, is incomprehensible, considering the 
slight grounds upon which he re-christened so many species. In the ab
sence of any valid name for the species, we are reluctantly compelled, 
in accordance with the »Laws», to give it a name, and we think we cannot 
do better than dedicate it to the greatest living authority on the genus.»

.1. Groves & G. R. Bullock-Webstek (1920, s. 124—12G) återlogo 
namnet Nitella batrachosperma. Detta var i överensstämmelse med 
de internationella nomenklaturregler, som då gällde, men efter de 
ändringar i reglerna, som antogos av den internationella botanist
kongressen i Cambridge 1930, kan man inte komma ifrån den av
H. & J. Groves 1890 givna motiveringen för övergivandet av nam
net N. batrachosperma. Ett tredje namnförslag har framlagts av 
IIy (1905, 1913), enligt vilken denna art och Nitella confervacea 
(Bréb.) A. Braun (18G7) icke kunna hållas isär som skilda arter.
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Fig. 1. Nordeuropeiska fyndorter för Nitella Nordstedtiana Groves.

Argumenteringen för sammanslagningen av dessa arter, vilken 
grundas på en jämförande morfologisk undersökning av den av 
Hy för första gången sedan Brebisson’s dagar återfunna N. con- 
fervacea och av olika franska former av »N. batrachosperma», ver
kar övertygande och godtages av Groves & Bullock-Webster 

(1920), ehuru dessa i enlighet med då gällande nomenklaturregler 
behålla namnet N. batrachosperma. Om den visar sig vara invänd- 
ningsfri, måste vi med Hy använda namnet N. confervacea (Bréb.) 

A. Br. emend. Hy för vår art. Då jag själv icke haft tillfälle att 
studera N. confervacea s. str., vilken av Hy alltjämt tillmättes så 
hög rang som subspecies inom N. confervacea s. lat., vågar jag
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f. n. icke följa denna linje ntan föredrar, i avvaktan på en mera 
ingående monografisk utredning av polymorfien inom N. confer- 
vacea s. lat. och angränsande arter, att tillsvidare använda nam
net N. Nordstedtiana H. & J. Groves, vilket utan varje tvivel avser 
just vår gamla N. batrachosperma.

I Bredsjön, där jag först fann Nitella Nordstedtiana den 2a/» 
1940, växte den, omkr. 5 cm hög och rikligt försedd med an- 
theridier och oogon, på Ö-sidan av den udde som mitt på sjöns 
S-sida skjuter ut mot N, på småblockbotten omedelbart S om en 
stor strandhäll, c. 8—9 cm under dagens vattenyta. Det rådde 
vid denna tid ett ganska extremt lågvatten, och det svarta Verru- 
caria pachyderma - samhället (jfr Santesson 1939) låg helt barlagt 
med en nedre gräns c. 17—18 cm ovan dagens vattenyta. I 
motsats till den endast 27a km S därom liggande Strandsjön 
saknar Bredsjön det Cladophora aegagropila - samhälle, efter vars 
skarpa övre gräns den absoluta lågvattenlinjen lätt kan fastställas 
i mindre bruna och ännu näringsrikare sjöar i Uppland (jfr W.-ern 
1938), och den har icke heller någon annan vegetationsgräns, som 
ekvivalerar denna ypperliga ledlinje. Det var därför icke möjligt 
att vid mitt besök säkert fastställa gränsen mellan de ständigt 
submergerade vattenväxternas bälte eller euhydrobiontbältet 
oeh de tidvis barlagda vattenväxternas bälte eller hydroamfi- 
biontbältet (Du Rietz i föreläsningar 1938, Du Rietz och Han- 

nerz 1939, s. 32, Du Rietz 1940), på ren svenska kanske allra bäst 
kallat v a 11 en s t r a n d b ä 11 e t (Englund 1942, Du Rietz i före
läsningar sedan 1938). Men allting tydde på alt sistnämnda bälte 
vid tillfället ifråga var helt barlagt och alt del var i euhydrobiont
bältet, som N. Nordstedtiana växte.

Den övriga makroskopiska algvegetationen i detta bälte utgjordes 
kring Ni/eZ/a-Iokalen endast av en ofta tät och väl utvecklad vege
tation av en steril och därför till arten obestämbar Spirogyra. 
Denna växte även som epifyt på Nitella Nordstedtiana. På denna 
växte även Oedogonium undulatum [(Bréb.) A. Br.] Hirn, och en 
rakväggig, steril och obestämbar Oedogonium-art, en steril Zyg- 
nema-art samt (mycket sparsamt) en steril Bulbochaete. Av på 
Nitella Nordstedtiana epilytiska diatoméer var den rikligaste Epi- 
themia zebra (Ehrenb.) Kürz., därnäst kommo Rhopalodia gibba 
(Ehrenb.) O. Müll, och Synedra amphicephala KOtz.1, medan Gom- 
phonema acuminatum Ehrenb.1, G. constrictum Ehrenb.1, Navicula

' det. N. Quennehstedt.
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radioset Kürz, och Epithemia sorex Kürz, voro mera sparsamma. 
Av epifytiska euchlorophycéer sågs endast sparsamt Aphanochaete 
repens A. Bil, av cyanophycéer Lyngbya Kiitzingii Schmidle var. 
minor Gardner1, ofta i stor mängd. Av i N. Nordstedtiana - pro
vet lösliggande alger har jag (utom de redan nämnda epifyterna) 
sett desmidiéerna Closteriam moniliferum [(Bohy) Ehrenb.] Ralfs, 

Cosmarium Botrytis [Menegh.] Ralfs, C. angulosum Bréb. och dess 
var. concinnum (Rabenh.) West2, C. connatum Bréb. ap. Ralfs, C. 
margaritatum (Lund.) Roy. et Biss., C. pachydermum Lund., C. reni- 
forme (Ralfs) Arch., C. tumidum Lund., C. undulatum [Corda] 

Ralfs var. minutum Wittr., Micrasterias crux-melitensis [(Ehrenb.) 

Hass.] Ralfs, Netrium digitus ([Ehrenb.] Ralfs) Itzigs. et Rothe, 

Pleurotaenium clavatum (Kürz. ap. Ralfs) de Bary3 och Staurastrum 
paradoxum [Meyen] Ralfs, samt euchlorophycéerna Pediastrum 
Boryanum (Turp.) Menegh., P. duplex Meyen, P. tetras (Ehrenb.) 

Ralfs och Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb. Nils Quenner-

1 Lyngbga Kiitzingii Schmidle s. lat. är mycket allmän på större alger och 
andra vattenväxter såväl i Östersjön (jfr Du Rietz 1941, s. 4) som i uppländska 
riksjöar. Den består uppenbarligen av flera ännu icke utredda arter. Från L. 
Kiitzingii s. str. (med 2—3 p breda trådar) synes Gardners var. minor (med endast 
något över 1 p breda trådar) vara skarpt skild; i Strandsjön i Järlåsa växa båda 
ofta blandade jämte en tredje art med endast hälften så breda trådar som »var. 
minor», alla tre skarpt skilda från varandra. En monografisk utredning av hit
hörande marina och lakustrina former är högst önskvärd.

2 En av de vanligaste Cosmarium-arlerna i provet och i detta representerad 
av flera olika former, skilda från varandra genom olika storlek men i övrigt 
mycket lika. En form är konstant 17—18 p bred och 24—26 p lång, med en 
isthmus-bredd av omkr. 5 p; den faller sålunda inom den variationsvidd, som 
\V. & G. S. West (1908, s. 94) uppge för huvudvarieteten av C. angulosum. En 
annan form är konstant (9—) 10 p bred och 10—11 p lång, meden isthmus-bredd 
av c. 3 p; den faller sålunda inom den av samma förf. uppgivna variationsvidden 
hos var. concinnum. Ett intermediärt individ var 14 p brett och 15 p långt. Det 
fordras många mätningar för att avgöra om en artgräns kan dras genom en 
sådan population. I det 83 år gamla glimmerpreparatet av originalmaterialet 
av Euastrum concinnum Rabenh. i Uppsala Botaniska Museums exemplar av 
RabenhorsTs Die Algen Europas, nr 1303 (1862) voro 11 uppmätta individ 12— 
13 p breda och 14—17 p långa; ett enda individ var 14 p brett och 18 p långt. 
Till formen överensstämmer mitt material bra med Rabenhorsts material och 
bild, ävensom med bilderna hos West och hos Borge (1921, Taf. I, Fig. 14).

3 PI. Trabecula (Ehrenb.) Näg. Enligt de internationella nomenklaturreglerna 
är Ralfs 1848 desmidié-nomenklaturens utgångspunkt. Tidigare givna namn, som 
icke upptagits av Ralfs, äro därför ogiltiga. Tidigare auktorer för av Ralfs 
använda namn anföras inom klammer.
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stedt har jag att tacka för följande lista på i samma prov lös
liggande diatoméer (i vilken de ovan nämnda, som epifyter sedda 
arterna icke medtagits):

Achnanthes linearis (W. Smith) Grun. var. pusilla Grün., A. minutissima 
Kürz. var. cryptocephala Grun., Amphiprora ornata Bailey, Amphora ovalis 
Kürz., Asterionelia formosa IIassall, Cyclotella comta (Ehrenb.) Kürz., C. 
stelligera Cleve et Grun., Cymbella cistnla (Hemprich) Grun., C. gracilis 
(Rabenii.) Cleve, C. nauicaliformis Auerswald, C. ventricosa Kürz., Diplo- 
neis ovalis (Hilse) Cleve, D. paella (Schumann) Cleve, D. Smithii (Bhéb.) 
Cleve, Eunotia lunaris (Ehrenb.) Grun., E. pectinalis (Dillvv.?, Kürz.) Rabenii. 
var. minor (Kütz.) Rabenh. f. intermedia Krasske, Fragilaria construens 
(Ehrenb.) Grun., Fr. pinnata Ehrenb., Fr. virescens Ralfs, Gomphonema 
acuminatum Ehrenb. var. coronata (Ehrenb.) W. Smith, G. augur Ehrenb., 
G. parvulum (Kürz.) Grun. var. micropus (Kürz.) Cleve och var. subelliptica 
Cleve, Melosira ambigua (Grun.) O. Müll., M. Binderana Kütz., M. islandica 
O. Müll. ssp. helvetica O. Müll., Navicula cryptocephala Kütz., N. pseudo- 
scutiformis Hust., N. rhynchocephala Kütz., Pinnularia gibba Ehrenb., P. 
hemiptera (Kütz.) Cleve, P. interrupta W. Smith, P. mesolepta (Ehrenb.) \V. 
Smith, Stauroneis phoenicenteron Ehrenb. (fragment!), Surirella biseriata 
Bréb. var. constricta Grun., S. Capronii Bréb., S. robusta Ehrenb., Synedra 
acus Kürz., S. parasitica (W. Smith) Hust. var. subconstricta Grun., Tabel
laria fenestrala (Lyngb.) Kütz. o. var. aslerionelloides Grun., T. flocculosa 
(Roth) Kütz.

Redan denna alglista från Bredsjöns Nitella Nordstedtiana - sam
hälle vittnar om att denna sjö snarast hör till den artrika typ, 
som i den limnologiska litteraturen brukar gå under namnet 
eutrof sjö men för vilken jag i stället för denna i många olika 
betydelser använda term föredrar den direkt på artrikedomen syf
tande termen riksjö, i analogi med de av mig i föreläsningar 
hösten 1940 införda termerna rikkärr (se Du Rietz 1942 a och b) 
och rikbark vegetation (Du Rietz 1945). Detta intryck bekräftas 
av sjöns övriga vegetation. Dess öppna vatten, vars pH var 7,:; 
—7,4 (2 kolorimetriska fältmätningar), visade samma dag rik 
vattenblomning av Microcystis flos aquae (Wittr.) Kirchn. emend. 
Wes.-Lund och M. aeruginosa Kürz, emend. Wes.-Lund (se Teiling 

1941; proverna granskade av Teiling) samt ett även i övrigt rikt 
plankton med subdominerande Botryococcus Braunii och Pediastrum 
(7 arter!) m. m. Vassförbundet (Phragmition) är väl utvecklat och 
innehåller hl. a. mycket Typha angustifolia. Epifytvegetationen 
har som härskande trådalger Zygnema- och Bulbochaete-arter samt 
cyanophycén Hapalosiphon hibernicus West. et G. S. West; ett an
märkningsvärt inslag i den epifyliska trådalgvegetationen är även 
euchlorophyccn Radiophilum irreguläre (Wille) Brunnthai.er (av
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mig även i stor mängd funnen i Mörtsjön i Jumkil sn). Av typiska 
riksjöepifyter kan bl. a. nämnas Coleochaete paloinata A. Br. 0ch 

C. scutata Bréb.; däremot saknas fullständigt de Gloeotrichia-kulor, 
som i den närbelägna Strandsjön bilda en mycket framträdande 
del av epifytvegetationen. Även den epilitiska algvegetationen 
skiljer sig som ovan nämnts (s. 86) i hög grad från den i Strand
sjön och andra extrema riksjöar. De Cladophora-arter, som i dessa 
spela en så framträdande roll, saknas i Bredsjön fullständigt, 
likaså den i Strandsjön rikliga Chaetophora incrassata (Huds.) 

Hazen. Spirogijra är det i Bredsjöns epilitiska algvegetation domi
nerande trådalgsläktel; andra trådalgsläkten (Oedogonium, Bulbo- 
chaete, Mougeolia, Zygnema) spela endast en underordnad roll.

Min andra uppländska Nitella Nordstedtiana - lokal, i Sigge- 
forasjön c. 7 km N om Bredsjön, skiljer sig betydligt från den 
nu beskrivna. Den 27h 1941 fann jag N. Nordstedtiana på N stran
den av denna sjö, på sandstranden nedanför Blackbo. Den växte 
här ytterst liten, sparsam och gles, men även här rikligt försedd 
med antheridier och oogon, som små knappt skönjbara grönaktiga 
fläckar på den ännu våta och uppenbarligen först nyligen bar- 
lagda sanden tillsammans med enstaka — strödd Scirpus lacustris 
samt enstaka Equisetum fliwiatile, Juncus supinus, Litorella uniflora, 
Ranunculus reptans (fläckvis tunnsådd, men steril), Scirpus acicu- 
laris och Subutaria aquatica. Även Myriophyllum alterniflorum och 
Potamogetou perfoliatus växte här barlagda på den våta sanden, 
och lokalen tillhörde uppenbart de tidvis barlagda vattenväxternas 
bälte (hydroamfibiontbältet el. vatten strandbälte t, ses. 
86). Ovanför följer i geoamfibiontbältets eller landstrandbältets 
nedre del en landväxtrikare och från exklusiva vattenväxter fri 
Scirpus palustris - societet, rik på blommande Lobelia och Ranun
culus reptans. Nedanför AhVeZ/a-lokalen växte (i euhydrobiontbältct) 
gles Scirpus lacustris - societet med underskikt av gles Lobelia- 
societet. Isoetes lacustris växte i täta mattor på något djupare 
vatten.

Siggeforasjön är känd som en av Upplands fåtaliga Lobelia-sjöar 
sensu Samuelsson 1925 (Almquist 1919, s. 90—91; Lohammar 1938,
s. 44) eller Lobelion-sjöar, som jag föredrar att kalla typen efter 
det för dess isoetid-vegetation utmärkande Lofre/io/j-förbundet (Lo
belia Dortmanua själv kan växa sparsamt även i andra sjötyper,
t. o. m. i åtminstone en vik av den från Lobelion-sjötypen vitt 
skilda Strandsjön). 1 motsats till Bredsjön hör sålunda Siggefora-
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sjön [ill den huvudtyp av sjöar, som ofta kallats oligotrofa men 
som jag föredrar att med en entydigare term kalla fat ti g sjöar 
(i analogi med fattigkärr och fattigbarkvegetation, jfr s. 88). I 
motsats till Bredsjön har den en neutral eller svagt sur reaktion: 
Lohammars pH-mätningar vid 10 olika tillfällen gåvo pH-värden 
växlande mellan 7,0 och 6,o, och 2 av mig själv den 2r,h 1940 
gjorda fältmätningar i sjöns öppna vatten gåvo pH 7,0-—7,1. Vatt
nets elektrolythalt är mycket lägre än i de flesta av Upplands 
sjöar: för specifika ledningsförmågan (%o0TOe) uppger Lohammar 

från olika tillfällen 10 olika värden växlande mellan 32,0 och 44,l, 
medan jag själv den 21/i 1941 fick motsvarande värde till 46 vid 
en fältmätning i vassen strax V om Nitella-lokalen. Betr. vatten
kemien se f. ö. Lohammar 1938, s. 44.

Mina undersökningar av Siggeforasjöns övriga vegetation ge 
samma bild av en fattigsjö av i stort sett samma typ som små
ländska höglandets Lobelion-sjöar. Planktonprover, håvade den 2S/v 
1940, visade sålunda ett plankton dominerat av de ubikvisila 
plankton - diatoméerna Asterionella gracillima (Hantsch) Heiberg 

och Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kürz. var. asterionelloides Grun. 

jämte de i Järlåsas riksjöar felande desmidiéerna Arthrodesmus 
incus [(Brer.) Hass.] Ralfs, A. quiriferus West et G. S. West, 

Staurastrum curvatum West och St. Messikommerii Lundberg var. 
urnaeforme Lundberg1 som subdominanter (jämte chrysophycéerna 
Chrgsosphaerella longispina Lauterb.1, Dinobrijon divergens Imhof1 

och Mallomonas tonsurata Teiling.1). Av andra i Siggeforasjöns 
plankton funna desmidiéer, som icke påträffats i mina plankton
prov från Järlåsas riksjöar, kan nämnas Spondylosium planum 
(Wolle) West et G. S. West, Staurastrum anatinum Cooke et 
Wills, St. dejectum [Bréb.] Ralfs, St. pseudopelagicum West et G. 
S. West och Xanthidium subhastiferum West. Från Järlåsas rik
sjöars plankton skiljer sig Siggeforasjöns plankton även genom 
sin fattigdom på cyanophycéer och på andra grönalger än desmi
diéer samt på Melosira och många andra i riksjöarna vanliga dia- 
toméer. Sålunda ett typiskt exempel på »den kaledoniska plank
tonformationen» (Teiling 1916) eller Arthrodesmo-Staurastrion-för
bundet, som jag några år brukat kalla detta plankton i mina 
föreläsningar.

90

1 För bestämningen av dessa arter har jag att tacka Einar Teiling, som även 
verifierat mina bestämningar av andra här anförda planktondesmidiéer,
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Även epifytvegetationen är i Siggeforasjön av en från den i Jär- 
låsas riksjöar vitt skild, aiifattigare och inagrare typ, utan de i 
riksjöarna så vanliga Coleochaete- och Epithemia-arterna m. m. På 
Nitella Nordstedtiana växte föga mer än (ganska talrika) Tabellaria 
Jlocculosa-kolonier samt enstaka sterila individ av Oedogonium och 
Bulbochaete. Ännu starkare är kontrasten i den epilitiska algvege
tationen. I Siggeforasjön se klippor och block nästan kala ut un
der vattnet; liksom i Bredsjön sakna de fullständigt Cladophora- 
arter och Chaetophora incrassata, men i motsats till Bredsjön spelar 
•inte ens Spirogyra här någon nämnvärd roll.

Det är sålunda uppenbart, att Nitella Nordstedtiana i Uppland 
växer i sjöar av vitt skilda typer. De övriga nordeuropeiska sjöar, 
i vilka den hittills samlats, visa en ännu större amplitud, från 
■en extrem kalksjö på Gotland till extremt kalkfattiga småländska 
Lobelion-sjöar. Förutsättningen för att den skall trivas synes fram
för allt vara frihet från alltför starkt konkurrens med de extrema 
riksjöarnas alltför yppiga vegetation; i Strandsjön har jag t. ex. 
förgäves sökt den under många somrar. Men f. ö. kan det nog 
löna sig att söka efter den i vitt skilda sjötyper från Skåne till 
övre Norrlands kustland.

N. Nordstedtiana är spädare än alla våra andra Nitella-arter med 
undantag av den hos oss endast på Gotland funna och genom 
flera mikroskopiska karaktärer skilda N. tennissima (Desv.) Coss. 
•et Germ. Från de övriga arterna är den lätt att skilja redan habi- 
tuellt (se bilder i handböckerna och i Ljungqvist 1921). Men den 
är så liten och ofta så nedsänkt i ävjan att den är svår att se 
■och »fast mehr mit der Hand gefühlt als mit den Augen gesucht 
werden muss» (Migula 1897, s. 188). Det i handböckernas bestäm- 
ningsnycklar starkt framhävda slemhöljet kring antheridier och oogon 
är enligt Hy och Groves & Bui.lock-Webster ibland svagt utbildat 
•och kan t. o. m. saknas.

Uppsala universitets växtbiologiska institution, den 20 febr. 1945.

Summary.

Nitella Nordstedtiana in Two Lakes in the Province 
of Uppland, Sweden.

Nitella Nordstedtiana H. et J. Groves — usually known as N. 
batrachosperma (Reichenb.) A. Br. — had previously not been found 
an Sweden N of the province of Södermanland. It was found by
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the author 1940—1941 in Bredsjön and Siggeforasjön, two lakes 
in the W part of the province of Uppland. In 1942, G. Gedergren 

found it in the small lake Falkträsket near Skellefteå in the pro
vince of Västerbotten in northern Sweden. Fig. 1 shows the known 
localities for the species in Northern Europe.

N. Nordstedtiana is known from widely different types of Swe
dish lakes, from an extremely calcareous lake on Gotland to »poor 
lakes» with »Caledonian» plankton of the Arthrodesmo-Staurastrion 
federation, with a poor epiphytic and epilithic algal vegetation, 
and with the Lobelion federation as a prominent part of the seden
tary vegetation. Lake Siggeforasjön belongs to the latter type, 
while Lake Bredsjön is a »rich lake» with high production of 
Microcystis plankton, with a rather rich epiphytic algal vegetation, 
and with a moderately developed epilithic algal vegetation of 
Spirogyra etc. The epiphytic vegetation on Nitella Nordstedtiana 
and the rich vegetation of loose-lying microscopic algae attached 
to this species in Lake Bredsjön are described, with taxonomic 
notes on Lyngbya Kiitzingii Schmidt.e (s. lat.), Cosmarium angu- 
losum Brér. and Pleurotaenium claoatum (Kütz. ap. Ralfs) de Bary. 

A remarkable epiphytic alga found in Lake Bredsjön is liadio- 
philum irreguläre (Wille) Brunnthaler, found by the author also 
in another lake in this part of Uppland. Some comparisons are 
made with Lake Strandsjön, a more extreme »rich lake» 8 km 
S of Lake Bredsjön, with a well developed epilithic vegetation of 
Cladophora and Chaetophora incrassata, totally lacking in the more 
polyhumose Lake Bredsjön. In Lake Strandsjön Nitella Nordsted
tiana has been sought for in vain. Apparently it cannot compete 
with the very luxuriant other vegetation in the most extreme 
»rich lakes».

Owing to its small size and habit of growing partly immersed 
in the mud of the lake bottoms N. Nordstedtiana is easily over
looked. It is probably much more common in great parts of 
Sweden than is shown by the scanty localities known.
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ANTECKNINGAR
TILL ÖSTRA VÄSTERGÖTLANDS FLORA.

AV

J. A. O. SKÄRMAN.

Sommaren 1943 vistades jag under juni och juli månader sam
manlagt (> veckor i Hjo. En av anledningarna lill detta besök var 
min önskan att löretaga undersökningar rörande kärlväxtfloran i 
den omgivande trakten samt i de resp. norr och söder om staden 
belägna socknarna Gredbäck och Norra Fågelås. Mitt intresse 
gällde företrädesvis vissa växtarters förekomst och utbredning i 
denna del av provinsen, vilken jag tidigare .ej haft tillfälle besöka.

Undersökningarna återupptogos i juni 1944 och utsträcktes till 
början av augusti, då jag under en exkursion råkade ut för ett 
olycksfall med påföljd, att jag måste avbryta arbetet och resa hem 
till Stockholm.

Publicerade uppgifter om floran i detta område, som i riktning 
NT—S har en längd av något över 2 mil, äro ej många. De äldsta 
kända uppteckningarna torde vara gjorda i Gredbäck och här
stamma från en av socknens kyrkoherdar i slutet på 1700-talet, 
Clas Bjerkander (f. 1735, d. 1795). I Vetenskapsakademiens Hand
lingar 1789, s. 303—310, finnes en av denne författad uppsats 
(Bjerkander 1789), som dock upptager blott ett obetydligt antal 
vilda växter — bl. a. Larnium album (jfr nedan, s. 113), Carduus 
crispus, Jasione montana, Sisymbrium sophia, Turritis glabra, Malva 
rotundifolia, Trifolium agrarium, Tanacetum vulgare ■— jämte några 
odlade. I tvenne senare uppsatser av samme författare (Bjerkander 
1794 a och b) omnämnas däremot mer än 200 vilda arter. Här
vid är emellertid att märka, att det av texten ej framgår, om alla 
dessa iakttagits i Gredbäck, men troligen har väl så varit förhål
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landet, åtminstone med flertalet. Tyvärr har Bjerkander icke i sina 
arbeten anfört några växtställen, som skulle kunna ge upplysning 
härom.

I Rudbergs flora (1902) finnas talrika uppgifter om växter från 
de tre socknarna. Det ojämförligt största antalet av dessa hänför 
sig till Iljo, varifrån omkring 120 arter (jämte former och hybrider) 
äro omnämnda, medan Gredbäck och N. Fågelas äro represente
rade av blott 35 och 12 resp. Uppgifterna från Iljo med tillhö
rande landsförsamling ha med all säkerhet till större delen med
delats Rudberg av den framstående kännaren av Skaraborgs läns 
flora läroverksadjunkten i Skara Alfred Stalin (f. 1862, d. 1942), 
som under många år hade sitt hem i Korsberga s:n, 1 mil väster 
om Hjo. Sannolikt har Stalin lämnat Rudberg meddelanden om 
växtförekomster även från de båda andra socknarna.

Gunnar Kjellbergs annars på lokaluppgifter så rika arbete 
»Kärlväxternas ståndorter och utbredning i Västergötland» (1928) 
är i det hänseendet förvånande fattigt när det gäller här ifråga
varande område. Jag har i detsamma funnit blott 11 arter upp
tagna från IIjo och N. Fågelås; från Gredbäck nämnes ingen enda.

Det behöver knappast framhållas, att Västergötlands flora mycket 
växlar i sin sammansättning inom skilda delar av landskapet. 
Delia gäller såväl om de kambro-siluriska områdena som om dem, 
där jordarterna utgöras huvudsakligen av kvartära bildningar. 
Länge har det varit känt, att floran i t. ex. trakterna närmast 
Vänern och Göta älv hysa element, som man förgäves söker i 
grannskapet av Vättern. Å andra sidan är bekant, att områdena 
vid Vättern uppvisa arter — till en del mer eller mindre vanliga 
därstädes — som antingen helt saknas eller äro mycket sällsynta 
västerut. Som representanter för dessa båda artgrupper med olika 
utbredning i provinsen kunna anföras vin l ereken (Quercus sessili- 
flora Salisb.) och gråalen (Alnus incana Moench).

Vintereken, vilken som bekant hör till de atlantiska arterna, 
har en ganska stor utbredning i socknarna vid Göta älv samt vid 
Mjörn och Anten (Skärman 1935, 1938 och 1942) och anträlfas 
även vid Vänern å Kållandsö samt i närgränsande delar av Kål
land (Skärman 1927), men vid Vättern liksom överhuvud i östra 
Västergötland saknas arten. Endast å Gerumsberget öster om Fal
köping har jag sell elt par träd av O. sessiliflora (Skärman 1933).

Gråalen däremot, som hör till de nordliga invandrarna, är 
rikligt företrädd ej hlotl vid Vättern, vilkens västra strand den i
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stort sett följer med få avbrott i nästan hela dess längd ända ned 
till Jönköping, utan även i de östra delarna av Skaraborgs och 
Älvsborgs län, där den mångenstädes är helt allmän (Kjellberg 
1928, karta 2). Den träffas även flerstädes vid Vänern, t. ex. vid 
Kinneviken och å Bromö (Skärman 1929), men har icke blivit på
visad från Götaälvsdalen.

Med vintereken visar slån (Prunus spinosa) överensstämmelse 
däri, att den vid Göta älv är jämförelsevis vanlig, åtminstone 
lokalt, och även förekommer ehuru helt sparsamt vid Mjörn och 
Anten (Skärman 1935 och 1942), men är däremot icke funnen i 
Väslgötasocknarna vid Vättern. Även Cotoneaster melanocarpa och 
C. integerrima överensstämma med Qaercus sessiliflora därutinnan, 
att de, särskilt den förstnämnda arten, vid Göta älv och Vänern 
(Kållandsöområdet, Kinnekulle, Torsö) äga talrika förekomster; från 
östra Västergötland äro däremot blott några få lokaler för dessa 
kända (Bölet och Granvik i Undenäs, Skärman 1916 och 1922).

Om Rubus plicatus gäller likaledes, att den har stor utbredning 
ej blott i Götaälvsdalen utan också vid Mjörn och Anten. Arten 
förekommer även vid Vänern upp till Torsö (Skärman 1929), men 
cj vid Vättern i motsats till den närstående R. suberectus, som 
kan sägas vara där ganska allmän.

Beträffande floran i Gredbäck—Hjo—N. Fågelås fick jag under 
mina exkursioner rätt snart bekräftelse på, att den erbjuder avse
värda olikheter med ej endast den vid Göta älv utan även den i 
trakterna av Mjörn och Anten. Begripligtvis är den redan på 
grund av områdets mindre storlek och fattigdom på vissa slag av 
ståndorter (främst moss- och sumpmarker) långt mindre artrik och 
mera enformig än i det senare fallet, vartill kommer, att den hyser 
färre element av större allmänt eller växtgeografiskt intresse.

Sålunda ha här förgäves eftersökts ett betydande antal arter, 
vilka i trakterna kring de nyssnämnda sjöarna kunna betecknas 
som mer eller mindre vanliga, antecknade som de äro från en 
mängd platser och alltså, åtminstone delvis, där ha rätt stor ut
bredning. Att sådana, vilka tillhöra samma västliga utbrednings- 
typ som Quercus sessiliflora — såsom Scirpas multicaulis, Juncus 
squarrosas, Narthecium ossifragum, Sagina subulata, Teesdalea nudi- 
caulis, Hgdrocotgle vulgaris, Cornus suecica, Lonicera periclymenum 
— saknas kan ju ej förvåna. Mera överraskande är, att detsamma 
tyckes förhållandet vara även med följande:

Woodsia ilvensis, Carex disticha, C. elata, C. montana, Scleranthus
7— 4535 Svensk Botanisk Tidskrift 1945
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Fig. 1. Khjmus arenarius L. å Vätterns strand vid Ulfhult, G redbäck. — Det 
lilla, men täta beståndet företedde vid detta tillfälle ett 80-tal axbärande strån.

Förf. foto "h 1944.

perennis, Spergula vernalis, Silene rupestris, Sedum telephium, Litorella 
uniflora, Matricaria chamomilla, och för vardera av Calamagrostis 
arnndinacea, Avena pubescens och Sedum annuum har hittills blott 
ett enda växtställe blivit antecknat.

Av andra västerut förekommande, men där i de flesta fall säll
synta eller mycket sparsamt uppträdande arter synas många full
ständigt saknas i det här behandlade området, t. ex.:

Milium effusum, Eriophorum latifolium, Carex vaginata, Polygonum 
dumetorum, Pulsatilla vulgaris. Ranunculus polyanthemus, R. peltatus, 
Corydalis intermedia, Sedum rupestre, Agrimonia eupatoria, Potentilla 
rupestris, Trifolium dubium och T. procumbens (som ursprungliga), 
Vicia cassubica, Selinum carvifolia, Lathyrus niger, Geranium san- 
guineum, Hypericum montanum, Gentiana pneumonanthe, Convolvulus 
sepium, Origanum vulgare, Verbascum nigrum, Veronica longifolia, 
Valeriana officinalis, Cirsium heteroplxyllum.

Moran i Gredbäck—Hjo’—-N. Fågelås äger å andra sidan åtskil
liga för detta område i viss mån säregna arter, som förtjäna att 
uppmärksammas.

Av vedväxter äro att nämna några arter av Crataegus och Salix. 
Såväl Crataegus oxyacantha som C. monogyna förekomma h. o. d.
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Fig. 2. Ely mus arenarius L. å Vätterns strand söderut från Almnäs, N. F å g e 1 å s. 
■— Detta bestånd (c. 1,2—1,5 m ovan sjöns nivå) upptager en större yta — om

kring 18 kvm — men är glesare än det på föreg. sida. Förf. foto 18 7 1944.

i lövängar vid Vättern och det kan icke råda något tvivel om, att 
dessa förekomster åtminstone till allra största delen äro fullt spon
tana. Alldeles säkert gäller detta om C. oxijacantha. Denna träffas, 
vill det synas, endast i Gredbäck, men finnes där på ett flertal 
ställen och lokalt i avsevärd mängd. C. monogijna har en mera 
likformig utbredning; den förekommer sporadiskt i alla tre sock
narna, kanske med någon övervikt för Gredbäck.

Den i de västra delarna av provinsen så sällsynta Salix nigricans 
(se Hård av Segerstad 1924, fig. 347, Skärman 1935, 1938 och 
1942, Albertson 1939) uppträder visserligen även här mycket 
sparsamt, men efter den erfarenhet jag gjort — 12 fyndslällen ha 
antecknats — förefaller det rätt sannolikt, alt denna art förekommer, 
om också glest, dock någorlunda jämnt spridd i området.

Av synnerligt intresse är förekomsten av Salix hastata, för vilken
3 lokaler äro kända. Denna nordliga art är i proAdnsen påvisad 
från en mängd platser å kambro-siluren (Rudberg 1902, Hård av 
Segerstad 1924, fig. 310), men är eljest ytterst sällsynt. Av fynd
ställen utanför denna må här erinras om tvenne belägna omkring
4 mil norrut från Gredbäck, nämligen Undenäs: Fräckstad och 
Ti ved: Ösjö (Skärman 1916).

Till örtflorans mest anmärkningsvärda arter äro att hänföra de
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båda havsstrandväxlerna Elymus arenarius och Carex arenaria — 
av vilka blott den senare förut är bekant från området — Pota- 
mogeton filiformis, P. praelongus, Serratula tinctoria och Arnoseris 
minima, samtliga okända från Götaälvsdalen och trakten kring 
Anten och Mjörn. Av de båda sistnämnda, sydliga arterna når 
Arnoseris minima här sin skandinaviska nordgräns.

Med hänsyn till sin utbredning i provinsen äro ett flertal arter 
att beteckna som klart östliga. Såsom sådana kunna anses Herni- 
aria glabra, Dianthus deltoides, Litbospermum arvense, Satureja acinos, 
Filago montana, Trimorpha acris, Leontodon hispidus. Några av 
dessa, nämligen Herniaria glabra, Satureja acinos och Filago montana 
synas hittills icke blivit anmärkta från provinsens västra delar vid 
Göta älv och de nyssnämnda sjöarna, medan de övriga där äro 
mera sällsynta än i socknarna vid Vättern.

I betraktande av områdets särskilt närmast Vättern kalkhaltiga 
jordmån är det ganska förklarligt, att floran härstädes inrymmer 
ett betydande antal mer eller mindre utpräglade kalcifiler. 
Anmärkningsvärt är emellertid, att åtminstone de allra flesla av 
dessa äro ganska sällsynta och att deras frekvens på resp. lokaler 
i regel är påfallande ringa, vilket synes antyda en jämförelsevis 
svag halt av kalk hos de förhärskande jordarterna (moränlera och 
sand). Det bör kanske nämnas, att det s. k. Visingsösystemets sand
stenar, lerskiffrar och kalkstenar här ligga under Vätterns yta 
och icke på något ställe i fast klyft nå upp till strandbältet.

Av kal k gynnade arter med 2 eller flera fyndställen ha an
tecknats: Avena pratensis, Festuca gigantea, Carex remota, C. verna, 
Platanthera chlorantha, Salix hastata (se ovan), Melandrium dioecum, 
Actaea spicata, Anemone hepatica, Arabis hirsuta, Turritis glabra 
(svagt kalkgynnad?), Crataegus oxyacantha, C. monogyna, Mercurialis 
perennis, Epilobium roseum, Primula veris, Stachys siluaticus, Satureja 
acinos, Veronica beccabunga.

För följande arter har jag antecknat blott 1 växtslällc: Avena 
pubescens, Carex flava, C. Hornschuchiana, C. acutiformis, Rumex 
hydrolapathum, Filipendula hexapetala, Latbyrns vernus, Torilis an- 
thriscus, Satureja vulgaris, Campanula trachelium, Cirsium acaule, 
Crepis praemorsa. Härtill komma 12 av Rudberg upptagna, men 
av mig ej anträffade arter, nämligen: Potamogeton filiformis, Scir- 
pus compressus, Carex digitata, C. pseudocyperus, Gymnadenia conop- 
sea, Helleborine latifolia, Dentaria bulbifera, Vicia silvatica, Viola 
mirabilis, Pulmonaria officinalis, Adoxa moschatellina, Campanula 
latifolia.
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Artförteckning.
De allmännaste arterna lia som synes ej med tagits. Främst på grund 

av otillräcklig tid, som ej medgivit insamling av herbariematerial, ha 
vidare de kritiska släktena Rosa, Taraxacum och Hieracium måst lämnas 
åsido.

Beträffande nomenklaturen har jag ansett lämpligast använda densamma, 
som följts i mina föregående arbeten rörande Västergötlands flora: för 
pteridofyterna Holmberg 1922—1926 och för fanerogamerna Lindman 1926. 
Cystopteris fragilis. IIjo: Borrbäckstorp.
\Woodsia ilvensis ej iakttagen].
Struthiopteris Filicastrum. Gredbäck: bäck i närh. av kyrkan, Munke- 

berg i parken samt i äng åt Ö; IIjo: Sjöryds ålderdomshem. Badparken 
(ymn.), Boda; N. Fågelås: äng Vom landsvägen mell. kyrkan o. Almnäs. 

Dryopteris austriaca. Gredbäck: Ekhammar, äng Ö om kyrkan; IIjo: 
Grenabo, Knäpplan; N. Få gelås: äng S ut fr. kyrkan, Almnäs, Almå 
m. fl. st.

Asplenium septentrionale. Iljo: Ringaberget.
A. Trichomanes. Iljo: Borrbäckstorp, Ringaberget.
Botrychium multißdum. II jo (Rudberg).
Equisetum arvense f. riparium. Gredbäck: vid Vättern (Rudberg). 
Lycopodium inundatum. Hjo: Mullsjön (Rudberg).
Typha latifolia. Gredbäck: Ekhammar, Nolberga, Iljo: Åsen, Grebban 

på båda sidor om ån (ställv. i rika best.); N. Fågelås: Almå, Almnäs 
ymn. i de stora dammarna.

T. angustifolia. Iljo: Bessliden.
Sparganium glomeratum. H j o: Mumlebo o. Mullsjön (Rudberg). Artens före

komst och utbredning i provinsen behöver utredas.
S. simplex. Iljo: Mullsjön (ställv. i mängd).
S. ramosum. Gredbäck: Ekhammar; Hjo: Grebban;N. Fågelås: Almå. 
Potamogeton ßliformis. I Vättern: Gredbäck och vid Iljo (enl. Rud

berg.)
P. pusillus. Hjo: Bessliden.
P. praelongus. Iljo: vid hamnen.
Triglochin palustre. Gredbäck: Mellomberga, Munkeberga; Iljo: Varpet 

vid Mullsjön.
[Sagittaria sagittifolia ej iakttagen],
Elodea canadensis. Hjo: vid hamnen ochilljo-ån; trol. äv. vid Sjöhagen, 

att döma av på stranden vid storm uppkastade fragment.
Setaria viridis. Gredbäck (Rudberg); Hjo: Mumlebo, Sanna (i trädgårds

land); N. Fågelås: prästgården (T. E. Hasselrot).
Typhoides arundinacea. Hjo: vid Vättern flerst., Grebban vid ån; N. Få

gelås: Almnäs.
Calamagrostis arundinacea. Iljo: Högaliden.
C. neglecta. Il jo: Mullsjön vid Kullebäcken, Varpet m. fl. st.
C. lanceolata. Gredbäck: Munkeberg; Hjo: Bengtstorp, Ringaberget; N.

Fågelås: Almnäs vid tegelbruket.
C. purpurea. Gredbäck: Ulfhult, Snabol; Hjo: Bengtstorp.

ÖSTRA VÄSTERGÖTLANDS FLORA
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Calamagrostis epigejos. Mångenst. vid Vättern, ofta i mängd, t. ex. Gred- 
bäck: Ulfhult, Ekhammar; Il j o: Sjöbonäs, Badparken, vid hamnen; 
N. Fågel ås: Almnäs, Vrångebäck.

Holcus lanatus. Täml. allm., äv. på naturl. ståndorter (ängar).
H. mollis. Hjo: Grenabo (åkerren vid uppfartsvägen fr. Backen); uppenbari. 

här synantrop.
Trisetum flavescens. II jo: gräsplaner i V delen av Badparken. Lokalen om

nämnd äv. av Almquist (1921).
I Badparken (anlagd 1876) bar gräsfrö av olika bärstamning vid många 

tillfällen såtts på vissa mindre områden, varvid ett flertal för platsen 
förut främmande arter inkommit (se nedan).

Avena strigosa. IIjo (Rudkerg).
A. fatua. IIjo: Sanna (Rudberg).
A. pratensis. Gredbäck: Ulfhult; Iljo: Björkenäs, Sanna, Åsen, Varpet, 

Kullebäcken, Högaliden, Ringaberget; N. Fågelås: vägkanter V ut fr. 
kyrkan, Almnäs flerst. — På de flesta platserna belt spars.

A. pubescens. Anmärkt end. fr. Ii jo: Åsen på en vägkant.
Arrhenatherum elatius. Ytt. allm. inom stora delar av omr., särsk. på 

banvallar, landsvägskanter och åkerrenar (lokalt ymn.), äv. i fodervallar 
samt h. o. d. på stränder och i strandsluttn. vid Vättern. Säkerl. kul- 
turspridd, äv. i sistn. fall.

Melica nutans. Anmärkt end. fr. IIjo: Högaliden.
Briza media. Till synes m. allm.; dock antr. på rätt många platser.
Cynosurus cristatus. Sälls. H jo: Sjöbonäs i gräsplan vid gården, Badpar

ken, gräsplan vid järnv.-st., fodervallar vid Knäpplan, Kullebäcken och 
Varpet (äv. åkerrenar), Ringaberget (backsluttn.); N. Fågelås: Uddebo 
(äng), Almnäs. Överallt spars. och utan tvivel synantrop.

Poa Chaixii. Gredbäck: Munkeberg i parken strax Ö om herrgården (rikl.); 
II j o: Åsen ej långt fr. gården (flera stora bestånd i lövängsartad mark med 
björk och hassel), Badparken i V delen ett enst. mindre bestånd, tills, 
m. bl. a. Trisetum flavescens och Luzula luzuloides.

P. irrigata. Hjo: Åsen; N. Få gelås: Almnäs. Förmodl. ej sälls.
P. palustris. 11 jo: vid hamnen, bl. a. å S sidan av norra vågbrytaren i 

slora tuvor, äv. vid Boda; N. Fågelås: Altnå, Almnäs.
Är nog i provinsen långt mindre vanlig än vad äldre, åtminstone delvis 

felaktiga uppgifter antyda.
P. compressa. Flerst., särsk. å sandiga ståndorter nära Vättern, t. ex. II jo: 

vid Sjöbonäs och Sjöhagen.
Festuca gigantea. Gredbäck: Ekhammar; N. Få gelås: Almnäs vid 

bäcken fr. näckrosdammen till Vättern (rikl.), äv. i stora parken S om 
herrgården vid en av gångarna ej långt fr. sjön.

F. pratensis X Lolium perenne. IIjo: (Rudberg).
F. duriuscula. Gredbäck: Munkeberg i parken; II j o: flerst. på gräsplaner, 

bl. a. i Badparken.
Zerna tectorum. IIjo (Rudberg).
Bromus inermis. Gredbäck: Ulfhult (1944, talrika ex., många ända till 

170 cm, i en rågåker), Munkeberg flerst. i parken; IIjo: Åsen, vid järnv.- 
st., Boda.
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Fig. 3. Sandstrand vid Vättern — Ulfhult, Gredbäck — med riklig Carex are-
nttria L. och Catamagrostis epigejos Roth. Den senare är dominerande och på 

bilden ensam synlig. Förf. foto 17ö 1944.

Bromus arvensis. II jo: i norra stadsdelen h.o. d. på vägkanter samt vid 
hamnen.

Lolium perenne. Gredbäck: vid kyrkan; IIjo; flerst., mest på gräspla
ner t. ex. Badparken, järnv.-st., Knäpplan, Spakås, Boda m. fl. st.; N. 
Fågel ås: Ilulan, Almå, Uddebo, prästgården, Almnäs.

Agropyron caninum. ii jo: Sjöbonäs, stranden S om hamnen; N. Fågelås: 
Almnäs flerst., bl. a. i en fukt. ängsmark N ut tills. m. Stellarici rtemorum.

Elymus arenarius (fig. 1 och 2). Gredbäck: Ulfhult; N. I'ågelås: Alm
näs e:a 1 km S om tegelbruket.

Scirpus silvaticus. Gredbäck: Ulfhult, Munkeberg; Iljo: Grenabo, Sjö
hagen, Badparken, Åsen, Grebban; N. Fågelås: vid landsvägen mell. 
kyrkan o. prästgården, Almnäs.

S. compressus. Il jo (Rudberg).
S. acicularis. IIjo: Mullsjön.
[S. mcimillalus ej iakttagen],
S. uniglumis. IIjo: Mullsjön vid Varpet m. fl. st., blott spars.
Rhy nchospora alba. II j o (Rudberg).
R. fusca. Hjo: Mullsjön nära sockengränsen till Mofalla (rikl. å den flacka 

stranden 1943!).
Carex diandra. N. Få ge 1 å s: Almnäs (på sank mark ej långt fr. tegelbruket).
C. contigua. Gredbäck: vid kyrkan, Munkeberg; IIjo: Grenabo, Ringa

berget; N. Fågelås: Almnäs. — sedd end. i enst. tuvor.
C. arenaria (fig. 3 och 4). Gredbäck: Ulfhult rikl. vid Vättern på ett c. 

500 m långt parti av sandstranden; 11 jo: Badparken på två ställen i 
strandsluttningen 6—7 m ovan Vätterns medelvattenlinje.
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Kig. 4. Parti av brant strandsluttning vid Badanstalten, Hjo, som i sin övre del
hyser ett gammalt, men ännu mycket livskraftigt bestånd av Carex arenaria I..
Detta har en utsträckning i strandens längdriktning av 24—25 m och når upp 

till åtm. 7 m ovan Vätterns nuvarande nivå. Förf. foto "h 1944.

Carex loliacea. Il jo: Höga! iden (Rudberg).
C. elongata. Gredbäck: Ulfhult och Munkeberg i ängarna vid Vättern 

på spridda ställen (lokalt i mängd); N. Fågelås: vid en bäck i ängs
mark V om landsvägen mell. kyrkan och Almnäs, talr. tuvor.

C. remota. Gredbäck: Ulfhult (några få bestånd i en äng vid Vättern): 
Ii jo: Grenabo (nedanför gården i en bäcksänka med Impatiens noli 
tangere och Veronica beccalninga).

[C. caespitosa ej iakttagen].
C. gracilis. Anmärkt end. fr. Iijo: Grebban vid ån, samt N. Fågelås: 

Almnäs i sumpig ängsmark ej långt fr. Vättern.
C. digitata. IIjo (Rudberg).
C. verna. Il jo: Åkarp, Ringaberget. Möjl. sails, härst.
C. ericetorum. Iljo: Högaliden, Ringaberget; N. Fågelås: Almnäs.
C. Oederi. Allm. pä Mullsjöns stränder; i övr. på ett mindre antal lokaler 

i IIjo och N. Fågelås.
C. flava. Gredbäck: Ulfhult i strandäng vid Vättern.
C. Hornschuchiana. IIjo: Knäpplan i fukt. ängsmark.
C. pseudocyperus. N. Fågel ås: Almnäs (enl. Rudberg). Kanske numera 

utgången; förgäves sökt de senaste somrarna.
C. vesicaria. H. o. d. i olika delar av omr., ej allm.
C. acutiformis. Gredbäck: Ulfhult i en av strandängarna vid Vätttern 

(flera ej särsk. rika bestånd). — Veterligen ej tidigare antr. i provinsen 
vid Vättern.

C. hirta. Sälls. Gredbäck: Ulfhult vid Vättern; Hjo: Sjöhagen, Bad
parken, stranden strax S om hamnen; N. Fågelås: vid kyrkan, Almnäs.
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Acorus calamus. Gr edbäck: Munkeberg (Rudberg); synes numera vara 
utgången; N. Fågelås: AImå, Almnäs rikl. i dammarna vid herrgården, 
likaså vid Hållsdammen saml i ån mell. Almnäs och Vrångebäck vid 
landsvägsbron.

Calla palustris. IIjo: Grebban vid ån.
Lemna minor. Enl. Rudberg funnen blommande i Gr edbäck och vid 

II jo.
Juncus lampocarpus. Vid Vättern täml. allm.; äv. anmärkt fr. IIjo: Greb

ban och Mullsjön.
J. nodulosus. Hjo: Mullsjön.
J. compressus. Antagl. rel. sälls. G redbäck: Ekhammar, landsvägskanter 

i närh. av kyrkan; IIjo: Åsen, Sjöbonäs, Knäpplan (vägkant), Ringa
berget; N. Få ge lås: Abrahamstorp, Almnäs.

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wjlm. (= L. nemorosa E. Mey). G red
bäck: Munkeberg li. o. d. i parken (ett flertal mindre bestånd); Iljo: 
Sjöbonäs på gräsplan i trädgården (ett enst., rätt stort bestånd), Grebban 
på en slänt invid banvallen (flera tuvor), Radparken i V delen flerst., 
mest smärre bestånd, »Järnvägen» (Rudberg).

Gagea lutea. IIjo (Rudberg).
Paris quadrifolia. IIjo: Grenabo, Badparken, Knäpplan, Högaliden.
Iris pseudacorus. Mångenst. v. Vättern, ofta dock rätt spars. Äv. anmärkt 

fr, Gredbäck: Nolberga; Hjo: Grebban; N. Fågelås: ån mell. Alm
näs och Vrångebäck.

Orchis maculata. Gredbäck: Ulfhult, Ekhammar, Munkeberg; Iljo: 
Grenabo, Åsen, Kullebäcken, Högaliden, Ringaberget m. fl. st.; N. Fågelås: 
Berget, prästgården, Almnäs.

Platanthera bifolia. II. o. d., m. allm.
P. chlorantha. Gredbäck: Ulfhult och Ekhammar i ängar vid Vättern, 

ängen Ö om kyrkan (i överraskande stor mängd); Iljo: Badparken, 
Kullebäcken, Ringaberget. Oftast blott enst. ind.

Gymnadenia conopsea. Iljo (Rudberg, utan närmare lokaluppg.).
Listera ovata. Gredbäck: Ulfhult i äng vid Vättern; Iljo: Högaliden.
Salix repens. M. allm.-spr.
[S. arenaria ej iakttagen].
5. cinerea. Till synes rätt sälls. Anmärkt end. fr. Gredbäck: Munke

berg; Iljo: Grebban vid ån, Mullsjön; N. Fågelås: Hållsdammen, 
Almnäs.

S. aurita. Ytt. allm.
S. aurita X repens. Hjo: på banvallen N ut fr. järnv.-st., Bessliden, Kulle

bäcken vid Mullsjön.
S. aurita X cinerea. N. F å g e 1 å s: Almnäs. Trol. mångenst.
S. nigricans. Gredbäck: Ulfhult i strandäng vid Vättern (flera stora 

buskar), Snabol (2 buskar), Ekhammar; Hjo: Grenabo (1 d:o) vid upp
fartsvägen fr. Backen, på banvallen mell. Grebban och järnv.-st. (minst 
3 d:o), Åsen (ett flertal d:o och småträd), vid Anderstorp, Kullebäcken, 
Åkarp och Långeruder (Hökensås) enst. buskar; N. Fågelås: Hålls
dammen och dammen V om kyrkan (enstaka d:o).

S. hastata. Gredbäck: Snabol på en åkerren (1 meterhög buske), Iljo:
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Grenabo och Långeruder (1, resp. 2 buskar enl. en 1915 av Stalin till 
mig lämnad uppgift).

[Salix aurita X hastala från Grenabo (Rudberu) är efter vad R. senare (Bot.
Not. 1903, s. 53) meddelat en form av S. hastata].

5. fragilis. Vid Vättern flerst. förvild., t. ex. Hjo: Sjöbonäs, Spakås; N.
Fågelås: Almnäs.

S. pentandra. M. allm.-spr.
Myrica gale. Ii jo: Grebban vid ån, Mullsjön. Ej sedd vid Vättern. 
Corylus avellana. I ängar vid Vättern t. allm., i övr. spars. h. o. d.
Alnus glutinosa. Anmärkningsvärt är ett ex. i II jo: vid Iljo-ån, vars stam 

c. 1 m ovan marken mäter icke mindre än 410 cm i omkrets.
A. incana. Flerst. vid Vättern, särsk. i II j o och N. Fågelås. Träffas 

blott undantagsvis ett eller annat 100-tal m från strandlinjen och ytterst 
sällan i det inre av strandängarna.

A. glutinosa X incana. Enst. buskar el. träd h. o. d.. ss. Gr edbäck: Präst- 
bolet vid Vättern (Rudberg); H jo: Sjöbonäs, Sjöhagen, Badparken, stran
den nedanför järnvägsstationen, Varpet; N. Fågelås: äng mell. kyrkan 
och Almnäs V om landsvägen, Almnäs i stora parken S ut, Vrångebäck. 

Fagus silvatica. Flerst. förvildad från planterade träd, t. ex. G redbäck: 
Munkeberg; IIjo: Grenabo.

Quercus robur. Huvudsakligen i ängarna utmed Vättern, där arten fordom 
varit allmän; måhända rikligast i N. Fågelås — talrika gamla stubbar 
vittna här ännu tydligt om avverkade jätteträd av väldiga dimensioner. 

Ulmus glabra. Sälls. Som sannol. ursprungi. anmärkt end. fr. Gredbäck: 
Munkeberg i ängen Ö om kyrkan; Il jo: Ilögaliden; N. Fågelås: Almnäs 
i stora parken S ut.

Humulus lupulus. Gredbäck (Rudberg, utan närmare lokaluppg.).
Urtica urens. M. allm. Gredbäck: Ekhammar, Munkeberg; IIjo: Grenabo, 

Sanna, norra stadsdelen h. o. d., Borrbäck; N. Fågelås: Uddebo, Präst
gården, Almnäs, Vrångebäck m. fl. st.

Rumex hydrolapathum. IIjo: hamnen (Rudberg); ett enda ind. 1944.
R. obtusifolius. Gredbäck: Ulfhult, Ekhammar, Munkeberg; Iljo: Grenabo. 

Björkenäs, Backen, Sanna, Sjöhagen, Åsen, Grebban, Bessliden, Ringa
berget, Spakås; N. Fågelås: Lida, Almå, Almnäs m. fl. st. Såväl 
f. agrestis som f. silvestris, den senare kanske den vanligaste.

R. domesticus X obtusifolius. II j o: Åsen (Rudberg); N. Fågelås: Almnäs. 
Fagopyrum sagittatum. IIjo: Grenabo och Åsen (Rudberg).
Polygonum amphibium f. aquaticum. N. Fågelås: Hållsdammen.
P. viviparum. Sälls. Gredbäck: Ulfhult, Ekhammar samt Munkeberg i 

ängar vid Vättern; IIjo: Åsen, Ilögaliden.
Chenopodium bonus Henricus. Gredbäck: vid en gård nära kyrkan;

Iljo: Ilögaliden; N. Fågelås: Uddebo vid ladugården (ett stort bestånd). 
Montia lamprosperma. IIjo (Rudberg).
Stellaria nemorum. Gredbäck: Ekhammar, vid bäcken nedanför kyrkan; 

II jo: Grenabo, Badparken vid bäcken till Vättern; N. Fågelås: Almnäs 
flerst. i fukt. ängsmark vid Vättern, äv. i ett ängsparti vid landsvägen N ut. 

5. palustris. Hjo: vid Mullsjön ej sälls., t. ex. Ö ut från Mofalla järnv.-st. 
och vid Varpet.

106
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Cerastium arvense. Mångenst. på åkrar o. vägkanter, stund. rik]. Gredbäck: 
Ekhammar, Munkeberg; Hjo: Grenabo, Björkenäs, Mumiebo, Sanna, 
Sjöhagen, vid järnv.-st. och hamnen, Kullebäcken m. fl. st.; N. Få gel ås : 
Almnäs.

C. glomeratum. Antagl. mkt sails. Anmärkt end. fr. Gr e db ä ck: Munke
berg; IIjo: Grenabo (på vägkant vid gården, ett 10-tal ind.), Åsen.

C. semidecandrum. Gredbäck: vid kyrkan, Munkeberg; Hjo: Mumiebo, 
Åsen, ßengtstorp, Badparken, stationsomr., Långeruder, Ringaberget; 
N. Få g el ås: Berget, Almnäs.

Moehringia trinervia. II. o. d., i regel ganska spars.
Arenaria serpyllifolia. M. allm. Gredbäck: vid kyrkan, Munkeberg; 

H jo: Mumiebo, Sanna, Åsen, järnv.-st., Boda, Borrbäckstorp, Ringaberget 
m. fl. st.; N. Fågelås: Uddebo, prästgården, Almnäs, Vrångebäck. 
f. viscidci. Iljo: Sanna, Sjöhagen, stationsomr. m. fl. st.

Spergularia rubra. Gredbäck: vid kyrkogårdsmuren; Hjo: Grenabo, 
vägkanter i norra stadsomr., Ringaberget; N. Fågelås: Lida, Almnäs.

Herniaria glabra. Gredbäck: Munkeberg i sandig åker vid torpet Hult 
(täml. rikl.); Iljo: Sjöbonäs (Rudberg); N. Fågelås: Almå.

Agrostemma githago. II. o. d., näst. utesl. i rågåkrar. Gredbäck: Snabol, 
Ekhammar, prästgården; Hjo: Grenabo, Backen, Sanna, Sjöhagen, Spakås 
m. fl. st.; N. Fågel ås: Almnäs.

Viscaria vulgaris. Ej särsk. allm. Anteckn.fr. Gredbäck: Mellomberga, 
Munkeberg; IIjo: Grenabo, Mumiebo, Grebban, Högaliden, Boda, Ringa
berget; N. Fågelås: Almnäs, äng SO om kyrkan.

Silene vulgaris. Synes vara rätt sails. Iljo: Grenabo, Backen (i mängd 
på en åkerren), Sjöhagen, vid järnv.-st. och några av de närbelägna bad
villorna, samt vid hamnen; N. Fågelås: vid kyrkan och prästgården, 
Almå, Almnäs.

S. dichotoma. Iljo: Sjöbonäs i en klöverval], 1943.
Melandrium dioecum. Gr e db äck: Munkeberg (Almquist 1921); Iljo (Rud- 

berg); N. Fågelås: Almnäs.
M. album. Gredbäck: kyrkogården, havreåker vid prästgården, Göka- 

liden; II j o : i norra stadsdelen flerst. på vägkanter samt på stationsomr.;
N. Fågelås: vägkanter V om kyrkan, Almnäs, Vrångebäck.

Dianthus deltoides. Gredbäck: Munkeberg flerst. (på sand vid torpet 
Hult, 1943 i mängd), Gökaliden; Hjo: Grenabo, Grebban, Ringaberget; 
N. Fågelås: prästgården, vägkanter V om kyrkan, Almå, Vrångebäck.

Trollius europaeus. Gredbäck: Ekhammar; H jo: Högaliden i ängsmark 
ej långt från gården täml. rikl., Ringaberget.

Actaea spicata. Hjo: Grenabo (Rudberg), Högaliden.
Delphinium consolida. N. Fågel ås: Almnäs (Rudberg).
Anemone hepatica. Sedd end. i Gredbäck: Munkeberg, och H j o: Höga

liden.
Myosurus minimus. Gredbäck: Munkeberg i åker; N. Fågelås: vid 

kyrkan (T. E. Hasselrot).
Ranunculus reptans. Iljo: på Mullsjöns stränder, lokalt rikl.
iR. sceleratus ej iakttagen].
R. ßcaria. Gredbäck: i ängar vid Vättern; Hjo: Badparken m. fl. st.
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Thalictrum flavum. H j o (Rudberg).
Berberis vulgaris. Hjo: Rudberg. Sannol. blott förvildad.
Papaver argemone. Hjo: »järnvägen» (Rudberg).
Chelidonium majus. Gredbäck: Ekhammar, Munkeberg h. o. d„ bl. a. i 

parken vid herrgården; Hjo: Sjöbonäs, norra stadsdelen i några träd
gårdar, Högaliden; N. Fågelås: Uddebo i ängsmark, vid dammen V 
om kyrkan, Almnäs och Vrångebäck i strandbrinkar vid Vättern.

Subularia aquatica. Av Rudberg uppg. fr. Mullsjön samt hamnen vid Hjo.
Lepidium campestre. IIjo: Åsen (Rudberg).
Sisymbrium officinale. Gredbäck: Ulfhult, Ekhammar, Nolberga, Mellom- 

berga, Munkeberg; II j o: Sanna, Åsen, Grebban, i norra stadsdelen flerst., 
Spakås, Ringaberget; N. Fågel ås: prästgården, Almnäs, Vrångebäck.

S. sophia. Vanligare än föreg., åtm. i Hjo och N. Få gelås; där sedd 
på många ställen.

Raphanus raphanistrum. Till synes rätt allm. i hela omr.
Brassica campestris. Möjl. sälls. Anteckn. fr. blott ett fåtal platser.
Barbaraea arcuata. Täml. allm.
Radicula palustris. II. o. d., vanl. enst. ind., ss. Gredbäck: bäcken vid 

kyrkan; Il jo: Grebban, Mullsjön, Åsen, hamnen; N. Fågelås: Almnäs.
Cardamine pratensis. M. allm. Gredbäck: ängen Ö om kyrkan, Munke

berg; Hjo: Grenabo, Åsen, Anderstorp, Badparken, vid Hjo-ån; N. 
Fågelås: Almnäs.

C. amara. Gredbäck: bäcken vid kyrkan, Munkeberg; Iljo: Grenabo 
Åsen; N. Fågelås: äng V om landsvägen mell, kyrkan o. Almnäs.

C. flexuosa. N. Fågelås: Almnäs (Rudberg).
Dentaria bulbifera. Av Rudberg uppg. fr. Gredbäck (ingen lokal anförd), 

Hjo: Grenabo, samt N. Fågelås: Almnäs.
Camelina microcarpa. IIjo: Sjöhagen; N. Fågelås: Almnäs (båda uppg. 

meddel. av Rudberg).
C. alyssum. IIjo: Åsen.
Arabidopsis thaliana. H. o. d., ej allm.
Turritis glabra. Gredbäck: Mellomberga, vid kyrkan, Munkeberg flerst.; 

IIjo: sandiga åkrar NO om Grenabo, Backen, Sjöbonäs och Sjöhagen 
vid Vättern, Badparken, Högaliden, Ringaberget, Spakås; N. Fågelås: 
Berget, vägkanter V o. S ut från kyrkan, Almnäs flerst., bl. a. i stora 
parken vid Vättern.

Arabis hirsuta. Gredbäck: vid Vättern i äng Ö om kyrkan; IIjo: Bad
parken i ett mindre område nära sjöstranden. På båda lokalerna spars., 
trol. fullt ursprungi.

Alyssum calycinum. Gredbäck: Munkeberg vid torpet Hult i sandig 
åker tills. m. Saturejci cicinos och Filcicjo montana; Hjo: Åsen, Sanna, 
i S delen av hamnomr.

Berteroa incana. IIjo: Sanna, Sjöbonäs, vid Södra Vägen m. fl. st.; N. 
Få ge lås: Almnäs på flera ställen, bl. a. på landsvägskanter N ut.

Bunias orientalis. H j o: Åsen (Rudberg).
Vogelia paniculata. N. Få gelås: Almnäs (Rudberg).
Drosera anglica. Hjo (Rudberg).
D. intermedia. IIjo: vid Mullsjön allm. o. rikl.



Sedum album. G redbäck: i en gräsmatta vid kyrkans SÖ sida (rel. rikl.
bestånd). Antag], spridd från någon gravkulle i närheten.

S. spurium. IIjo: vid Grebban förvildad flerst., Kullebäcken, Ilögaliden; 
N. Fågel ås: å muren vid kyrkan.

S. acre. Gr edbäck: Ulfhult (på sand flerst. i en strandäng), vid kyrkan; 
H jo: på en av vågbrytarna i hamnen, Varpet, Långeruder, Ringaberget; 
N. Fågelås: Berget, vid kyrkan samt på landsvägskanter V om kyrkan, 
Almnäs.

S. annuum. Anmärkt end. fr. N. Fågelås: Uddebo.
Sempervivum tectorum. Gredbäck: Munkeberg (Rudberg).
Parnassia palustris. Trol. mycket sälls. N. Fågelås: Almnäs, spars. i 

fukt. mark S om tegelbruket.
Ribes rubrum. Gredbäck: äng Ö om kyrkan (möjl. ursprungi.); Iljo: 

Åsen (förvildad).
R. nigrum. Gredbäck: Ekhammar, Munkeberg; Iljo: Grenabo, Åsen, 

Sanna i strandsluttn. vid Vättern. Säkerl. förvildad.
R. alpinum. Gredbäck: Munkeberg i parken; IIjo: Ilögaliden (Rudberg). 

Sannolikt ej spontan inom området.
Pyrus malus *silvestris. G redbäck: äng Ö om kyrkan, Munkeberg; Iljo: 

Sjöbagen, Badparken, Boda, Ringaberget; N. Fågel ås: prästgårdens 
äng vid Vättern, Berget, Uddebo.

Sorbus suecica. Gredbäck; Ekhammar, Mellomberga, Munkeberg (mest 
enst. buskar i ängsmark); IIjo: Grenabo, Backen vid Vättern, Sjöbonäs, 
Sanna, Åsen, Ilögaliden, Ringaberget; N. Fågelås: FTddebo (ett större, 
rikligt fruktificerande träd i en äng), Vrångebäck flerst. vid Vättern. 
— Ett av Hölphers (1928) omnämnt träd från Vrångebäck mätte 320 cm i 
stamomkrets vid brösthöjd.

Crataegus oxyacantha. Gredbäck: Ekhammar flerst. i lövängar vid 
Vättern, likaså i prästgårdens äng Ö om kyrkan.

C. monogyna. Ekhammar och Munkeberg b. o. d. i ängarna vid Vättern; 
H j o: Björkenäs, Backen, Sjöbonäs, Knäpplan, Ringaberget; N. F å g e 1 å s: 
Uddebo, Berget, löväng SO om kyrkan. I samtl. fall till synes fullt vild. 

Rubus suberectus. Gredbäck: Ulfhult, Snabol, Ekhammar, prästgården, 
Munkeberg; Hjo: Grenabo, Backen, Sanna, Sjöhagen, Kullebäcken, Varpet, 
Ilögaliden, Långeruder, Systratorp, Ringaberget m. fl. st.; N. Få gelås: 
Abrahamstorp, Berget, Uddebo, Hållsdammen, vid landsvägen N om 
kyrkan, Almnäs. Förekommer på flera av dessa ställen mängdvis i 
stora snår.

Fragaria moschata. Gredbäck: Ekhammar vid avtagsvägen fr. lands
vägen t. herrgården (förvild. på ett stort ornr.), Munkeberg; Iljo: Grenabo 
i parken.

Potentilla norvegica. Gredbäck (Rudberg); IIjo: Spakås.
P. thuringiaca. Iljo: Grenabo (Rudberg); N. Fågelås: prästgården, 1918 

(T. E. Hasselrot).
Geum urbanum. Flerst., t. ex. Gredbäck: Ekhammar, vid kyrkan, Munke

berg; IIjo: Grenabo, Sanna, Sjöhagen, Åsen, Varpet, Ilögaliden, Ringa
berget, Spakås; N. Fågelås: Hulan, Berget, Uddebo, Almnäs, Vrångebäck. 

G. rivale X urbanum. N. F'ågelås: Almnäs.
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Filipendula hexapetala. Anmärkt end. fr. IIjo: Björkenäs på en åkerren 
vid landsvägen (1943, ett mindre bestånd med ung. ett 10-tal ind.. 
Tidigare till synes ej känd så långt österut i provinsen; dock av Rud- 
iserg uppg. fr. Guldkroken.

Alchemilla arvensis. Gredbäck (utan närmare lokaluppg.) och Hjo: 
»järnvägsbanken» (Rudberg).

Prunus domestica. Gredbäck: Ekhammar (vild enl. Rudberg).
P. avium. Som vild el. förvildad mångenst., ej minst vid Vättern. Gred

bäck: Ulfhult, Ekhammar, Mellomberga, äng Ö om kyrkan, Munkeberg; 
Hjo: Grenabo, Björkenäs, Sanna, Sjöbonäs i strandsluttning vid Vättern, 
Sjöhagen, Åsen, Varpet, Högaliden, Långeruder, Ringaberget, Spakås; 
N. Få ge lås: ängar V och S om kyrkan, Uddebo, Lida, Almnäs, Vrånge- 
bäck m. fl. st.

P. padus. H. o. d.; till synes ej särsk. allm.
Medicago sativa. IIjo: förvildad i åkrar vid Sanna och Sjöbonäs.
M. lupulina. G re db äck: Ekhammar, Munkeberg; Hjo: Sjöbonäs, järnv.-st.;

N. Fågelås: Lida, Almnäs. — Oftast i vallar eller på gräsplaner, stund, 
i grusmark, ss. vid Almnäs tegelbruk.

Trifolium agrarium. Sails. Gredbäck: Snabol på en åkerren, Munkeberg 
vid torpet Hult i sandig åker, Gökaliden; IIjo: Grenabo flerst, men 
överallt ytt. spars., Högaliden i ängsmark (!), Ringaberget; N. Fågelås: 
Almnäs.

T. procumbens. Sedd end. i Hjo: på gräsplaner vid järnv.-st. Jfr följ.
T. dubium. II j o: järnvägen (Rudberg). Badparken i grässlänten kring den lilla 

dammen vid badanst., gräsplan i trädg. vid vägen fr. staden till Knäpp- 
lan. — Liksom föreg. trol. ej indigen i omr.

T. avense. Gredbäck: Munkeberg, Gökaliden; Hjo: Grenabo, Sanna, 
Badparken, på gräsplaner vid flera av badvillorna, Ringaberget m. fl. st.; 
N. Fågel ås: prästgården, Al må, Almnäs.

T. medium. II. o. d.; till synes m. allm.
Anthyllis vulneraria. Gredbäck: Snabol, Munkeberg; Hjo: Grenabo, 

Åsen, Sjöbonäs, Badparken, Varpet, Kullebäcken m. fl. st.; N. Fågelås: 
Uddebo, vägkanter V o. S om kyrkan, Almnäs, Vrångebäck. — Oftast 
på sand i fodervallar, på åkerrenar etc., stund, i mängd. Säkerl. över
allt kulturspridd.

Vicia hirsuta. Gredbäck: Ulfhult.
V. tetrasperma lljo: vid järnv.-st.; N. Fågelås: Almnäs.
V. silvatica. Gredbäck (Rudberg, utan närmare lokaluppg.).
V. villosa. Gredbäck: Ekhammar (veteåker); Iljo: Bessliden; N. Få

gel ås: Abrahamstorp.
V. sepium. M. allm. Gredbäck: Ekhammar, prästgården på en åkerren; 

IIjo: Åsen, Högaliden, Ringaberget.
V. angustifolia. N. Fågel ås: Almnäs (i rågåker).
Lathyrus vernus. IIjo (Rudberg); av mig funnen vid Högaliden (ängs- 

sluttning, ytt. spars.).
[I trädgården vid Sjöbonäs (Hjo) sågos 1944 talr. ind. av de i omr. eljest 

ej iakttagna, här förvildade Vicia pannonica Jacq. f. purpurascens Koch 
och Lathyrus hirsutus L.]



Ill

Geranium silvaticum. I Gr e db ä c k mångenst., i de båda andra socknarna 
möjl. mindre vanl.

G. bohemicum. N. Fågelås: Almnäs (Rudberg).
G. pusillum. Gredbäek: vid kyrkan; Hjo: Grenabo, Sanna, Sjöbonäs, 

Asen, på gräsplaner i norra stadsdelen, Högaliden, Ringaberget; N. Få
gel ås: vid kyrkan och prästgården.

Erodium cicutarium. H. o. d. i åkrar och fodervallar, t. ex. Gredbäek: 
prästgården; IIjo: Grenabo, Sanna, Sjöbonäs, Åsen, Grebban; N. Få
gelås: Uddebo, Almnäs, Vrångebäck.

Oxalis acetosella var. coerulea. Hjo: Grebban (Rudberg).
Radiola Iinoides. IIjo (Rudberg).
Linum catharticum. Anmärkt end. fr. IIjo: Badparken på gräsplaner i 

Y delen, spars. Sannol. ink. m. uti. gräsfrö.
Polygala vulgaris. Täml. allm.
Mercurialis perennis. Gredbäek: Ekhammar i lövängarna vid Vättern 

flerst. och lokalt rikl., likaså i ängar Ö ut från kyrkan, Munkeberg; 
N. Fågelås: Berget i fukt. ängsmark.

Callitriche stagnalis. II j o (Rudberg).
Acer platanoides. Gredbäek: Munkeberg; Hjo: Grenabo, Sjöbonäs; N:

Fågelås: Almnäs. — Möjl. förvildad; end. enst. träd sedda.
Impatiens noli tangere. Gredbäek: Ekhammar; II j o: Grenabo, Åsen (mass

vis), Badparken i strandsluttningen vid Vättern, Spakås; N. F'ågelås: 
Almnäs vid dammarna nära herrgården samt flerst. i ängsmarker utm. 
Vättern, Vrångebäck.

1 Rhamnus cathartica torde här saknas].
R. frangula. Allm.
Tilia cordata. Mindre sälls. än alm och lönn; sedd h. o. d. i ängarna vid 

Vättern (Ekhammar, Munkeberg, Almnäs).
Malva neglecta. Gredbäek (Bjerkander); IIjo: vid järnv.-st.; N. Få

gelås: prästgården (T. E. Hasselrot).
M. pusilla. Il jo (Rudberg).
Hypericum perforatum. Allm.—täml. allm. i hela omr.
Helianthemum vulgare. N. Fågel ås: Almnäs (Rudberg). Artens spontaneitet 

därst. är kanske osäker.
Viola odorata. Iljo: Grenabo (förvildad vid gården).
V. mirabilis. Iljo: (Rudberg, utan närmare lokaluppg.).
V. Riviniana. Ej särsk. allm.; sannol. spridd inom större delen av omr. 

Gredbäek: Ulf hult, Ekhammar, äng Ö om kyrkan, Munkeberg; Hjo: 
Grenabo, Badparken, Kullebäeken, Boda, Ringaberget,• N. Fågelås: 
Berget, Uddebo, Hållsdammen, Almnäs i stora parken vid Vättern m. fl. st. 

V. canina. Synes vara avgjort sällsyntare än föreg. Gredbäek: Munke
berg; Iljo: Mumiebo, Åsen, Badparken, Kullebäeken, Långeruder.

V. montana. Sedd end. i Gredbäek: Munkeberg i parken, mkt spars. 
Epilobium collinum. Möjl. sälls. Anmärkt end. fr. II j o: Borrbäckstorp, 

Ringaberget.
E. roseum. Gredbäek: Ekhammar; Iljo: Grebban vid ån; N. Fågel ås: 

Uddebo.
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Epilobium obscurum. Gr ed bäck: Ulfliult.
f. verticillatum. Gredbäck: prästgården (Rudberg).

Circaea alpina. Il] o (Rudberg).
Myriophyllum alterniflorum. Hjo (Rudberg).
Myrrhis odorata. Gredbäck: prästgården å gräsplaner i trädg., antagl. 

sedan länge förvildad; dock e] omnämnd av Bjerkander. N. Fågelås: 
Almnäs i strandbrinkar vid Vättern flera kraftiga bestånd, härst. fr. 
gammal odling i trädgården.

Torilis anthriscus. IIjo: Ringaberget nedanför en hällsluttning, spars.
Conium maculatum. Il jo: Badparken (Rudberg). Antagl. numera utgången; 

i varje fall ej sedd under senare år.
Cicuta virosa. II jo: hamnen (på norra vågbrytaren); end. 1 ind. iakttagen.
Aegopodium podagraria. Mångenst., ej end. vid gårdar utan äv. i ängsmar

ker, oftast i mängd, t. ex. Gredbäck: Munkeberg; Iljo: Grenabo, 
Sjöhagen, Badparken; N. Fågelås: Almnäs m. fl. st.

Sium latifolium. IIjo (enl. Rudberg).
Carum carvi. II. o. d., knappast allm., men väl lokalt rikl.
Aethusa cynapium. Möjl. sälls. Anmärkt end. fr. IIjo: Backen, Sjöbonäs, 

Grebban (1943 i jättestora ind., ända till 172 cm höga).
Peucedanum palustre. Iljo: Grebban; N. Fågelås: vid ån mell. Almnäs 

och Vrångebäck.
Heracleum sibiricum. Hjo (Rudberg).
Caucus carota. Gredbäck: Ulfliult på åkerrenar; Iljo: Sanna, Ilögaliden; 

N. Fågel ås: Hulan.
Pyrola rotundifolia. IIjo: Ilögaliden (ytt. spars.).
P. minor. IIjo: Badparken, Ilögaliden.

Rudberg uppger fr. IIjo äv. P. chlorantha och P. media samt Chima- 
phila umbellata (Nygård); ingen dock återfunnen av mig.

Monotropa hypopitys. H j o (Rudberg).
Ledum palustre. 11 jo: Långeruder (Hökensås) i fukt. skogsmark.
Calluna vulgaris f. flor. alb. Gredbäck: Ulfliult.
Erica tetralix. II j o: Hökensås (enl. uppg.).
Primula veris. Känd end. fr. Gredbäck: äng vid Vättern () om kyikan 

och IIjo: Ilögaliden.
Lysimachia nummularia. Blott säll. förvildad, t. ex. Gredbäck: Munke

berg i parken; Iljo: Badparken vid gamla badhuset; N. Fågelås: 
Almnäs på gräsplaner i trädgården.

Anagallis arvensis. Hjo (Rudberg).
Fraxinus excelsior. II. o. d., talrikast i ängar vid Vättern. —IGredbäck 

vid Ekhammar (nedfartsvägen fr. landsvägen) står områdets största, 
numera lagskyddade ask, vars stam enl. Hülphers (1928) mäter 635 cm 
i omkrets vid brösthöjd.

Cuscuta epithymum. IIjo: Fotängen och Spakås (Rudberg).
Symphytum asperum. Gredbäck: Ekhammar; Hjo (Rudberg).
S. asperum X officinale. Gredbäck: Ulfliult, vid kyrkan samt pa gräs

planer vid prästgården—i senare fallet gammal odlingsrest (jfr Mijr- 
rhis odorata). Måhända äro båda här ursprungligen införda av Clas 
Bjerkander.
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Anchusa officinalis. G re dbäck och II j o (Rudberg).
Lycopsis arvensis. II. o. d. i åkrar, lokalt täml. allm.
Pulmonaria officinalis. Av Rudberg omnämnd fr. G red bäck (utan när

mare lokaluppg.) och IIjo: Högaliden (där förgäves sökt av mig).
Myosotis scorpioides. Gredbäck: Ulfhult, Ekhammar, äng Ö om kyrkan, 

Munkeberg; Hjo: Grenabo, Mullsjön, Åsen, Boda; N. Fågelås; Almå, 
Almnäs.

M. caespitosa. Gredbäck: Ulfhult; Hjo: Sjöbonäs, Mullsjön; N. Få 
gelås: Hållsdammen, Almnäs m. fl. st.

M. collina. Till synes sälls. Anmärkt end. fr. Hjo: Sjöhagen och Högaliden.
M. micrantha. Gredbäck: Ulfhult, Munkeberg; Hjo: Grenabo, Sanna, 

Sjöhagen, Kullebäcken, Högaliden, Systratorp m. fl. st.; N. Fågelås: 
vid kyrkan.

M. versicolor. Hjo: Sjöbonäs, Sanna, Sjöhagen, Högaliden, Längeruder. 
Näst. utesl. i fodervallar.

Lithospermum arvense. 11 j o: Backen, Sanna, Sjöbonäs, Sjöhagen, Mumiebo, 
Asen, Kullebäcken, Högaliden, Ringaberget m. fl. st.; N. Fågelås: Alm
näs, Vrångebäck. — Oftast i rågåkrar, mera säll. i fodervallar.

Echium vulgare. Hjo (Rudberg).
Scutellaria galericulata. Gredbäck: Ekhammar, bäcken nedanför kyrkan; 

IIjo: Grenabo, Mullsjön.
Glechoma hederacea. M. allm. Gredbäck: vid kyrkan, Munkeberg; H j o: 

Bengtstorp, Högaliden; N. Fågelås: Uddebo, vid landsvägen V ut fr. 
kyrkan, Almnäs.

Galeopsis bifida. Anmärkt end. fr. N. Få ge lås: Almnäs och Vrångebäck. 
Trol. dock ej sälls.

G. speciosa. Gredbäck: Ekhammar, prästgården; IIjo: Åsen, Ringaber
get; N. Fågelås: Almnäs. Huvudsaki. i vårsäd.

G. ladanum. Gredbäck: prästgården, Munkeberg, Gökaliden; Iljo: Gre
nabo, Backen, Sanna, Ringaberget m. fl. st.; N. Fågelås: Uddebo, Lida, 
Vrångebäck.

Lamium album. Gredbäck enl. Bjerkander (1789). En ganska märklig 
uppgift, därest den är grundad på verkligt spontan förekomst. Lindgren 
skriver (1841, s. 201): »Af de svenska arterna Lamium saknar Westergötland 
efter hittills gjorda observationer Lamium album och maculatum. Det 
hade varit en lika stor kuriositet om den sistnämnda blifvit der funnen 
som det förblifver en kuriositet om Lamium album aldrig påträffas 
inom landskapet.» Enligt Rudberg (1902) har arten »först i senare tid» 
blivit funnen i Västergötland.

L. hybridum. Flerst. i olika delar av omr.
L. intermedium. 11 jo: i trädgårdsland ej ovank; N. Fågelås: Almnäs, 

Vrångebäck.
L. amplexicaule. Hjo: Grenabo, stationsområdet, Ringaberget; N. Få- 

gelås: Almå, Almnäs, Vrångebäck.
Stachys silvaticus. Hjo: Grenabo vid bäcken ej långt fr. gården; N. Få- 

gelås: Uddebo, Almnäs flerst., Hållsdammen.
Satureja vulgaris. IIjo (Rudberg); av mig sedd vid Högaliden.
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Satureja acinos. Gredbäck: Munkeberg i sandiga åkrar,särsk. vid torpet 
Hult; IIjo: Ringaberget.

Thymus serpyllum. Gredbäck: Munkeberg i parken; H j o: på vägkanter 
V om staden; N. Fågelås: vid tegelbruket m. fl. st.

Lycopus europaeus. Förutom vid Vättern anmärkt fr. II jo: Åsen, Grebban 
vid ån, Mullsjön.

Hyoscyamus niger. Gredbäck: prästgarden (Rudberg).
Solanum dulcamara. Gredbäck: bäcken nedanför kyrkan, Munkeberg; 

II jo: Åsen, Grebban; N. Fågelås: dammen strax V om kyrkan, Almå.
S. nigrum. Gredbäck och Hjo (Rudberg, utan närmare lokaluppg.j.
Verbascum thapsus. IIjo: Grebban.
Linaria vulgaris. 11. o. d.; end. lokalt mera allm., ss. vid II jo: i non a 

stadsdelen (vägkanter och åkrar).
Choenorrhinum minus. Hjo: nedanför järnvägsstationen i spåren till 

hamnen.
Scrophularia nodosa. I olika delar av omr., företrädesvis vid \ättern, 

fåtal., ofta end. i enst. ex.
Veronica arvensis. II. o. d., till synes ganska allm.
V. verna. Gredbäck: Ekhammar; Hjo: Grenabo, Ringaberget. Utan tvi

vel här sälls.
V. scutellata. Flerst.; vid Mullsjön allm.
V. beccabunga. Sällsynt. Gredbäck: Ulfhult, Ekhammar, bäcken nedan

för kyrkan, prästgården i äng vid Vättern, Munkeberg; IIjo: Grenabo, 
mellan Borrbäck och Ringaberget; N. Fågelås: äng V om landsvägen 
mellan kyrkan och Almnäs.

V. hederifolia. 11 j o (Rudberg).
y. agrestis. Trol. ganska sälls. Gredbäck: Snabol; Hjo. Grenabo, Åsen, 

Ringaberget.
Rhinanthus major. Anmärkt end. fr. Gredbäck: Snabol, rikl. i en i ågåkei.
Euphrasia gracilis. Hjo: Hökensås (Rudberg).
Pedicularis palustris. II jo: vid Mullsjön flerst., eljest täml. sälls.
P. silvatica. Sedd end. i N. Fågelås: prästgårdens äng mell. landsvägen 

och Vättern.
Lathraea squamaria. II jo (Rudberg).
Pinguicula vulgaris. Sälls. Gredbäck: Ulfhult; 11 j o: Ringaberget.
Utricularia vulgaris, U. intermedia och U. minor upptagas av Rudberg 

fr. 11 jo. Ingen av dem sedd av mig.
Plantago media. Gredbäck: Munkeberg på gräsplaner i parken, mkt 

spars.; IIjo: Åsen (vägkant), Badparken (gräsplaner i både Ö och V 
delen), vid några av villorna Ö om järnv.-st.; N. Fågelås: Almnäs i 
trädgården. — Utan tvivel på samtl. lok. synantrop, ink. m. gräsfrö.

Asperula odorata. Gredbäck: Munkeberg i parken ymn. i den fuktiga 
sänkan. Möjl. inplanterad, men förekomsten kan vara ursprunglig. Ar
ten finns enl. Rudberg i grannsocknen Brevik vid Skallhult c. 1 mil 
N om Munkeberg.

Galium aparine. Gredbäck: Ekhammar; Iljo: Sjöhagen, Spakås; N. 
Fågel ås: Almnäs.

G. uliginosum. H. o. d., dock ej särsk. allm.
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Galium saxatile. N. Fågelås: Almnäs (Kjellberg). Uppgiften, ehuru ej 
osannolik, behöver bekräftas.

G. mollugo. Gredbäck: Ekhammar, vid kyrkan, Munkeberg; Hjo: Gre
nabo, mångenst. i stadens utkanter, Varpet, Ringaberget m. fl. st.; N. b å
ge lås: Almnäs, Vrångebäck.

Adoxa moschatellina. Gredbäck (Rudberg, utan närmare lokaluppg.); 
Fågel ås: prästgården i äng vid Vättern (T. E. Hasselrot).

Viburnum opulus. Täml. sälls. Gredbäck: Ekhammar, Nolberga, ängen 
Ö om kyrkan, Munkeberg; Iljo: Varpet, Anderstorp, Boda; N. Fågelås: 
Berget. — I samtl. fall enst. el. några få buskar.

Linnaea borealis. Sedd end. i Gredbäck: barrskog O om Snabol.
Valeriana excelsa. I Gredbäck och trakten kring Iljo täml. allm.; i

N. Fågel ås: möjl. ngt mindre vanl.
Campanula trachelium. Gredbäck: Ekhammar söderut i en strandbrink 

vid Vättern.
C. latifolia. Iljo (Rudberg).
C. persicifolia. M. allm. Gredbäck: Snabol, Ekhammar; Iljo: Grenabo, 

Högaliden: N. Få ge lås: Abrahamstorp, Almnäs, Vrångebäck.
C. rapunculoides. Förvildad på enst. st.
Jasione montana. På sand mångenst. Gredbäck: Ulfhult, Snabol, Nol

berga, Munkeberg, Gökaliden; Ii j o: Grenabo, Sjöbonäs, Mumiebo, Varpet, 
Högaliden, Ringaberget; N. Fågelås: Abrahamstorp, vägkanter V och 
S om kyrkan, Almnäs vid tegelbruket m. fl. st..

Lobelia dortmanna. Sedd end. vid Mullsjön, men där allm.
Trimorpha acris. Gredbäck: Snabol, Munkeberg (särsk. vid torpet Hult) 

Gökaliden; Iljo: Grenabo åt NO på moränsand rikl., Åsen, Sjöbonäs 
vid järnv.-st., Högaliden, Ringaberget; N. Fågelås: Almnäs.

Filago montana. Gredbäck: Munkeberg vid Hult rikl. tills. m. Jasione 
montana o. föreg. art; Iljo: Grenabo åt NO, Mumiebo, Grebban, ban
vallen Ö ut fr. lokomotivstallet; N. Fågelås: vid kyrkogårdsmurens 
S sida.

f. arvensis. Iljo: Mumiebo.
Bidens cernua. Gredbäck: Ekhammar; Iljo (Rudberg).
Anthemis tinctoria. Ej sälls.; anmärkt flerst., oflast i fodervallar.
A. arvensis. I IIjo-trakten täml. vanl.; förefaller vara mindre allm. i 

Gredbäck och N. F å g e 1 å s.
Achillea ptarmica. II. o. d., t. ex. Gredbäck: Nolberga; Iljo: Grenabo, 

Backen, Åsen, Sjöbonäs, Sanna, Grebban, Mullsjön; N. Fågelås: Almnäs.
Matricaria suaveolens. Vid gårdar, på vägar och vägkanter vanl. och of

tast m. 1. in. rikl.
Tanacetum vulgare. Gredbäck (Bjerkander); Hjo: Anderstorp.
Petasites ovatus. Gredbäck: Munkeberg; Iljo: Badparken i bäckens 

nedre lopp, Hjo-ån (ymn.).
Arnica montana. Gredbäck: Snabol, Ulfhult. Munkeberg; Hjo: Sjöbo

näs, Varpet, Högaliden, Boda, Ringaberget; N. Fågel ås: Abrahamstorp, 
prästgården (äng vid Vättern), Ilållsdammen.

Senecio silvaticus. M. allm.—spr. Gredbäck: Ekhammar; Iljo: Sjöbo
näs, Ringaberget; N. Fågelås: Almnäs.
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Senecio viscosus. II j o: banvall i närh. av järnv.-st.; N. Iågelås: Almnäs 
vid tegelbruket.

Carlina vulgaris. H j o (Rudberg).
Arctium minus. Ii. o. d. vid gårdar, vanl. end. helt spars.
[A. tomentosum ej iakttagen].
Carduus crispus. Gredbäck: Ekhammar; N. F åge 1 ås: Lida, Almnäs, 

Vrångebäck.
Cirsium acaule. Anmärkt end. fr. 11 jo: Ringabergets sluttn. nära lands

vägen på ett mindre omr. Beståndet räknade 1944 15 blommande ind.
Serratula tinctoria. Gredbäck: vid Vättern (Rudberg).
Centaurea scabiosa. Ii. o. d., m. alltn. Gredbäck: Ulfhult, Munkeberg, 

Gökaliden; Hjo: Grenabo, Sanna, Sjöbonäs, Sjöhagen, norra stadsdelen 
på många st. nära järnv., Högaliden, Ringaberget; N. 1'ågelås: Almå, 
Almnäs.

Arnoseris minima. IIjo: Grenabo och Mumiebo (Rudberg); att döma av 
fig. 255 hos Hård av Segerstad (1924) är arten även funnen i N. Få
gelås (vid Almnäs?). Dessa lokaler äro såvitt bekant artens nordligaste 
i vårt land.

Hypochoeris maculata. M. allm.—spr.
H. radicata. Gredbäck: Munkeberg på gräsplaner i parken; Ii jo: Iler- 

rekvarn (Rudberg), Sjöryds ålderdomshem.
Leontodon hispidus. Mångenst. på ängar, åkerrenar o. s. v. Gredbäck: 

Ulfhult, Ekhammar o. Munkeberg i lövängar vid Vättern, Snabol, Mellom- 
berga; Iljo: Sjöhagen, Badparken, Högaliden, Boda, Systratorp, Ringa
berget, Spakås; N. 1'ågelås: Abrahamstorp, Uddebo, ängar SO och S 
ut fr. kyrkan vid landsvägen t. Almnäs. På flera av dessa platser i av
sevärd mängd. Märkligt är, att Bjerkander icke omnämnt arten (men 
väl L. autumnalis).

Tragopogon pratensis. Ej sälls.; oftast på vägkanter, t. ex. Gredbäck: 
Ulfhult, vid kyrkan, Munkeberg; Hjo: Björkenäs, Backen, Grebban, 
norra stadsdelen med närmaste omgivn., Ringaberget; X. Fågelås: 
Almnäs m. fl. st.

Crepis praemorsa. Iljo: Högaliden i en ängsmark, mkt spars.; f. ö. för
gäves sökt på olika håll.

Aracium paludosum. Gredbäck: Ulfhult, Snabol, Ekhammar ängen Ö 
om kyrkan, Munkeberg; II jo: Grenabo, Åsen, Badparken, Kullebäcken, 
Varpet, Högaliden, Boda, Knäpplan; N. Fågelås: Berget, Almå, äng 
SO om kyrkan.

Lactuca muralis. Gredbäck: Munkeberg; Hjo: Grenabo, Ringaberget; 
X. 1'ågelås: Abrahamstorp, Uddebo, Hållsdammen, Almnäs.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

Leptogium palmatum (Huds.) Mont. på Varaslätten.

Varaslätten är fattig på någorlunda naturlig vegetation, och då såväl 
moränernas som ishavslerornas kalkhalt i allmänhet är låg, är floran - 
även den hemerofila — ej särskilt rik (Albertson 1939). Trots detta kan 
man inom området stundom göra rätt överraskande fynd, ej minst av mos
sor och lavar.

I april 1944 anträffade sålunda undertecknad den i Västergötland säll
synta och i Skaraborgs län tidigare ej funna Leptogium palmatum, en art 
som behandlats av Degelius (1935) och räknats till det oceaniska elemen
tet i vår lavflora. Arten förekom i ett grustag (rullstensgrus) vid landsvä
gen strax SV om Jungs kyrkby och ingick i en för kalkfattiga grus- och 
sandmarker karakteristisk vegetation. Senare konstaterades arten på yt
terligare en lokal i samma socken samt på en i K v än um, belägen c:a 4 km 
O om de förra. På samtliga lokaler uppträdde Leptogium rätt sparsamt 
men delvis i rätt stora, välutvecklade, genomgående dock sterila bålar; 
apothecier äro hos arten mycket sällsynta (Degelius, 1. c.).

Följande provytor (rutstorlek 0,25 kvadratmeter; Hult-Sernanderska 
skalan) torde ge en god bild av den Leptogium palmatum-förande vegeta
tionstypen. Fältskiktet, som ej medtagits i tabellen, utgöres i samtliga 
fall av ± gles Festuca ovina - soct, i nr 5 dock nästan sluten och med ingående 
Agrostis tenuis, i nr 1—2 med subdominerandc Hieracium macrolepideum 
samt Sedum acre. På den första Jung-lokalen märktes utanför provytorna 
Filago arvensis, en art med indikatorsvärde (se nedan). — För kontrolle
ring av lavbestämningar samt meddelande av uppgifter har jag att tacka 
doc. G. Degelius, för bestämning av levermossorna fru Elsa Nyholm 
och dr H. Persson.

1—2. Jung, Tyskatorp, grustag invid landsvägen; brant m. c:a 45° 
SSV-exp.; grusblandad sand. 8—11.4. 1944. — 3—4. Jung, Nygården, 
grustag; brant m. c:a 65° NNV-exp.; grusblandad sand; invid provytorna 
Lophozia excisa, c. fr. 30.11. 1944. — 5—6. Kvänum, Vägestorp, grustag; 
brant m. c:a 70° NNO-exp.; grusblandad sand, i nr 6 dock m. starkt in
slag av lera (invid rutan Barbula unguiculala). 1.12. 1944.
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i 2 8 4 5 ()

Braclujthecium albicans................................. i 1 1 1 1 + 1

Ccratodon purpureas....................................... 2 1 + 4 4 •5 + 1

Htjlocomium spleudeus....................................... 1

Hijpnum cu]>ressiforme....................................... 1 1 1 + 1 +

Polijtrichum juniperinum.......................... 1 i

» piliferum....................................... 2 + 1 + 3 2 + *2 1

Hliacomitrium canescens................................. 1 + 1 i I

Rhgtidiadelphus squarrosus.......................... 1 1 i 1

Thuidium abietiuum............................................. 1 1 i

Tortula ruralis.......................................................... 1 1 + i

Cephaloziella byssacea (Both) Wst

' C. divaricata Schiptn.) .... 1 + 1 1 1 + i 1

Lophozia excisa (Dicks.) Dum. . . . -

llaconujccs rufus.................................................... 1 + 1

('Jadonia cariosa.................................................... 1 1 i

coriiutoradiala................................. 1 1 1 1 +

furcata ................................................... 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 —

pijxidata....................................................

*chloroplxaea................................. 1 1 1 1 i 1

» ranqiformis....................................... 2 + 3 +
Cornicularia aculeata....................................... 2 + 4 + 1 + 1 1 1

Leptogium palmatum............................ 1 1 1 + 1 + 1 1

Parmelia plujsodes............................................. 1 1

Telliqera canina.................................................... 1 + 1 + 1 1 + 2

» polijdactijla....................................... 1 4-

Leptogium palmatum’s förekomstsätt i Varatrakten är av intresse. Våra 
eollemacéer äro ju i allmänhet bundna till ett ± kalkrikt substrat. Prov- 
ytsanalyserna (jämte förekomsten av Filago) indicera däremot en kalkfat - 
tig (ehuru eutrofierad) ståndort; symptomatiskt är saknaden av den i 
trakten mycket spridda Camptothecium lutescens. Dessutom är vegetatio
nen av xerofil karaktär. Hos Degelius (1. c., s. 323) finna vi antydan om 
liknande Leptogium pa/medum-förekomster i Danmark, däremot utgöras 
de närmare angivna svenska och norska ståndorterna av »mossiga klippor», 
ibland skuggade och översilade. Degelius framhåller emellertid, att ar
ten i vissa delar av sitt utbredningsområde — Brittiska öarna, Normandie, 
NV-Tyskland — normalt synes förekomma just i mossamhällen på sand. 
Då en art i avseende på substratets karaktär och fuktighetsgrad har en så 
vid amplitud som denna, måste dess pregnanta utbredning vara klimatiskt 
betingad.

L. palmatum betraktas som nämnts som ett oceaniskt element, dock ej 
av den extrema typen utan närmast av den (sydligt) suboceaniska. Dege
lius (1935) anför arten från Danmark, sydvästra Sverige (jämte Blekinge) 
och sydvästra Norge till Sogn og Fjordane. Senare har Degelius (1938,
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s. 276) konstaterat den även i Lofoten. De flesta svenska fyndorterna ligga 
i Bohuslän och Blekinge. Från Västergötland anföras — förutom ett par lo
kaler i Göteborgstrakten — blott en fyndort (Hällstad i Älvsborgs län).

L Varatraktens mossflora finnas ett par rätt goda växtgeografiska 
paralleller till Leptogium palmatum. I Jung är sålunda Tortula papillosa, 
sydligt suboceanisk art, en ymnig lövträdsepifyt, särskilt på lönn, växande 
tillsammans med bl. a. Stroemia obtusifolia och Orthotrichum-arter, däribland 
de sydvästliga O. Lijellii (ytterst sparsam) och O. diaphanum. Arten 
är anträffad även i grannsocknen Saleby. I Skara, där den är känd sedan 
länge tillbaka, är den allmän på lövträd. Tillsammans med T. papillosa 
förekommer vidare sällsynt i Jung den mycket likartat utbredda T. mutica, 
vilken anträffas rikligt i Skara, bl. a. på Aesculus-stambaser i djäknarnas 
bekanta »Krabbelund». Tortula-arterna ingå i trakten i samhällen, som bilda 
en övergångstyp mellan den sydvästliga T o rt u 1 e t u m-unionen, som är 
särskilt rikt utbildad i Skåne, och den östliga Pylaisietum-unionen 
(Waldheim 1944, s. 77—78), vilken bl. a. utmärkes av de på Varaslätten 
allmänna Pglaisia polyantha och Stroemia obtusifolia.

*

I oktober 1944 gjordes ett annat collemacéfynd, som kan förtjäna ett 
omnämnande. I ett grustag i Eds v är a (vid Bosgården; områdets enda 
lokal för Artemisia campestris) anträffades Leptogium subtile (c. ap.; det. 
Degelius). Växtsamhället var ett helt annat än det för L. palmatum be
skrivna, nämligen ett typiskt Phascion (Waldheim, 1. c., s. 41) med 
Barbula unguiculata, Poltia tnmcata och Eurhtjnchium Swartzii v. distans 
(busklavar saknades som vanligt), uppträdande på nedsvämmad, troli
gen något kalkhaltig lera.

Nomenklaturen i detta meddelande följer Jensens mossflora (1939; 
und. Rhytidiadelphus) samt Magnussons och Hylanders förteckningar 
(1937, resp. 1941).
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Nils Albertson.

Guepinia helvelloides (DC.) Fr. funnen i Jämtland.

I Sv. Bot. Tidskr. 1944, s. 434—435 redogör E. Ingelström för ett in
tressant fynd av denna sällsynta svamp, som i september samma år an
träffats vid Essviks sulfitfabrik i Medelpad, enligt meddelaren det första
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säkra fyndet på fastlandet; i Sverige har den nämligen förut tagits endast 
på Gotland. Emellertid erhöll jag redan några veckor dessförinnan exemplar 
från fru Ingeborg Persson, som funnit sex fruktkroppar av vad som vi
sade sig vara denna art i Jämtland, närmare bestämt i Mörsils sn, Ocke, 
den 20.8 1944. Tidigare hade hon icke någonsin iakttagit arten.

Att de klimatiska betingelserna för tremellineernas trivsel voro mycket 
goda under 1944 har redan påpekats i förutnämnda meddelande, och detta 
understrykes ytterligare genom det nu publicerade nordliga Guepinia- 
fyndet.

Ett beläggexemplar har överlämnats till Riksmuseets Rotaniska Av
delning.° Bengt Cortin.

On the Identity of Schistidium Agassizii Suit. & Lesq. and 
S. angustum Hag.

In 1899 Hagen described Schistidium angustun\ on material from alpine 
streams in Scandinavia. A few years later Limpricht (1904) renamed it 
S. lineare (Chal.) Limpr. on account of the fact that Chalubinski (1882) 
had earlier described it from Tatra as Grimmia apocarpa Hedw. f. linearis. 
In European literature this very distinct species has generally passed 
under the name given by Hagen.

The proper name of the species called S. angustum should, in fact, be 
Schistidium Agassizii Sull. & Lesq. It was described under that name 
almost half a century earlier than Hagen’s description appeared, in 
Sullivant 1856. This seems to have practically completely escaped the 
notice of European bryologists. It is true that Kindberg (1897) mentions 
Schistidium Agassizii; he missunderstood it, however, placing it, generally 
as a subspecies, in the immediate neighbourhood of S. maritimum (Turn.) 
Br. eur. Of 11 specimens in the Swedish Museum of Natural History, 
Stockholm, named Schistidium Agassizii by Kindberg, 10 proved to be 
S. maritimum and the remaining Grimmia unicolor Hook.

The identity of the European and the American species was stated by 
Holzinger in his wellknown exsiccate (1926). Holzinger pointed out the 
fact to Loeske, who one decade earlier had studied the European Grim- 
miaceae, and this author confirmed his opinion (1927). The fact that the 
leaves of American specimens are sometimes dentate at the apex is dis
cussed by Loeske, who states: »If European examples of Schistidium 
angustum in sufficiently great numbers were to be examined, leaves with 
similar indentations or erosions would surely also be found.» Such an 
investigation was made some years later on Swedish material by Möller 
(1931) though independent of the publications by Holzinger and Loeske, 
for he evidently did not know of them at that time. In Möller’s paper, 
written in Swedish and consequently largely overlooked outside Scandi
navia, it is stated that the leaf apices of Schistidium angustum »are generally 
entire but can sometimes be coarsely dentate» (translated by the author). 
Thereby the only supposed difference between the European and American 
specimens disappears.
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Neither the statement of Holzinger nor that of Loeske seems to have 
been noticed by European bryologists. This is, no doubt, largely due to 
the fact that they were published in American literature. Even in recent 
times, the bryologists of the two continents have worked too much isolated 
from each other. After a detailed study of specimens from both America 
and Europe the author can restate the view held by Holzinger and Loeske 
as to the relations of the said species. Undoubtedly Schistidium angustum 
Hag. and S. lineare (Chal.) Limpr. are only synonyms of S. Agassizii 
Sull. & Lesq.

Schistidium Agassizii is widely distributed in Fennoscandia and is found 
also in Esthonia, Sudetes, Tatra and the Alps. I can add a locality, which 
extends our knowledge as to the distribution of the species in northern 
Europe: Russia: Wologda Government: Kargopoljskii distr., Rjagovo, 
in the river Woloschka, 11.8. 1925, A. A. Korczagin (in a sample of 
Schistidium alpicola (Hedw.) Limpr., mainly containing the latter species; 
Swedish Museum of Natural History, Stockholm).

According to Jones (1933) the distribution of Schistidium Agassizii 
in America is U. S. A.: Utah, and Canada: Ontario, Quebec and British 
Columbia.
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Herman Persson.

Barbula icmadophila Schp. funnen i Sverige.

Som ett led i en förra sommaren påbörjad undersökning av mossfloran 
i Abisko nationalpark gjorde jag den 25.7. 1944 en exkursion efter Abisko- 
jokks östra strand, som jag följde från utflödet i Torne träsk och uppåt.
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Hunnen några hundratal meter uppför floden upptäckte jag ett par små, 
mörkgröna, ej alltför iögonfallande mosstuvor på en flat häll i flodbädden 
omedelbart intill strömfåran, som här är ganska strid. Det var den för 
landet nya bladmossan Barbula icmadophita Schp.

Barbula icmadophila växte på denna lokal, som är belägen nedanför 
det ställe där Abiskojokk tränger ihop sig till sin berömda kanjon, i mycket 
täta, rundade 4—5 cm breda och ca 3 cm höga tuvor, till 2/3 av sin höjd 
tätt hopfiltade av jord och slam. Som vanligt uppträdde arten utan frukt.

Helt nära Barbula icmadophila anträffades i små, mycket ljust, nästan 
vitaktigt gröna tuvor en annan märklig mossart, Bryum veronense DNot. 
Denna upptäcktes som ny för landet av engelsmännen H. N. Dixon och
W. E. Nicholson just vid Abiskojokk (Dixon 1909). Bryum veronense 
är sedermera tagen på två lokaler i Sverige: Jmtl., Åsarne sn, på stranden 
av Ljungan (G. Åberg) och Pite Lpm., Arjepluog sn, Rånekjokk (H. 
Persson). Av andra mossor, som växte i det mer eller mindre omedelbara 
grannskapet, kan nämnas Grimmiä elatior Bruch, Hygrohypnum luridum 
(Hedw.) Dix., Lophozia Wenzelii (N.) St., Plagiobryum Zierii (Hedw.) 
Lindb., Scapania subalpina (N.) Dum. och Schistidium Agassizii Sull. & 
Lesq. (S. angustum Hag.).

Barbula icmadophila är en alpin art, som främst väljer lokaler av lik
nande slag som den nu nämnda. Gärna växer den också i stänket av vatten
fall. På grund av dess oansenliga yttre är den helt visst ofta förbisedd. 
Dess hittils kända utbredning tyder på, liksom fallet är med dess nära syd
liga släkting, B. acuta (Brid.) Brid., en viss dragning åt det oceaniska 
hållet.

Då uppgifterna om Barbula icmadophila’s utbredning, framförallt den 
extranordiska, äro mycket ofullständiga i gängse floror skall jag här söka 
sammanställa vad som är känt i den vägen. I Norden blev arten först 
uppmärksammad av S. Berggren (1866), som år 1864 samlade den på 
två lokaler i Norge nämligen dels vid Ringebu i Gudbrandsdalen, dels vid 
Drivstua i Dovre. I Norge är den numera känd från Östfold,Hordaland, 
Sogn og Fjordane, Möre, Opland, Hedmark samt Sör-Tröndelag. Om ut
bredningen i de östra delarna av Fennoskandia meddelar R. Tuomikoski 
(1939) nya data. Barbula icmadophila är känd från tvenne lokaler i Kuu- 
sarao samt på vardera en i Karelia ladogensis och Karelia onegensis. En 
tidigare uppgift om artens förekomst vid Kolari i Lapponia kemensis 
beror på felbestämning. Tilläggas kan att A. Y. Auer (Jensen 1939) 
uppger arten för Alatornio i Ostrobothnia borealis.

I Alperna har Barbula icmadophila en vid utbredning och når 3,260 
m ö. h. I Europa är den för övrigt känd från Westfalen, Auvergne, Stor
britannien, Färöarna, Island och Novaja Zemlja. För Jan Mayen har den 
nyligen uppgivits av Lid (1941). Från Asien är den känd från Kap Tjel- 
juskin, från Lena-flodens nedersta lopp samt från Tschuktscher-halvön 
(Arnell 1913, 1917). Dessutom är den uppgiven för Himalaya (Jensen 
1939). Från Nordamerika anger W. C. Steere (1938) tvenne lokaler i 
Rocky mountains, den ena i Montana, den andra i Kanada utan närmare 
angiven lokal. Härtill kan jag foga ytterligare två lokaler. I ett Riksmu
seet tillhörigt exemplar av skorplaven Lecanora subfiisca f. muscicola,
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taget av E. Almquist under Vega-expeditionen, i Alaska, vid Port Clarence, 
nära Herings sund (juli 1879) och av fil. lic. R. Santesson överlämnat 
till mig för undersökning av inblandade mossor, förekom Barbula icma- 
dophila fullt typisk. Från Yukon förelåg arten slutligen i Riksmuseet från 
Bonanza Creek vid Yukonfloden, ej långt från staden Dawson. Exemplaret, 
taget av J. Macoun 11.8. 1902 (n. 114), hade av N. C. Kindberg förts till 
Barbula artocarpa Lesq.

Steere anger, att bägge de av honom undersökta nordamerikanska 
exemplaren överensstämma väl med europeiska exemplar utom däri, 
att de äro mer småväxta samt att bladcellerna äro något papillösa. Vad 
papillositeten beträffar, finner man ytterst få uppgifter om någon sådan 
i litteraturen. I allmänhet anges cellerna som helt glatta, och denna karak
tär har ofta använts i examinationsschemata. K. G. Limpricht (1890) 
säger om cellerna: »Aussenwände der Unterseite etwas aufgetrieben (doch 
nicht warzig-papillös)». Det är alltså närmast fråga om mamillositet.
N. C. Kindberg (1897) anger bladen som »faintly papillose». Intressant 
är nu, att mina Abi sko-exemplar dels uppvisa helt glatta celler, dels så
dana, som överensstämma med Limpricht’s beskrivning, dels slutligen också 
sådana där cellerna uppvisa flera eller färre, små men tydliga papiller av 
liknande utseende som äro vanliga hos andra arter av släktet.

SUMMARY.

1. The alpine moss Barbula icmadophila Scrip, is reported from its first 
locality in Sweden, found by the author 26/7 1 944, at Abisko, on the southern 
shore of the big lake Torne träsk in northern Lapland. The habitat was 
a flat stone in the river Abiskojokk, just above its outflow into the lake.

2. The known distribution of Barbula icmadophila, on which no complete 
data seem to have been published before, is stated to be: Fennoscandia, 
Westphalia, the Alps, Auvergne, Faroe Islands, Iceland, Jan Mayen Island, 
Novaya Zemlya, Siberia, Himalaya, and N. America. To the two localities 
known before in N. America (Montana and the Canadian Rockies) two new 
localities are added, one in Alaska: Port Clarence and the other in Yukon: 
Bonanza Creek.
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Herman Persson.

Fynd av sällsynta eller förbisedda lavar i Västergötland.

Det material, som här framlägges, har till övervägande del insamlats 
av undertecknad, dels i Ulricehamns-trakten, under exkursioner med ut
gångspunkt från mitt föräldrahem 1 Hällstad socken, dels i Långared och 
angränsande socknar i Alingsås-trakten, där jag under de senaste åren till- 
bragt åtskilliga semestermånader. Anmärkningsvärda fynd, som gjorts 
under längre resor i landskapet, särskilt somrarna 1934, 1936 och 1937 
i samband med min pågående undersökning rörande nordliga lavars ut
bredning och övriga biologi i mellersta och södra Sverige, ha också med- 
tagits, i den mån de ej tidigare publicerats. Värdefulla fynduppgifter 
ha välvilligt ställts till mitt förfogande av nedanstående personer, till vilka 
jag ber få framföra mitt hjärtliga tack:

Fil. iic. Sten Ahlner, Uppsala (Ahln.)
Fil. lic. Nils Albertson, Uppsala (Alb.)
Docent Gunnar Degelius, Uppsala (Deg.)
Dr. phil. Paul Gei,ting, Köpenhamn (Gelt.)
Med. kand. Gustaf Haglund, Lund (Hagl.)
Fil. lic. Edvard von Krusenstjerna, Uppsala (Kstj.)
Fil. mag. Carl-Gustaf Lili.ieroth, Nynäshamn (Lrth.)
Fil. dr. A. H. Magnusson, Göteborg (Magn.)
Fil. lic. Rolf Santesson, Stockholm (Sant.)
Fil. mag. Rudolf TunbläD', Varberg (Tunbl., många uppgifter av stort intresse 

från Gäsene härad)
Chefredaktör Erik P. Vrang, Falköping (Vr.).

I förteckningen anföres insamlare endast i fråga om fynd, som ej äro mina 
egna. Ovanstående förkortningar, i lokalförteckningen anförda inom pa
rentes, beteckna även nämnda personers herbarier. Offentliga samlingar 
ha betecknats på följande sätt:

G — Göteborgs Botaniska Trädgård
L — Lunds Botaniska Museum
S — Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stockholm
T — Trondheims Museum
U — Botaniska Museet, Uppsala
UV — Växtbiologiska Institutionen, Uppsala.
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Normandina pulchella (Borr.) Nyl. — Långared: Hultet, klibbal i sumpig 
blandskog av al, björk o. gran i bäckdal, tills. m. bl. a. Menegazzia 
pertusa och Microphiale diluta, 1944 (upptäckt av Ahlner vid granskn. 
under binokulärlupp av Menegazzia-materialet; åtskill. ex. på ett flertal 
barkstycken). Ulricehamn (förutv. Brunn sn, nu inkorp. m. sta
den): Blåhall (= lövskogsklädd bergsbrant v. Åsunden S om Brunnsnäs), 
asp, på 2 unga bålar av Parmeliella plumbea, ett flert. ex., 1927 (upptäckt 
först i år vid granskn. av material av nämnda lav). — Denna oceaniska 
art, vars skandinaviska utbredning kartlagts av Degelius (1935) och 
Ahlner (1942), har förut anträffats endast å två lokaler i landskapet 
(Degelius 1. c., Ahlner 1945). Ulricehamns-lokalen ligger längre in i 
landet än någon av de tidigare kända fyndorterna i Sydsverige. Med 
negativt resultat har jag, i syfte att finna ytterligare material av arten, 
granskat kollekterna från Västergötland av de flesta oceaniska lavarna 
i mitt eget och Degelius’ herbarium.

Coriscium viride (Ach.) Vain. — Kärråkra: mosse mell. Bosarp o. Ulv- 
sered, åtm. lokalt rikl., 1934. Skölvene: Mosslanda, torvgrav i mosse, 
1934, Tunbl., Deg. o. förf. (lokalen tidigare upptäckt av Tunbl.).

Catinaria leucoplaca (DC.) Zahlbr. — Gin gr i: Kröklings hage, asp, 1932, 
d:o, 1933, Deg. Hemsjö: udden NO om Slävik, asp i lövskog, 1 enda 
litet ex., 1944, Magn. Kinnarumma: Flenstorp, asp i nordsluttning, 
1934, Deg. Ulricehamn (Brunn sn, nu inkorp. m. staden): SO om 
Kråkebo, asp, 1929, Deg. Vänersnäs: Halleberg, Ovandalen, asp, 
1927, Deg. — Troligen en oceanisk eller åtminstone oceanklimatiskt 
gynnad art. På samtliga här anförda lokaler hade lavfloran en klart 
oceanisk prägel.

Thelotrema lepadinum Ach. — Bredared: Vemmenhult, O om Abborra- 
tjärn, klibbal o. gran i granskog, 1941, Aiiln.

Microphiale diluta (Pers.) Zahlbr. — Långared: Hultet, sumpig bland
skog av al, björk o. gran i bäckdal, 1944; NO om Häckelid, Calla-kärr 
längs bäck i granskog, 1944. Östad: N-ändan av Strättsjön, skogs
kärr v. mynn. av österifr. kommande liten bäck, 1944. Överallt spars. 
på klibbal, bl. ex. av Menegazzia pertusa.

Collema furfuraceum (Arn.) DR. — Gullered: Karlskog, asp v. landsvägen, 
end. 1 ex. insamlat, 1932. Sätila: Smälteryd, poppel i allé, ett flert. 
välutveckl. ex. insamlade, 1932.

C. pulposum (Bernh.) Ach. — Östad: NNO om Kleven, v. gränsen t. 
Långared, vattenöversilade hällar på O-sidan av Anten-vägen, c. ap., 
rikl., 1942, det. Deg. 1945. — Ett oväntat fynd i detta kalkfattiga om
råde. Lokalen är, vad kärlväxtfloran beträffar, en av de märkligaste i 
trakten med bl. a. Brachypodium pinnatum, Sedum rupestre, Cotoneaster 
melanocarpa, Filipendula hexapetala, Potentilta rupestris och Sanicula 
europaea (se Skärman 1942). Ingen av dessa hör dock till de mer ut
präglade kalkväxterna.

L. tereliusculum (Flk.) Arn. — Hemsjö: Hagtorsslätt, stammen av en 
ask, täml. spars. och ster., 1944, Magn., under en exkursion tills. m. förf.

Lobaria amplissima (Scop.) Forss. — Hem sjö: udden NO om Slävik,
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stammen av en asp i lövskogsklädd nordsluttning mot sjön St. Färgen, 
ster., mkt spars., 1944, under nyssnämnda exkursion tills. m. Magnusson.

Nephroma arcticum (L.) Torss. — Alboga: Örum, mot N sluttande, fuk
tig, rikt mossbevuxen berghäll i lövskog, på en c. 2 ma stor yta, mkt 
rikl., 1 ex. m. talr. apothecier, varav ett drygt 2 cm brett, i övr. ster., 
1943, Tunbl. (Tunbl.). Undenäs: Vaberget, c. ap., 1933, Lrth (UV).

Denna nordliga art är mycket sällsynt i Västergötland, betydligt säll
syntare än i t. ex. Dalsland och Östergötland, tidigare endast publicerad 
från Torsö nära Mariestad (Vrang 1931, s. 176, 178) och ett par lokaler i 
Borås-trakten (Sandberg o. Söderberg 1942, s. 180). Utan lokal upp
ges den emellertid från Västergötland »in jugis altioribus» redan av 
Wahlenberg (1826, s. 844). Jag har förgäves sökt den under talrika ex
kursioner i den kuperade, på branter rika terrängen i Alingsås-trakten. 
Särskilt gynnsamma betingelser tycker man, att den skulle finna i Hälle
bergs nordbrant mot Vänern, men ej heller här har den kunnat upptäckas.

Peltigera lepidophora (Nyl.) Vain. — Hällstad: SO stranden av L. 
Björken, vid siluriska block, spars., 1932 (lokalen för Solorina spon- 
giosa; Magnusson 1935, s. 121); c. 1 km NV om Påvagården, kanten 
av körvägen t. Kyrkeskogen (gården SO om lilla tjärnen), ett par väl- 
utveckl. bålar, 1933. — Ny för landskapet.

P. scabrosa Th. Fr. — Ambjörnarp: 1 km N om Kråketorp, brynet av 
gles barrblandskog, bl. ljung, lingonris och mossa v. vägkanten, ster., 
1936. Asklanda: Ramnaklev, exp. berghäll i barrskog, ster., Tunbl. 
(skriftl. medd.). Eling: Noltorp, klippvägg, c. ap., rikl., tills. m. bl. a. 
Sphaerophorus globosus, Alectoria bicolor och Parmelia vittata, 1939. 
Hällstad: Halanda, häll i gles blandskog, c. ap., t. rikl., 1938; torpet 
V om Påvagården, berghäll, c. ap., 1932. Marbäck: branten N om 
Korpebo, mossiga nordexponerade klippväggar, c. ap., rikl., 1935. Nå- 
runga: Lida, berghäll i hagmark, t. spars., 1944, Tunbl. (skriftl. medd.). 
Od: Holmen, bergsbrant inot Sämsjön, c. ap., 1943, Tunbl. (skriftl. 
medd.); strax NNO om prästgården, hällar i stora landsvägskröken, 
ster., t. spars., 1934. Sätila: SO om Bosgården, häll i skogsbryn, c. 
ap., rikl., 1936; nordbranter på S-sidan av V. Ingsjön, mitt emot Ing- 
sered, c. ap., mkt rikl., 1937, Deg. Undenäs: Vaberget, nordluta, ster., 
rikl., Hagl. (muntl. medd.). öxabäck: Bredhult, 1933, Deg. — Denna 
nordliga art har — bortsett från ett av Hulting (1897, s. 218) meddelat 
fynd i Hudene socken i Herrljunga-trakten — först på senare år uppmärk
sammats i landskapet men är nu, som framgår av lokallistan, samlad 
på åtskilliga punkter i urbergsområdena, särskilt i de mellersta och södra 
häradena (jfr även Sandberg o. Söderberg 1942, Ahlner 1945). I 
Alingsås-trakten, som med sin brutna terräng borde erbjuda den talrika 
lämpliga växtplatser, har jag, egendomligt nog, icke lyckats finna den. 
(Jfr den nyss berörda, likaledes anmärkningsvärda frånvaron i samma 
område av Nephroma arcticum, en art med likartade ståndortskrav.)

Bacidia (Bilimbia) melaena (Nyl.) Zahlbr. — Hem sjö: udden NO om 
Slävik, murken ekstubbe i lövskog, rikl., 1944, Magn.

Lopadium pezizoideum (Ach.) Kbr v. disciforme (Flot.) Kbr — Hemsjö: 
udden NO om Slävik, ek i lövskog, 1944, Magn. o. förf.
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Cladonia (Cenomyce) caespiticia (Pers.) Flk. — Lån g ared: Häckelid, 
mossa o. bar jord över klippor i liten bergsbrant i öppet läge v. lands
vägen, sparsamt fertil, t. rikl., 1944; S infartsvägen till Hällnäs, bar jord 
på vägslänt i granskog, ster., t. rikl., 1944; Hällnäs udde, mossa o. bar 
jord i brant nordexponerad, med blandskog bevuxen sluttning invid 
stranden, c. ap. (ap. talrikare än på övr. lok.), lokalt t. rikl.; SY om Ny
torp, mossa o. jord över klippor i öppet läge v. landsvägen, c. ap. (end. 
1 ap. antr.), rikl. en lång sträcka utm. vägen, 1945; SV om Sofielund, 
mossa o. bar jord över sten v. vägkant, sparsamt fertil, rikl., 1944; 
N om Vänga, mossa o. bar jord på vägkant i tallskog, ster., spars., 1945. 
S. Härene: Hagö, V om gårdarna, mossa o. jord över klippor i bergs
branten v. St. Lärkemossen, ster., t. rikl., 1945. — Förut funnen i 
Alingsås-trakten av den skarpsynte amatörlichenologen kapten Carl 
Steniiolm (Magnusson 1925, s. 111, 1939). Arten torde här liksom 
kanske i andra delar av Syd- och Mellansverige? - i själva verket vara 
ganska vanlig, fast lätt förbisedd, då den sällan utbildar apothecier. 
Genom sina fina, tätt gyttrade fyllokladier, som bilda dynlika, karak
teristiskt gulgröna överdrag över grus och mossa, är den dock, när man 
väl fått uppmärksamheten riktad på densamma, ej svår att känna igen 
även i sterilt tillstånd. Från Cladonia squamosa, med vilken den stundom 
förväxlats, skiljer den sig bl. a. genom att fyllokladierna färgas vackert 
orangeröda av parafenylendiamin (Sandstede 1938, s. 50). Som fram
går av ovanstående, uppträder laven företrädesvis som kolonist å blottat 
grus i vägslänter etc., vilket tyder på, att den har svårt att göra sig 
gällande i konkurrensen i ett mer slutet lavtäcke. Från andra delar av 
Västergötland samt från Småland har Ahlner nyligen (1945) publi
cerat några fynd av arten.

Cl. dclicala (Ehrh.) Flk. - Hemsjö: udden NO om Slävik, 1944, Magn. o. 
förf. (här redan tidigare insamlad av M.). Långared: Hällnäs udde, 
murken trägärdesgård, 1938; Sjöbo, 1939; S om Sjöbo, 1943; mell. 
Säckegärde o. Strömliden, 1943. — På samtliga lokaler utom Hällnäs 
udde å murkna ekstubbar i lövskog, överallt (äv. v. Hällnäs) lokalt 
rikl. och c. ap.

Stereocaulon evolutoides H. Magn. ■— Ale-Skövde: p. 81 mell. Hålan o. 
Rörkärr, klippa på exp., kalt bergskrön, 1943. Långared: Björketorp, 
öppet ligg. stengärdesgård, 1943; O om prästgården, stengärdesgård 
mell. åkrar, 1943; 1/2 km V om Vänga, sLrax innanför Bynäs (= udden i 
Anten), av sippervatten översilad, exp. hällmark v. foten av berg
knalle, 1943; Vänga, N om Lillegården, exp. stengärdesgård utm. Anten- 
vägen, 1943; N om Vänga, stengärdesgård i åkerkant, 1945. — På ingen 
av lokalerna särskilt rikl. C. ap. utom vid Björketorp. Allt material 
bestämt eller granskat av Magnusson. Arten torde vara rätt vanlig 
i området för insamlingarna. Från Borås-trakten ha Sandberg o. 
Söderberg (1942, s. 185) meddelat några lokaler.

St. hjroliense (Nyl.) Lettau — Hemsjö: Hagtorsslätt, exp. stengär
desgård, rikl., 1944, förf., under exkurs. m. Magnusson. Långared: 
N om Vänga, stengärdesgård v. en åker, mkt spars., 1945. — På båda 
lok. ster. Materialet granskat av Magnusson. Sedan Tunblad (1943)
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fäst uppmärksamheten på förekomsten av ifrågavarande art i Väster
götland, har jag under mina exkursioner i Långared och kringliggande 
socknar ständigt sökt den, länge dock förgäves. Troligen är den här 
sällsyntare än i det av Tdnblad inventerade området (Gäsene härad, 
S om Herrljunga), vars stengärdesgårdar visat sig hysa ett ovanligt 
stort antal nordliga lavarter, även utpräglat alpina, ss. Umbilicaria de- 
cussata, U. fuliginosa, U. rigida, Parmelia minuscula m. fl. (Tunblad 
1937, 1943 b, Hasselrot 1941).

Umbilicaria fuliginosa (Hav.) Frey — Eriksberg: Skede. Hudene: 
Stenunga. Molla: Trädet. Skölvene: kyrkan. Vesene: Götestorp.— 
På alla lokalerna, samtl. rnedd. av Tunblad, i enst. ex. på exp. sten
gärdesgårdar. Ang. tidigare fynd i landskapet se Hasselrot 1935, 
1941, Tunblad 1943 b.

U. hyperborea (Ach.) Hoffm. v. radicicula (Lynge) — Berg: v. telefon
stationen S om Älekärr, 1934. Bolum: vägkorset S om Bjällurn, 1934. 
Härna: v. missionshuset, 1927. Knätte: Kärnås, 1934. Kärråkra: 
Sjö, 1934. Od: Hägna, 1934. Ransberg: Björkhult, 1934. Rånge- 
dala: Gunnarstorp, 1933. Skölvene: Vitäheden, 1942, Tunbl. (skriftl. 
medd.). S. Vånga: Backabo, 1934. Vesene: kyrkan, v. avtagsvägen t. 
Tämta, 1941, Tunbl. — Flertalet av dessa fynd, som utgöra ett tillägg 
till lokalförteckningen hos Hasselrot 1941, ha framkommit vid genom
gång av mitt material av huvudarten (jämte U. proboscidea). Det har så 
gott som undantagslöst rört sig om enstaka till några få exemplar från 
varje lokal (Tunblads kollekt från Vesene utgöres dock av 8 välutveckl. 
ex.). Växtplatsen har i samtliga fall varit exponerade stengärdesgårdar.

U. Nylanderiana (Zahi.br.) H. Magn. (syn. U. corrugala Nyl.) — Hudene: 
ölanda, 1941, T unbl. Långared: Attholmen, 1944. Mjälldrunga: 
nära kyrkan, 1942, Tunbl. Od: Hägna, 1942, Tunbl. Vesene: kyr
kan, v. vägen t. Tämta, 1941, Tunbl. — Samtliga fynd utgöras av enst. 
till några få ex., insamlade på exponerade stengärdesgårdar. Exemplaret 
från Od med missbildade apothecier, de övr. sterila. Beträffande artens 
fennoskandiska utbredning, som fortfarande är otillräckligt känd, se 
Hasselrot 1941.

U. spodochroa (Ach.) Frey— Undenäs: området O om sjön Trehörningen, 
Stenkällareservatet, toppen av häll c. 200 m NV om källan, c. 180 m 
ö. h., 1943, Kstj. (ett flert. täml. små men välutveckl. ex., c. ap.). -—-Ett 
fynd av stort växtgeografiskt intresse, närmast jämförbart med fynden 
av Ramalina siliquosa i Askersunds och Kållands skärgårdar i Vättern 
resp. Vänern (Hellbom 1871, s. 37, Fries 1871, s. 40) och Anaptychia 
fusca i Dalbobergen nära Vänerstranden (Hulting 1900, s. 42). Det är 
första gången, denna kustart anträffats så långt inne i landet. I västra 
Västergötland förekommer den visserligen, särskilt i socknarna kring 
sjöarna Mjörn och Anten, mångenstädes på ett avstånd av 5—6 mil 
från kusten och uppträder här fortfarande i massvegetation, såväl på 
strandklippor som exponerade bergskrön och hällmarker, speciellt å 
sipperytor. Så är även fallet i Dalsland och södra Värmland. Undenäs- 
lokalen ligger emellertid mycket isolerad. Åtskilligt talar för, att man 
här har att göra med en reliktförekomst.
9 — 4535 Svensk Botanisk Tidskrift 1945
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Pertusaria chloropolia Erichs. — Hemsjö: udden NO om Slävik, lind, 
1944, Magn.

P. coronata (Ach.) Tii. Fr. — Häll st ad: Tågården (= gården N om 
Påvagården), ek, 1932.

Lecanora (Placodium) cartilaginea Ach. — Hällstad: strax NY om präst
gården, häll i granskogsbryn, t. rikl., 1932. — Torde vara verkligt säll
synt i inlandet. Från det.inre Västergötland föreligger den (i U) fr. Fl o: 
Forshallskvarnen, 1858, Graewe (jfr Fries 1871, s. 226) och Rackeby: 
Rävsholmen i Vänern (lokalen för Ramalina siliquosa, förf. anm.), 1877, 
K. B. J. Forssell.

L. (Placopsis) gelida (L.) Ach. — Följande lista omfattar allt förefint
ligt opublicerat material från Västergötland: Alingsås, 1896, Sten- 
holm (Vr.); Härsberget, c. ap., 1897, Stenholm (G). Angered: Gun- 
nilse, c. ap., 1925, Stenholm (U, Vr.); d:o, bergen N om stationen, 
1930, Deg. (Deg.); Lärjeholm, 1932, Stenholm (T). Gärdhem: Lun
den, hällmark, 1933, Sant. (skrifti. medd.). Hemsjö: Hagtorsslätt, 
stengärdesgård, mkt spars., 1944, förf., under exkurs. tills. m. Mag
nusson. Hällestad: Hanåsen, 1894, Stenholm (G). Hällstad: 
Kyrkeskogen (strax SO om lilla tjärnen N om Björkensjöarna), sten
gärdesgård, c. ap., 1923, Deg. o. förf., d:o, c. ap., 1929, 1932; Sa- 
lunda, odlingsröse, rikl., 1936; Vrångebjörk, stengärdesgård, 1932. 
Kattunga: v. Öresjön, 1893, Stenholm (G, Vn.). Långared: Järn, 
stengärdesgård, spars, (end. på ett par stenar), 1944. Marbäck: 
Hässlet, stengärdesgård, mkt rikl., 1935. Möne: Tomten, stengärdes
gård, rikl., 1932. Od: Upptorp, stengärdesgård, 1932. Råda: Kålle- 
red, S om Finnsjön, c. ap., 1920, Stenholm (G, Vr.). Strängse- 
red: Gräsryd, odlingsröse, 1936. Sätila: c. 1 km NO om Bråta, häll 
v. landsvägen, rikl., 193.6; Rya, 1919, Stenholm (G). S. Ving: 1 km
V om kyrkan, stenar i enbacke, rikl., 1936. Trollhättan: Stavereds- 
lund, stenar i fukt. läge samt tegelpannor på hustak, 1933, 1934, Sant. 
(skriftl. medd.). Ulricehamn (på etiketten: Brunn, jfr s. 126): Trä
det (lok. förgäves eftersökt på kartan), 1915, Vr. (UV). V. Frölunda: 
Högsbo, ljunghed, Magn. (Magn.). V. Tunhem: Hunneberg, 800 m
V om Trohult, c. ap., 1932, Sant. (skriftl. medd.). Älvsered: Älvse- 
red, 1923, Vn. (Vr.). Öxabäck: Bredhult, stengärdesgård, 1936.
En art med huvudsakligen alpin och västlig utbredning i Skandinavien, 
i vilka avseenden den erbjuder vissa likheter med Cornicularia normoerica. 
Tidigare funnen flerst. i landskapet (Fries 1871, s. 229, Forssell 
1883, s. 51, Magnusson 1919, s. 87, 1936, s. 56, Lieh. sel. scand. exs. 
272 b).

Ochrolechia Turneri (Sm. & Sowerby) — Hällstad: prästgården, stammen 
av gammalt körsbärsträd i trädgården, c. ap., spars. (åtm. som fert.), 
1928, det. Magn. 1945. •— Överensstämmer enl. Magnusson fullständigt 
med engelska exemplar från Cleveland (leg. Mudd). Tidigare uppgiven 
från Sverige utan lokal av Fries (1871, s. 236) och från Närke av Hell- 
bom (1871, s. 49).

Mcnegazzia pertusa (Schrank) Stein. — Alingsås landsförsaml.: 
v. bäcken fr. Valsjön, c. 300 m N om landsvägen, lokalt rikl. Hål an da:
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NO om Grandalen, v. landsvägen, rik förekomst. Lena: S om Stoms- 
berg, v. landsvägen, t. spars. Långared: 1 km SSO om Abrahamstorp, 
v. stigen t. Slaghall, 1 ex.; Hülfet, t. rikl.; NO om Häckelid, t. rikl.; 
c. 1 km S om Mjölnartorp, v. bäcken fr. Varsjön, t. rikl.; v. bäcken fr. 
St. Ramsjön, på ett par ställen, c. 200 resp. 300 m S om sjön, spars. 
Rödene: v. avloppsbäcken fr. Fisklösen o. lilla tjärnen O därom, t. 
rikl.; N-ändan av L. Krökingen, spars.; mell. L. Krökingen o. St. Trän, 
t. spars. Skepplanda: NO om Kullen, t. rikl. östad: SSV om Kleven, 
nära mynn. av bäcken fr. Rågsjöarna, 2 ex.; v. bäcken fr. Långevattnet, 
strax ovan sammanflödet m. Valån, åtskill. ex.; N-ändan av Strättsjön, 
v. mynn. av österifr. kommande liten bäck, 1 ex. ■— End. steril. Samtl. 
fynd gjorda 1944. Lokalernä äro mycket likartade och utgöras av sum
piga granskogar eller kärrstråk i granskog med inslag av klibbal och björk, 
speciellt längs bäcklopp. Arten uppträder här, med tydlig förkärlek för 
de blötaste partierna (ofta med Calla dominerande i fältskiktet), på alla 
de nämnda trädslagen, vanligast dock på klibbal. Oftast finner man den 
på själva stambaserna. Några gånger har jag dock iakttagit den upp till 
1 1/2 å 2 m över markytan. På gran förekommer den företrädesvis på 
basen av ur en blöt Sphagnum-matta uppväxande, upp till armstjocka, 
marbuskar (stora exemplar stundom nästan helt omslutande stammen) 
ävensom på levande och döda, nära marken utgående grenar. På två 
av Långareds-lokalerna (S om Mjölnartorp och vid Hultet) anträffades 
den även sparsamt på en och vid bäcken från Långevattnet i Östad 
dessutom på Salix (troligen aurita). Växtsättet tyder på, att laven är på 
samma gång starkt fuktighets- och skuggälskande. I rena albestånd 
(utan gran) har jag förgäves eftersökt den, vilket väl måste bero på, 
att beskuggningen där är svagare, än där granen är det dominerande 
trädslaget.

Tillsammans med Menegazzia insamlades på tre av lokalerna Micro- 
phiale diluta och på en den oceaniska Normandina pulchella (jfr ovan).
F. ö. var lavfloran ganska trivial. Från gran ha antecknats Alectoria 
implexa, Cetraria glauca, C. pinastri, Mycoblastus sanguinarius, Ochro- 
lechia tartarea (på 1 lok. c. ap.), Parmelia Bitteriana (2 iaktt.), P. fnr- 
furacea, P. physodes, P. saxatilis (flerst. c. ap.), P. tubulosa, Parmeliopsis 
hyperopta (end. 1 iaktt.), Sphaerophorus globosus (2 iaktt.). (Det relativt 
vanliga uppträdandet av apothecier hos Parmelia saxatilis, liksom före
komsten av epifytisk Sphaerophorus globosus, torde kunna sättas i sam
band med den höga luftfuktigheten å lokalerna.)

En skugg- och fuktighetsälskande kärlväxt, som anträffats på åtskilliga 
av fyndorterna för Menegazzia, är Circaea alpina.

Genom de här meddelade fynden har Menegazzia pertusa visat sig vara 
vida vanligare i västra Västergötland, än man tidigare haft anledning 
förmoda. Lokalerna falla visserligen inom ett rätt begränsat område, 
omfattande socknarna N och NV om Alingsås, men säkerligen kommer 
arten vid närmare efterforskande att upptäckas mångenstädes även i 
andra delar av landskapet, särskilt i trakterna V och SV om Mjörn 
(Ale- och Vättlefjäll), vilka i naturhistoriskt avseende äro mycket lika 
dem, där jag gjort mina fynd.
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Arten har tidigare publicerats från 8 lokaler i Götaland (4 i Väster
götland, de övriga i Skåne, Småland och Östergötland), 2 i Svealand (Sö
dermanland) och 1 i Norrland (Medelpad); se sammanställning hos Dege- 
uus 1933, kompletterad med senare uppgifter hos Hasselrot 1934 och 
Ahlner 1945. Härtill kan fogas ett förut opublicerat fynd i Bohuslän: 
Hjärtum sn, sank skogsmark mellan Uxås och Lödestorp, klibbal, 1934, 
B. Hedvall (Deg., U). Beträffande en av Ahlner upptäckt lokal 
i norra Uppland hänvisas till ett kommande meddelande av denne.

Parmelia (Hypogymnia) inlestiniformis (Vill.) Ach. — Angered: Gård
stena, bergskrön, 1943, Gelt, (muntl. medd.). Grude: Frinnestad, 
stengärdesgård i barrskogsbryn, 1 ex., Tunbl. (skriftl. medd.). Hov: 
Fröstorp, berghäll i gles tallskog, spars., 1936, Tunbl. (Tunbl.). 
Hudene: Stenunga, stenrös i gles tallskog, 1 ex., 1943, Tunbl. (skriftl. 
medd.). Hällstad: Väby, Nybo, slät, exp. berghäll i delvis enbevuxen 
ljungmark, rikl., 1938; Väby, NV om tingshuset, exp. stengärdesgård,
1 ex., 1938. Kilanda: Bräcke, Valberget, exp. hällmark, mkt spars., 
1944. Långared: Bynäs (=udden i Anten v. Vänga), toppen av exp. 
bergknalle, ett par ex., 1943. Molla: Flaberg, block i ung tallskog, spars., 
1936, Tunbl. (fältanteckn.); Molla, ljungbacke i barrskog, block och häl
lar, rikl., 1942, Tunbl. (skriftl. medd.). — överallt steril. Angående 
tidigare fynd i landskapet se Magnusson 1915, s. 247, 1919, s. 88, 1935, 
s. 119, Degelius 1934, s. 344 och Hasselrot 1936, s. 270.

P. (Euparmelia) jraudans Nyl. Björsäter: ögården (nära Bråten), 
exp. häll, 1 ex., 1939. Finnerödja: NO om Vallsjön, rikl., 1937; N om 
Vallsjön, 1938, Deg. o. förf. Halna: nära Halnatorp, 1 ex., 1937. Hova: 
V om Berget, 1 ex., 1937. Undenäs: Kleven, 2 små ex., 1937. Älgarås: 
nära L. Lindåsen, några få ex., 1937. — Överallt, utom i Björsäter, 
på exponerade stengärdesgårdar. På lokalen N om Vallsjön i Finne- 
rödja av Degelius funnen — utom på sten — även på lignum (i sten
gärdesgård). Endast iakttagen steril. Ny för landskapet.

P. minuscula Nyl. — Hudene: Brobacken, exp. stengärdesgård, på flat 
översida av en sprängd sten, 1 ex., 1941, Tunbl. (Tunbl.). Hällstad: 
NV om Kärrängsås, sydexp. zenityta av meterhögt block på toppen av 
liten enbevuxen kulle, mkt spars., 1936. Källunga (utan närmare an
given lokal), 1873, Hulting (S, U), under namn av »Parmelia lanala», 
vilken art f. ö. äv. samlats där av Hulting. Vesene: Götestorp, toppen 
av några större stenar i solbelyst stengärdesgård utm. åker, 1942, Tunbl. 
(skriftl. medd.). — Denna alpina art, som S om fjällen och bottniska 
kustlandet förekommer på spridda lokaler i mellersta och södra Sveriges 
inland, här vanligen i enstaka exemplar på stengärdesgårdar och liknande 
kulturskapade ståndorter (Hasselrot 1941, 1942), är tidigare endast 
känd från en lokal i landskapet (id. 1941, s. 10).

Cetraria cucullata (Bell.) Ach. — Gökhem: rullstensås nära prästgården, 
1917, Vr. (S, Ve.); Äleberg, i ljunghed på moränkulle v. landsvägen, 
spars., 1943, Alb. (förf. hb). Hällstad: prästgården, murket spåntak 
på ett uthus, ett enda, mkt litet ex., 1929, Deg. (Deg.). Od: v. kyr
kan, på berg, 1927, G. Kjellberg (medd. t. Tunbl.); strax N om präst
gården, hällar v. stora landsvägskröken, rikl., 1934 (lok. antagl. = föreg.).
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-— Endast en lokal tidigare meddelad från landskapet, nämligen Dala: 
Djupadalen (Albertson 1941, s. 124).

C. nivalis (L.) Ach. — Asklanda: Sällerhög, snittyta av stubbe i ekhage, 
spars., 1943, Tunbl. (skriftl. medd.). Eriksberg: Ladås, snittyta av 
stubbe i alhage, 1 ex., 1943 Tunbl. (skriftl. medd.). Gökhem: Äle- 
berg, samma lok. som föreg. art, spars., 1943, Alb. (förf. hb). Hudene: 
Boatorp, snittyta av stubbe i ekhage, spars., 1943, Tunbl. (skriftl. 
medd.). Hällstad: S delen av Hällstadsmossen, nära Salunda, 1 tuva 
(härifrån tidigare medd. av Tolf 1903, s. 323); mosse mell. L. och St. 
Björken, 1 tuva. Murum: Munkaberg, stubbe, spars., 1926. N. Säm: 
Skogsbo, berghäll i tallskog, 1936, Tunbl. (Tunbl.). Skärv: Ax
valla hed, 1892, 1894, Stenholm (G, L, Vr.). — Tidigare känd från 
ett fåtal lokaler i landskapet, huvudsakligen i silurområdena (Fries 
1871, s. 103, Tolf 1. c., Witte 1906, s. 17, Albertson 1941, s. 124, 
Sandberg o. Söderberg 1942, s. 188). Angående de intressanta före
komsterna på stubbar jfr Hasselrot 1942, s. 69.

Alectoria simplicior (Vain.) Lynge — Undenäs: Vikaskogen, strax O om 
den lilla tjärnen c. 4 km SO om Rosendala, död kvist av lärk v. väg i 
ung tallskog, 1 ex., tills. m. Al. nidulifera, 1934. — Denna nordliga art, 
vars utbredning i Fennoskandia f. n. kartlägges av Ahlner, har av Tun- 
blad anträffats flerstädes i Gäsene härad. Den är ej tidigare känd 
från Västergötland. På lärk (i barrblandskog) har jag också funnit 
den i Östergötland: Godegård sn, Anderstorp, fl. välutveckl. ex., 
1937 (ny äv. för detta landskap).

Cornicularia normoerica (Gunn.) DR. — Ornunga: 1 km SO om kyrkan, 
block v. stranden av Ornungasjön, 1 litet ster. ex., 1941, Tunbl. 
(Tunbl.). — Det femte fyndet av denna alpina, oceanklimatiskt gyn
nade lav i landskapet. Angående tidigare fynd se Hasselrot 1938, 
s. 209—210.

Ramalina capitata (Ach.) Nyl. — Kölaby: Borred, på två stora fågelpå- 
verkade bautastenar v. landsvägen, rikl., 1937.

R. polt/morpha Ach. — Broddarp: Hallanda, fågelpåverkad grindstolpe 
av sten v. landsvägen, t. rikl., 1934. Bälinge: 1 1/2 km V om Bäsjön, 
fågelpåverkat block på exp. hällmark, mkt spars., 1944. Kållered: 
Hallen, fågeltopp, 1934. Mölndal: Kärrabergen, fågelpåverkat klipp
block, 1922, Deg. Skepplanda: Rapungaberget, exp., fågelpåverkad 
klippspets å S delen av toppen, t. spars., 1944. Starrkärr: 1 km NO 
om kyrkan, fågelpåverkat block i stengärdesgård på hällmark, 1934.
En kustgynnad art med tydlig koncentration till landskapets västra delar.

Xanthoria lobulata (Flk.) B. de Lesd. — Sävare: Holmbräckan, kvistar 
av ask v. landsvägen, t. rikl., 1944. — Förut inom landskapet endast 
funnen på en lokal i Vänersnäs sn (Hasselrot 1942 b, s. 94). Kommer 
säkerligen att upptäckas flerstädes i slättbygderna. I Alingsås-trakten 
har jag förgäves sökt den.

Som ett tillägg till här framlagda artlista må slutligen anföras några 
fynd av apotheciebärande exemplar av sådana arter, som mycket sällan 
uppträda i fertilt tillstånd. Nephroma parile och Parmeliopsis aleurites
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ha endast med tvekan medtagits i detta sammanhang. De förekomma 
åtminstone enligt mina erfarenheter vanligare c. ap. än de övriga.

Collema rupestre (Sw.) Rabh. — Skepplanda: Kullen, öppet belägna 
klippor strax SO om gården (ett flert. ex. m. välutveckl. ap.), 1944.

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. — G ull er ed: folkskolan, balsam- 
poppel v. landsvägen (rikt fert. mtrl), 1932.

Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. — Hemsjö: udden NO om Slävik, stam
men av ek el. asp (ej antecknat vilketdera) i lövskog (end. några få ap. 
sedda), 1944.

Nephroma parile Ach. — Hällstad: prästgården, körsbärsträd (det in
samlade materialet m. åtskill. välutveckl. ap.), 1932. östad: Vale- 
bråta, Y om gården, basen av gammal sälg v. väg i gles blandskog (rikt 
apotheciebärande), 1944.

Cladonia (Cladina) tenuis (Flk.) Harm. ■— Hällstad: Finnatorpet, 1/2 
km NY om prästgården (det insamlade materialet utgöres av ett par rikt 
apotheciebärande podetier), 1932, det. Sandstede.

Parmeliopsis aleurites (Ach.) Nyl. — Kalv: Ammamossen, sydligaste 
delen, martall (end. 1 ap. sett), 1936.

Parmelia (Hijpogijmnia) tubulosa (Hag.) Bitt. — Hällstad: 1/2 km N 
om prästgården, kvist av björk (de välutveckl., skaftade ap., 8 till antalet, 
tillhöra samtl. samma eller evt. två hopvuxna ex.), 1932; Tågården 
(gården N om Påvagården), kvist av ek (ett enda ap.), 1932. — Ett fall 
av exceptionellt rik apotheciebildning hos laven meddel. av Magnusson 
(1916, s. 372) fr. Kållered sn i Göteborgs-trakten.

P. vittata (Ach.) Nyl. ■— Hällstad: Granared, gamla sågen v. St. Björ
ken, klippvägg (3 ap. funna), 1932.

P. (Euparmelia) tiliacea (Hoffm.) Fr. — Hemsjö: Hagtorsslätt, ask 
(2 ap.), 1944, förf., under exkursion tills. m. Magnusson. — Tidigare av 
mig funnen c. ap. vid gamla kyrkan i Hyssna (Sandberg o. Söderberg 
1942, s. 187). Med dessa båda undantag endast iakttagen steril i västra 
Sverige. I Uppland är den däremot funnen c. ap. på åtskilliga lokaler 
(Greta Sernander-Du Rietz 1926).

Physica dubia (Hoffm.) Lynge — Hällstad: mell. Skattegården o. Åsen, 
1/2 km SSO om kyrkan, stengärdesgård (rikt fertil), 1936, det. Lynge. — 
Lynge (1935, s. 112) betecknar apothecierna hos denna lav såsom »äus- 
serst selten», vilket kanske är något överdrivet (jfr Hasselrot 1943, 
s. 75).
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T. E. Hasselrot.

Begonia gloriosa Hyl., n. nom.

Im Jahre 1891 erzog der bekannte französische Gärtner Lemoine in 
Nancy aus der Hybride Begonia Dregei Otto & Dietr. x socolrana Hook. 
eine neue Begoniensorte, die er im folgenden Jahre (oder nach anderen An
gaben 1893) unter dem Namen Gloire de Lorraine in den Handel brachte. 
Aus dieser Sorte ist teilweise durch Rückkreuzung mit B. socotrana 
eine ganze Sortenklasse entstanden, die beinahe jährlich um neue Sorten 
vermehrt wird. Diese Begonien, die jetzt zu unseren beliebtesten Zimmer
pflanzen gehören und daher ein sehr bedeutendes Handelsobjekt bilden, 
werden in den gärtnerischen Handbüchern sämtlich unter dem Namen 
))Begonia Gloire de Lorraine» zusammengefasst, unter dem die einzelnen 
Sorten, wie die wohl jetzt in Schweden häufigsten: Eges Favorit und Sol
backen, aufgeführt werden, z. B.: B. Gloire de Lorraine Eges Favorit 
also eine sehr unförmliche Schreibweise. Es gibt m. a. W. für sie keinen 
wissenschaftlichen (lateinischen) binären Sammelnamen, wie x B. tuber- 
hybrida Voss für die hybriden Knollenbegonien oder den von F’otsch 
eingeführten Namen x B. hiemalis für die sog. Elatior- oder Ensign-Klasse. 
Diesen Namen kann die Benennung Gloire de Lorraine nicht gleichgesetzt 
werden; sie ist nur, was in den botanischen Nomenklaturregeln ein »Phan
tasiename» genannt wird und sollte der ursprünglich so genannten Sorte 
Vorbehalten werden. Denn die Regeln unterscheiden (zwar unglücklicher
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weise nicht mit ganz klarer Formulierung) prinzipiell zwischen »Phantasie
namen» und wissenschaftlichen Namen, und betreffs der letzteren bestim
men die heutigen Regeln für die Nomenklatur der Gartenpflanzen (Intern. 
Rules of Bot. Nomencl. 1935, App. VII): »Die Benennung der Garten
bastarde richtet sich nach den Internationalen Regeln der Botanischen 
Nomenclatur», und ferner: »Alle aus der Kreuzung derselben beiden Arten 
hervorgegangenen Pflanzen erhalten denselben ’specifischen’ Namen . . .». 
Gegen die letzte Regel hat sich zwar das Nomenklaturkommittee am 12. 
Internationalen Gartenbaukongress in Berlin 1938 folgenderweise aus
gesprochen: »Es wurde vorgeschlagen, dass die Gartenhybriden am besten 
nur mit Phantasienamen zu bezeichnen wären; dahingehende Vorschläge 
werden dem kommenden Internationalen Botanischen Kongress zu Stock
holm im Jahre 1940 unterbreitet werden.» Aber durch die Inhibierung des 
Stockholmer Kongresses ist die Frage an diesem Punkte stehen geblieben. 
Es ist auch schwer zu verstehen, wie man sich die praktische Durchführung 
einer solchen Änderung gedacht hat; sie würde jedenfalls sehr merkwürdige 
Folgen mit sich bringen. Es wäre nach ihr weiterhin unmöglich, die in 
vielen Gattungen, wie Begonia, Pelargonium und Calceolaria, vorkommen
den, untereinander getrennten hybridogenen Sortenklassen durch binäre 
Sammelnamen aus einander zu halten, ja, man könnte nicht einmal uralte 
Gartenpflanzen, wie x Aconitum Cammarum L., Fr. ( x A. intermedium 
DC., x A. Stoerkianum Rchb.) oder x Paeonia festiva Tausch (»P. offi
cinalis fl. pl.» der Gärten), bei denen keine eigentlichen »Phantasies-Sorten
namen Vorkommen, als nomenklatorisch fassbare Einheiten festhalten.

Um zum Ausgangspunkt zurückzukehren: es besteht ein grosser Bedarf 
an einem binären Sammelnamen für die aus der Begonia Dregei x socotrana 
entstandene Sortenklasse (schwed. »julbegonior», d. h. Weinachtsbegonien), 
und da ich in der Literatur keinen solchen finden konnte, schlage ich einen 
neuen vor: x Begonia gloriosa Hyl., n. nom. (B. Dregei x socotrana; B. 
[Klasse] Gloire de Lorraine hört.).

Der Name wurde in Anklang an den Namen Gloire de Lorraine gewählt. 
Für nähere Angaben über Entstehung, Kultur und Sorten dieser Begonien 
verweise ich auf Bailey: The Standard Cyclopedia of Horticulture I (ed. 
2, New York 1928), Pareys Blumengärtnerei I, hrsg. von Bonstedt (Ber
lin 1931), Fotsch: Die Begonien (Stuttgart 1933) und Söderberg: Blommor 
(Stockholm 1942).

Nils Hylander.

Secotium ag'aricoides (Czern.) Moll, i Sverige.

För ett par år sedan erhöll Riksmuseets Botaniska Avdelning genom 
förmedling av disponent R. Rydberg och mykologen FI. Stelin ett exem
plar av den märkliga röksvampen Secotium agaricoides (Czern.) Holl. 
(syn.fört. i Hollös 1904), insamlat hösten 1941 vid Rotebro i Sollentuna 
sn, Uppland. Närmare uppgifter om lokal och insamlare har tyvärr ej 
meddelats. Exemplaret var fullmoget; på bilden har det genomskurits 
för att visa den ljusa, kraftiga, axila columellan. Habituellt varierar arten
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m;:.

Fig. 1. Secotium agaricoides (Czern.) IToll. från Uppland: Sollentuna sn, Rotebro. 
Exemplaret genomskuret för att visa den karakteristiska columellan. 1/1. —

M. Fkhm foto.

ganska mycket, allt efter väderleksförhållandena under tiden för frukt
kroppens utveckling. Det överlämnade exemplarets utseende överens
stämde mycket nära med de avbildningar, som Lloyd (1902, p. 15, fig. 
25) och Coker and Couch (Pl. 32, No 7119) lämnat av arten. Av Hol
los’ planscher (1904) framgår emellertid, hur oerhört varierande utseende 
arten har, och den bild, som Fries (1921, s. 16) efter Hollös meddelat, 
visar inga likheter med här föreliggande exemplar. Enligt Fries skulle 
orsaken till att peridiet inte rämnar i ett antal flikar bero på att insekts
larver angripa fruktkroppen och förstöra columellan så att öppningsmeka- 
nismen ej fungerar. Spår av insektsangrepp kunde också tydligt ses på 
liär föreliggande exemplar.

Det synes omöjligt att avgöra, om denna art, som är känd från Ost- 
och Sydeuropa, Nordafrika, Nordamerika, Västaustralien och Nya Zee
land, förut blivit funnen i Sverige eller ej. Något material från Sverige av 
arten finnes så vitt jag kunnat utröna icke i våra museer, men i litteratu
ren föreligger en uppgift, att arten skulle ha anträffats i vårt land. Fries 
(1921, s. 16) skriver nämligen »Funnen en enda gång i Sverige ’i närheten 
av Stockholm’ (enl. C. G. Lloyd II, S. 258 under namnet S. michailow- 
skianum Buch.)». Fries har, troligen utan att ha sett Lloyd’s exemplar, 
förmodat att denne råkat ut för en felbestämning. Antagandet kan ju 
vara riktigt, men någon klarhet härom kan dock nås endast genom studium 
av det lilla outvecklade exemplar, som Lloyd fann. Lloyd’s korta notis 
lyder i sin helhet (1906, s. 258): »I collected near Stockholm last summer 
a single specimen of a little Secotium with large, rough, globose spores. 
It is the only specimen of this genus ever known to be collected in Sweden. 
1 judge it is Secotium michailowskianum, at least it was a little weak, 
puny specimen, and I do not know what stunted it unless it was the name.
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No wonder it is a rare plant. It is strange it managed to survive at all 
and carry its name.»

Den av Bucholtz (1901) från Ryssland beskrivna Secotium (E las mo- 
jnyc.es) Michailowskianum står, som redan Bucholtz framhåller, nära den 
likaledes av honom i samma arbete från Ryssland beskrivna S. (Elasmo- 
myces) Krjukowense. Fischer (1933) upptar emellertid båda arterna, som 
numera föras till släktet Elasmomyces. De ha taggiga sporer, under att 
hela släktet Secotium har släta eller småvårtiga sporer. Hos Secotium 
agaricoides äro sporerna släta.

Lloyd (1902) beskriver sporerna hos det i Stockholmstrakten funna 
exemplaret som »rough»; beteckningen skulle ju närmast tyda på nå
gon av de två Elasmomyces-arterna. (Exemplarets litenhet har sannolikt 
bidragit att Lloyd identifierat det med E. Michailowskicmus.) Det skulle 
■också vara egendomligt, att han fört exemplaret till nämnda art, om i 
själva verket Secotium agaricoides, som han måste ha känt till och som 
har helt annan spormorfologi, förelegat. Det är därför icke otroligt att 
släktena Elasmomyces och Secotium både finnas i Sverige. I fråga om Se- 
cotium är i varje fall det här publicerade uppländska fyndet det första 
säkra belägget för släktets förekomst i Sverige.

Familjen Secoliaceae, till vilken Secotium hör, har tidigare räknats till 
gruppen Phallcdes, vilken omfattade förutom de typiska phallacecrna även 
de tryffelliknande hymenogastraceerna. Emellertid har Fischer (1933) 
fört fam. Secoliaceae tillsammans med fam. Podaxaceae till Podaxinae, 
vilken grupp skiljer sig från flertalet andra och alla svenska gasteromy- 
■ceter genom förekomsten av en central, steril columella. De fem släkten, 
som räknas till Secotiaceae skilja sig från de i torra, varma områden före
kommande podaxeerna genom att gleban i moget stadium ieke sönder
faller i pulverform. Den vanligaste av de 25 Secotium-arterna är den här 
föreliggande, som karakteriseras av glatta, mörkbruna, nästan klotrunda 
sporer. Fruktkroppens skaft, som uppges ha en längd av upp till 2 cm, 
fanns icke med på föreliggande exemplar (jfr Fries, s. 16).

Jag vill begagna tillfället framhålla vikten för vårl lands mykologiska 
utforskande av att de intressanta svampfynd, som göras, verkligen komma 
vetenskapen till godo. Tyvärr är det så att personalbrist och dåliga eko
nomiska resurser icke gör det möjligt för Riksmuseets botaniska avdelning 
att i full utsträckning bevaka tillfällena härtill. Vad speciellt röksvamparna 
angår har författaren sedan länge intresserat sig för dem och deras geo
grafiska utbredning, och det vore värdefullt om våra mykologer ville från 
olika delar av landet insända material. Mycket arbete återstår ännu in
nan dessa intressanta svampar och deras utbredningsförhållanden kunna 
anses nöjaktigt kända. För att vara av värde måste emellertid till mate
rialet fogas exakt uppgift om var, när och helst även av vem fyndet gjorts.

Summary. The first definite report on the occurrence of a Secotium 
in Sweden is published [S. agaricoides (Czern.) Hollos], The single speci
men, found in autumn, 1941, at Rotebro, Sollentuna par., in the prov. of 
Uppland (20 km NNE of Stockholm), is pictured in Fig. 1 (here cut into 
two parts to show the light-coloured columella). Not having seen the spe
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cimen referred to S. Michailowskianum and collected by Lloyd (1906) in 
the vicinity of Stockholm, the author cannot settle the question whether 
this does belong to the said species (now brought to Elasmomyces) or - 
as merely supposed by Fries (1921) — the variable S. agaricoides. To 
judge from Lloyd’s notes on the spores, however, it does not appear 
improbable that his specimen was an Elasmomyces.
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RECENSIONER.

J. Lid, Norsk flora. Med teikningar av Dagny Tande Lid. ■— 
Oslo (Det norske Samlag) 1944. VIII + 637 s.

Det är endast några år sedan prof. Rolf Nordhagen i Bergen publi
cerade sin norska flora (1940; rec. i denna tidskrift, Bd 35, s. 368—370). 
Trots de svåra förhållanden, under vilka norsk vetenskap f. n. arbetar, 
har konservatorn vid Botaniska museet i Oslo, Johannes Lid, kun
nat fullborda och bringa från trycket ett nytt arbete av samma slag. 
Till omfånget svarar det någorlunda mot Nordhagens, men formatet 
är händigare. Den typografiska utstyrseln är mönstergill; särskilt anno- 
teras det med tillfredsställelse och förvåning, att papperets kvalitet ej 
influerats av tidsförhållandena. I motsats till Nordhagen men i överens
stämmelse med vanligt bruk har Lid ställt de latinska namnen före de 
norska. De latinska namnen äro i allt väsentligt desamma som brukats 
i Mansfelds och Hylanders förteckningar; några avvikelser från den 
senares lista förekomma emellertid. Sålunda ha bland monokotyledonerna 
observerats bl. a. namnen Allium montanum, Phleum alpinum, Carex in- 
curva, rigida och Goodenowii. Floran vittnar dock om att den smärtsamma 
övergången till efter nuvarande nomenklaturregler giltiga namn är möjlig 
att genomföra. Det är då blott att hoppas, att reglerna ej komma att un
derkastas ytterligare någon radikal förändring, som skulle medföra ännu 
en period av omdöpningar. De norska namnen äro nästan undantagslöst 
samma som i Nordhagens flora. De båda författarna ha också utarbetat 
den norska nomenklaturen i samråd. I motsats till Nordhagens flora är 
Lids skriven på »nynorsk».

Det mest påfallande draget i Lids flora är dess illustrationer. Nästan 
varje art har fått sin lilla konturteckning, ofta kompletterad med detalj- 
bilder av blommor, frukter o. dyl. Bilderna förtjäna en alldeles särskild 
eloge; de äro i stort sett de bästa i sitt slag rec. någonsin sett.

Systematiskt bjuder floran knappast något nytt. I vissa fall har förf. 
i fråga om släkt- och artbegränsningar intagit en mycket konservativ 
ståndpunkt. Man finner sålunda Spergularia, Fagopyrum, Honckenya, 
Comarum, Oxycoccus och Mulgedium bibehållna som släkten. Däremot har 
indragningen av Tillaea under Crassula accepterats. Släktet Pyrola tages 
i mycket vidsträckt bemärkelse, och fam. Pyrolaceae är bibehållen. Släk
tet Calystegia är däremot indraget under Convolvulus och Hackelia under
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Lappula. I fråga om typer, som alltjämt bibehållits som arter, finner man 
sådana som Poa strida, Arenaria pseudofrigida, Thalictrum rariflorum och 
kemense samt Myosotis baltica. Detta mycket snäva artbegrepp får kan
hända delvis sin förklaring i att förf. endast mycket sällan i floran om
nämnt typer av lägre rang än arter. Härvidlag har dock ej fullt konsekvens 
iakttagits. I många fall, särskilt då det gäller specifikt norska typer, ha 
underarter och varieteter beskrivits eller åtminstone omnämnts i samband 
med utbredningsuppgifterna, t. ex. Oxytropis deflexa ssp. norvegica, Ga
lium pumilum susp. Normanii och samtliga Papaver radicafiim-underarter.
1 andra fall ha däremot mycket distinkta typer anförts som rena synonym, 
t. ex. Cerastium jontanum bland synonymen till C. caespitosum och Po
lygonum nodosum till P. lapathifolium; Rumex tenuifolius finnes ej alls 
omnämnd. Inom vissa släkten har tydligtvis en bristande utredning av 
de norska formerna tvingat till en mycket summarisk behandling. Detta 
gäller bl. a. Salicornia och Alriple.v. I släktet Taraxacum nöjer sig förf. 
med en alfabetisk förteckning (med utbredningsuppgifter) över alla i 
Norge funna arter. Man skulle önskat, att förf. - liksom han gjort i släk
tet Hieracium (där blott de viktigaste arterna uppräknats) — givit en 
nyckel åtminstone till sektionerna. Inom släktet Rosa följer förf. samma 
artbegränsning som Hylander men lämnar efter Jebe en alfabetisk lista 
på alla norska »småarter» i Almquists mening och deras geografiska ut
bredning. Inom släktet Rubus sammanfattas alla corvlifolierna under 
namnet R. corylifolius. Inga av de här framförda små anmärkningarna 
minska på något sätt florans värde. Beskrivningar och bestämningsnyck- 
lar äro korta och mycket koncisa, vilket tillsammans med bilderna göra 
den till en förträfflig handbok.

Floran omfattar alla i Norge vildväxande arter (med nyss nämnda in
skränkningar ifråga om de kritiska släktena). Därjämte ha förvildade 
och införda arter medtagits i stor utsträckning. Sådana arter, som an
träffats blott i enstaka exemplar på ett enda ställe en enda gång ha dock 
uteslutits.

En mycket stor möda har förf. lagt ned på ett noggrant angivande av 
arternas geografiska utbredning. För alla växter, som ej finnas över hela 
landet ha gränserna angivits, och för de mera sällsynta ha alla »herad» 
(= kommuner) uppräknats, där de växa. I fråga om de allra sällsyntaste 
skulle man dock önskat, att lokalerna oftare än som skett preciserats nå
got mera. Även för sådana arter som Cystopteris sudelica, CAematis Sibi
rien, Braya purpurascens och Oxytropis deflexa ssp. norvegica anges endast 
resp. »herad» (Nord-Fron, öyer, Kjelvik och Kautokeino), och i synnerhet 
de två sistnämnda uppgifterna måste anses väl obestämda. Av stor nytta 
för en utom-norsk läsare är en alfabetisk förteckning över »herad» och 
städer med angivande av vilket fylke de tillhöra, samt en karta över Nor
ges fylken.

Den nordiska floristiken är att lyckönska till detta arbete. Floran kom
mer förvisso att i såväl Norge som övriga nordiska länder bliva allmänt 
och flitigt begagnad och att i högsta grad stimulera intresset för ett fort
satt utforskande av Norges växtvärld.

J. A. Nannfeldt.
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Botaniska Föreningen i Göteborg.

Den 28 januari.

Lektor F. Hård av Segerstad höll föredrag om de växtgeografiska för
hållandena i Klarälvens dalgång och om några nyheter för Värmlands flora. 
Framställningen belystes av utbredningskartor och ett 100-tal pressade 
växter.

Den 25 februari.

Dr H. Fries demonstrerade ett 30-tal bohuslänska fanerogamer, vilka 
på grund av sin sällsynthet eller anmärkningsvärda utbredning inom lä
net äro av särskilt intresse.

Professor L. Skottsberg höll föredrag om blommans byggnad och bio
logi hos rubiacén Canthium odoratum (Forst.) Seem. Materialet härstam
made till största delen från Hawaii. Föredraget, som kommer att tryckas 
i Arkiv för Botanik, illustrerades av teckningar.

Den 24 mars.

Folkskollärare N. Grimvall redogjorde för sina undersökningar som
maren 1943 över kärlväxtfloran i Jörlanda, Spekeröd och Romelanda 
socknar i Bohuslän och i detalj för utbredningen av Hypericum pulchrum 
och Scirpus mullicaulis, vilka tidigare varit kända från 25 resp. 3 lokaler, 
huvudsakligen i södra delen, men nu anträffats på ytterligare 38 resp. 34 
ställen. Utbredningen är väsentligen koncentrerad till det stora ödemarks- 
området kring Svartedalens kronopark med dess 125 sjöar; i 34 av dessa 
förekommer Scirpus muliicaulis, men endast i 6 tillsammans med S. pa
lustris, enär den förra föredrar en dyigare botten, där den senare ej synes 
rätt trivas. Kartor, diagram och pressade växter illustrerade föredraget.

Den 28 april.

Docent E. Hultén, Lund, berättade om sin resa till Kolahalvön och 
Vita havet 1927 samt visade ett 30-tal därunder insamlade, för området 
karakteristiska fanerogamer.
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Professor C. Skottsberg visade blommande krukexemplar av bromelia- 
cén Ochagavia elegans Phil., uppdragen 1918 ur frön som han 1916 insam
lat på Masatierra, Juan Fernandez-öarna. Den blommade nu f. f. g. i kul
tur. Föredr. redogjorde i korthet för byggnaden och blommans biologi; 
växten är ornitogam.

Den 26 maj.

Till den fortsatta inventeringen av Bohusfloran anslogos 200 kr., som till
delades folkskollärare N. Grimvall för kompletterande undersökningar 
i v. Hjärtum, n. Grinneröd och ö. Forshälla.

Lektor S. Mårtensson redogjorde för renbeteskommissionens undersök
ningar i Torne lappmark och Troms fylke åren 1914 och 1915. Kartor och 
ljusbilder illustrerade föredraget.

Den 29 september.

Docent H. Weimarck, Lund, redogjorde för den under hans ledning se
dan 1938 bedrivna inventeringen av Skånes flora och vegetation.

Den 27 oktober.

Lektor F. Hård av Segerstad visade Dryopteris oreopteris, upptäckt 
i N. Finnskoga i Värmland av folkskollärare A. Sundin, och redogjorde 
för dess utbredning.

Folkskollärare N. Grimvall talade om »Bohusläns C/adfum-distrikt», 
ödemarkerna i gränsområdet mellan Hjärtum, Grinneröd och Ljung sock
nar, dit hans arbeten under den gångna sommaren varit förlagda. Av de 
10 bohuslänska lokalerna för Cladium äro 7 belägna inom detta område, 
där föredr. undersökt 128 sjöar. De 7 Cladium-sjöarna ligga alla omkr. 
100 m ö. h. Föredr. lämnade en jämförande översikt av floran i närings- 
rika (endast 4) och näringsfattiga sjöar. Slutligen behandlades utbred
ningen av ett antal sällsyntare lundväxter. Tabeller, kartor och pressade 
växter belyste framställningen.

Den 15 december.

Styrelse och revisorer omvaldes för 1945. Sammanträdet, som var det 
200:e, var ägnat 25-årsminnet av föreningens stiftande den 19 december 
1919.

Professor C. Skottsberg redogjorde för föreningens uppkomst, utveck
ling och arbete. Ett av dess främsta mål har varit åstadkommandet av 
en på en grundlig inventering byggd flora över Göteborgs och Bohus läns 
kärlväxter under ledning av dr H. Fries, och resultatet väntas föreligga 
i tryck under våren 1945. I resestipendier hade för detta ändamål utde
lats 6,810 kr. Matrikeln upptar 410 namn; medlemsantalet var f. n. 158. 
Föredr. hade uppgjort diagram över medlemsantalets växlingar och över 
antalet närvarande vid sammanträdena.

Lektor R. Sterner höll föredrag om Bohusläns flora, sedd ur växtgeo- 
grafisk synpunkt. Med hjälp av ett 60-tal prickkartor i ljusbild redogjorde
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han för de olika geografiska elementen och deras utbredning, med utblickar 
åt omgivande trakter av Norge, Sverige och Danmark. Föredraget kommer 
att ingå i den under utgivning varande floran.

1 den efterföljande supén på källaren S:t Erik deltogo 29 personer. F'rån 
Botaniska sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala 
hade en telegrafisk lyckönskan ingått. Ordföranden talade för minnet av 
bortgångna ledamöter och direktör E. Rystedt för styrelsen. Apotekare 
A. Liljedahl erinrade om föregångarna till den nuvarande föreningen: 
det första försöket att samla botanisterna i Göteborg gjordes för omkr. 
100 år sedan.

145

Exkursion.

Målet för den ordinarie sommarexkursionen, i vilken 15 personer del
togo, var Fjällbacka skärgård. Avresan skedde på pingstdagsmorgonen 
den 10 juni kl. 7.15 med ankomsl till Fjällbacka kl. 11.50, där ledaren, se- 
minarielärare S. Stubelius, mötte. Sedan inkvartering ordnats, ställdes 
färden med förhyrd trålare söderut till Lilla och Stora Hamborgön, där 
vackra rester av lundvegetation ännu finnas. På den förstnämnda ingå alm, 
ask, ek, hagtorn (C. monogyna), hägg, oxel, oxbär, olvon, hassel och, ss. 
mera anmärkningsvärd, liguster i lignosbeståndet, medan fältskikten till
höra en mager typ, dock innehållande bl. a. Alliaria och den sällsynta 
Fragaria viridis. Samma typ återfinnes på St. Hamborgön, där ytterli
gare Adoxa, Moehringia, Stellaria holostea och Viola mirabilis antecknades. 
Av intresse äro de öppna ängarna med deras om östsveriges erinrande, 
kalkgynnade flora (skalgrus): Anthyllis, Campanula Irachelium, Carex 
Pairaei och hirlct, Centaurea scabiosa, Fragaria viridis, Geranium sangui- 
neum, Origanum, Plantago media, Primula veris, Ranunculus polyanthemos, 
Rhinanthus major, Scorzonera, Silene nutans, Trifolium procumbens, Ver- 
bascum nigrum. Anmärkningsvärda strandängsväxter voro Carex incurva 
och katlegatensis, Ligusticum, Pedicularis paluslris, Orchis strictifolia (2 
individ sedda) och Scirpus rufus samt ett ovanligt vackert bestånd av 
Catabrosa aquatica. Under marschen till bryggan på östsidan, där sam
ling skulle ske för avfärd till Fjällbacka, insamlades Salix arenaria x re
pens x viminalis (enl. bestämning av C. Blom).

Den 11 juni ägnades åt den v. och n. om Fjällbacka liggande skärgården 
med början på Musö vid Storbågen. Den odlade marken vid de 4 små går
darna omges av vacker lövskog av samma typ som den ovan omtalade; 
i det öppna ängsbandet framträdde Arabis hirsuta, Clinopodium, Filipen- 
dula hexapetala, Geranium sanguineum, Inula, Origanum, Polentilla Crantzii, 
Primula veris och Salureja. På Lökholmen växte nära vattnet Cerastium 
tetrandrum. Vårt mål här var Glaucium-lokalen på den med nämnda holme 
genom ett näs förenade Storsvinningen, där också på den vackert utbildade 
blockstranden två stora kolonier anträffades, den ena med omkr. 60, den 
andra med omkr. 100 individ. Grötskär passerades utan landning men till
räckligt nära för att det stora beståndet av Lathyrus maritimus skulle kunna 
tydligt iakttagas. På Gluppö landades för inspektion av ett vackert be
stånd av Mertensia, Fläskö och Barlin passerades med Statice humilis och
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Taxus inom synhåll. Längsta tiden ägnades Hjärteröns sydvästsida, där 
högbuskformationen är sällsynt vackert utbildad med utpräglad vindpro
fil — en verklig sevärdhet. Snart sagt alla de lignoser, som kunna väntas, 
äro företrädda (dock icke Cornus sanguined) och beståndet åt havssidan 
så sammanvävt, att det utan överdrift kan betecknas som ogenomträngligt. 
Även Hedera, krypande i blockmarken, förekommer här. Inåt land kan 
häcken övergå i lund; där bl. a. Actaea och Cardamine impatiens. Hjärterön 
är en känd fyndort för Eryngium och Stalice humilis; av den förra sågos 3, 
av den senare 1 individ.

Efter gemensam middag i Fjällbacka återvände exkursionsdeltagarna 
på aftonen till Göteborg. Där hade man haft dåligt pingstväder med 
regn; Fjällbackatrakten hade solsken, varför den kalla vinden gjorde sig 
föga påmint.

14 (>

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet
i Uppsala.

Den 25 januari.

Dr phil. P. Gelting förevisade och kommenterade »Vegetationsbille- 
der fra Bornholm».

Till funktionärer för v. t. 1944 valdes: fil. lic. H. Sjöhs (sekr.), fil. lic.
W. Rodhe (skattm.), docent B. Åberg (red.), fil. lic. fru B. Norkrans 
(mikroskopförvaltare), fil. stud. fröken K. Cedergren (klubbrma).

Den 15 februari.

Fil. lic. G. Fåhr/eus talade om »Nedbrytning av cellulosa genom aeroba 
bakterier» (se Lantbrukshögsk. Ann. 12, 1944).

Den 7 mars.

Efter en längre diskussion om Sektionens organisationsfråga överläm
nades ordet till docent G. Lohammar, som höll föredrag om »Några under
sökningar över Bulomus umbellatus».

Professor J. A. Nannfeldt demonstrerade några intressanta svampfynd, 
bland dem den för Sverige nya Atichia glomeriilosa.

Den 21 mars.

Professor N. E. Svedelius talade om »Några axplock ur Carl Peter Thon
bergs efterlämnade handskrifter» (jfr Sv. Bot. Tidskr. 1944, s. 229).

Docent K. Y. O. Dahlgren demonstrerade material av rågvete, och de 
närvarande fingo avsmaka bröd bakat av detta sädesslag.

Sektionens organisationsfråga upptogs till förnyad behandling.
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Den 28 mars.

Professor G. E. Du Rietz höll ett föredrag med titeln:

Oin fattigbark- och rikbarksamhällcn.

Under åren 1912—1944 har jag ägnat mycken tid åt studiet av olika 
trädslags lav- och moss-samhällen i dammskyddat och dammigt läge. 
Som jag redan meddelat i tryck 1932 (Zur Vegetationsökologie der ostschwe
dischen Küstenfelsen, Beih. Bot. Centralbl., 49, Erg.-Bd), ha undersök
ningarna bekräftat Sernanders sats av 1912, att »Populus-barken, även 
utan stoftimprägnation, har en alldeles särskild lavvegetation, som står 
den nitrofila vegetationen på fågeltopparna mycket nära», och vederlagt 
Nienburgs (1919), Trümpeners (1921) och Räsänens (1927) åsikt, att 
PopuZus-barken »an sich keinen Einfluss auf die Verbreitung der Flechten, 
insbesondere auf die Ansiedlung der Nitrophilen, hat». Redan 1932 kunde 
jag också visa, att dammfri bark av asp, ask och alm vanligen är måttligt 
sur, i motsats till den starkt sura björk- och albarken och den mycket starkt 
sura tallbarken.

Under offentliga föreläsningar och exkursioner hösten 1940 föreslog jag, 
bl. a. då jag den 29/9 ledde Svenska Botaniska Föreningens exkursion till 
Bergsbrunnaskogen nära Uppsala, att i analogi med den av mig samtidigt 
föreslagna indelningen av kärren i fattigkärr och rikkärr ställa barklav- 
och barkmoss-vegetationens båda huvudenheter i motsats till varandra 
under namnen fattigbark- och rikbarkvegetation — varvid dessa begrepp, 
liksom då det gällde kärren, grundades på art fattigdom resp. art rikedom. 
Liksom fattigkärr och rikkärr ha termerna fattigbark- och rikbarkvege
tation, spridda genom mina föreläsningar och kompendier ävensom i den 
privata diskussionen, sedan dess snabbt slagit igenom i svensk växtbiologi. 
En sammanfattning av det iakttagelsematerial, som lett till deras uppstäl
lande, synes därför nu motiverad.

I. P/ii/sodion-förbundet, uppkallat efter en av dess viktigaste do
minanter och skiljeväxter Parmelia physodes, utmärkes framför allt genom 
närvaron av denna art jämte P. furfuracea och Cetraria glauca, alla tre van
ligen i stor mängd och omväxlande med varandra som dominanter liksom 
ofta även Alectoria- och Usnea-arter, vidare genom den mera sparsamma 
förekomsten av en rad andra för detta förbund utmärkande lavar samt 
genom frånvaron av en rad för Ahm//ior;'on-förbundet utmärkande la
var och mossor (se nedan). Mossor (Dicranum scoparium, Hypnum cupres- 
siforme, Ptilidium-arterna m. m.) spela vanligen en mycket underordnad 
roll.

Inom Physodion-iörbundet kan man skilja mellan två unioner, den ena 
utmärkt av extrem artfattigdom och växande på av damm, salt och fågel
gödning opåverkad tall- och granbark, den andra mindre artfattig och 
växande på björk, al, ek, sälg, rönn m. fl. lövträd och lövbuskar ävensom 
på måttligt damm-, salt- eller fågelexkrementpåverkade tallar och granar. 
Den förra unionen har Parmelia physodes som viktigaste dominant och sak
nar helt eller nästan helt P. sulcata och andra mera anspråksfulla arter.
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Jag har därför kallat den Euphysodetum-unionen. I den andra unionen är 
P. physodes till stor del undanträngd av P. sulcata och andra i Euphysode- 
tum felande Parmelia-arter, framför allt P. olivacea, P. aspera och P. 
subaurifera. Jag har därför kallat den Physodeto-sulcatetum. En tredje 
union, Parmeliopsidetum-unionen, utmärkt av frånvaron av de snökänsliga 
Parmelia-arterna och överhandtagandet av de tre snötoleranta arterna 
Cetraria pinastri, Parmeliopsis ambigua och P. hyperopia, ersätter vid stam- 
haserna båda de nyssnämnda unionerna.

Mina pH-bestämningar i tallbarkextrakt från Uppsalatraktens skogar 
ha givit pH-värden växlande mellan 3,4 och 3,8, utan nämnvärd skillnad 
mellan extrakt av ren bark och av hark med på densamma växande lav. 
Tallbark nära havsstränder har givit något högre värden (3,9—4,0). Ren 
granbark från en granstam i Uppsalatrakten gav pH 3,85, torra grankvistar 
med Cetraria glauca - societet 4,5, vilket är av intresse mot bakgrunden 
av grankvistarnas rikare lavflora med bl. a. Parmelia sulcata och P. sub
aurifera. Grenar och kvistar av små granar tätt intill aspar få ofta en ännu 
rikare vegetation av för granarna annars främmande asplavar och asp- 
mossor, vilket inte endast synes bero på spridningsekologiska orsaker utan 
även på ståndortsekologiska, d. v. s. på fallförnan och vattendroppet från 
asparna. Jfr den olika mossvegetationen på gråstensblock under barrträd 
och under aspar eller ädla lövträd.

Mina pH-bestiimningar i extrakt av dammfri björkbark ha vanligen gi
vit något högre värde än i tall- och granbarkextrakt (4,1—4,3) men ibland 
lika låga värden som i tallbarkextraktet. Vid påverkan av landsvägsdamm 
och saftflöde från grenhål kan björkbarkens pH gå upp till 6 eller högre, 
samtidigt som lavvegetationen övergår till Xanthorion-typ. Prover från 
albark ha givit pH 4,2 och 4,o, i saltpåverkat läge 5,2. Något damm- 
påverkad rönnbark har givit pH 4,6. Ekbarken har ibland lika starkt sur 
reaktion som tallbarken (pH 3,6), men är ibland luckrare och mindre sur 
(pH 4,3 och 4,8); dess vegetation visar en motsvarande växling.

I analogi med termen extremfattigkärr kallar jag Euphysodetum-unionen 
på svenska extremfattigbarkvegetation och den av damm, salt, 
fågelexkrement och lövträdsförna opåverkade, Euphysodetum-\i\ädd& tal 1- 
oeh granbarken extremfattigbark. I analogi med termen övergångs- 
fattigkärr kallar jag på svenska Physodeto-sulcatetum-unionen övergångs- 
fattigbarkvegetation och den bark, på vilken den växer, övergångs- 
fattigbark.

II. Xanlhotion-lörbundet (eller i fullständig form Xanthorion cor- 
ticola - förbundet, eftersom X. parietind är vanlig även på kalksten och på 
hygrohalofytbältets gråstensklippor). Detta förbunds viktigaste förekomst 
på dammfria träd är på aspbark, vilken även inne i våra barrskogar sticker 
skarpt av mot övriga trädslag genom förekomsten av åtskilliga i fattig
barkens Physodion aldrig växande lav- och mossarter. Mest iögonenfal
lande av dessa Xanthorion’s skiljearter mot Physodion är Xanlhoria 
parietina, vars orangefärgade fläckar ofta lysa upp de soligare delarna av 
asparnas stammar och grenar och av vilka man vanligen åtminstone uppe 
i kronan kan leta upp några på varje asp, även om den nere på stammens 
skuggigare del saknas eller endast finns i förkrympta individ. Efter denna
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förbundets bästa skiljeart mot Physodion, vilken även är en av förbundets 
viktigaste dominanter såväl i skogsasparnas som dammträdens facies, får 
förbundet sitt lämpligaste namn.

Även då Xanlhoria saknas på aspstammarnas nedre, skuggiga del, är 
Äanf/ionon-förbundet på denna lätt igenkännligt genom andra goda skilje- 
arter mot Physodion, av vilka alltid några finnas närvarande på varje asp- 
stams nedre del. De praktiskt viktigaste av dessa skiljearter äro Ana- 
ptychia ciliaris, Physcia pulverulenta, Caloplaca aurantiaca, Lecanora allo- 
phana samt levermossan Radula complanata och bladmossan Pylaisia po- 
lyantha. På de soligare och mera slätbarkade delarna av asparnas stammar 
och grenar tillkomma ytterligare många skiljearter mot Physodion, t. ex. 
Physcia aipolia, stellaris och tenella, Parmelia exasperalula, Caloplaca 
cerina, pyracea och ferruginea, Lecanora rugosella, distans och lepiyrodes 
(de båda sista exklusiva Popu/us-lavar), Lecania cyrtella och Arthonia pa- 
iellulala.

Den av damm opåverkade aspbarkens reaktion är svagt till måttligt sur. 
Skorvig aspbark kan ibland vara föga mindre sur än björkbark (pH ned 
till 4,3). Tunn, saftig aspbark växlar mellan pH 5,3 och 5,6.

Även askar, lönnar och almar synas oberoende av all dammpåverkan ha 
en lav- och mossvegetation, som måste föras till Xanthorion. Dessa barkars 
reaktion synes ofta vara ännu mindre sur än aspbarkens. I extrakt av 
dammskyddad askbark från olika landskap har jag sålunda funnit pH 
växla mellan 6,4 och 5,3 eller i ett enda fall 5,0. Motsvarande siffror för 
lönnbark från ekskogen på ön Jungfrun i Kalmarsund äro 6,9—6,1, för 
almbark från Vårdsätra naturpark nära Uppsala 5,4—5,3, för lindbark från 
Jungfruns ekskog 5,6—4,8.

I motsats till denna dammfria facies (underförbund?) av Xanthorion, 
inom vilken såväl unionsbegränsning som unionsbenämning alltjämt är 
under utredning, står .Yan/hor/on-förbundets dammfacies på träd vid lands
vägar och gårdar. Av i dess dammfria facies felande eller sällsynta lav
arter, som här tillkomma, ofta som dominanter, må nämnas Physcia grisea, 
nigricans och orbicularis, Xanlhoria fallax, Parmelia acetabulum och sub- 
argentifera samt ett par Ramalina-arter. Beträffande de här tillkommande 
mossorna se Waldheims och von Krusenstjernas avhandlingar. Även 
här äro unionsnamn och unionsbegränsningar under utredning. Åtminstone 
i någorlunda kalkrika trakter blir reaktionen här ofta neutral, men kan 
också vara svagt eller måttligt sur. På dammig askbark i Uppsalatrakten 
med typisk dammlavvegetation har jag ibland funnit så lågt pH som 5,3— 
5,4, men oftare pH över 6, ofta omkring 7. Även på dammig lönnbark i 
Uppsalatrakten har jag ibland funnit pH omkring 7, men ibland även be
tydligt lägre.

Jag kallar Xanfhor/on-förbundet, i vilket jag låter såväl moss- som lav
samhällen ingå, på svenska rikbarkvegetation och den bark, på vilken 
det växer, rikbark. Samma trädslag kan sålunda i dammfritt läge ha fat
tigbark och i dammigt läge rikbark. Även saltstänk och fågelgödsling kan 
ofta förvandla fattigbark till rikbark.

Mina undersökningar över dessa frågor äro alltjämt i gång i samband med 
den systematiska och biologiska genomarbetningen av mitt under mer än
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tre årtionden samlade material. Vid sidan av fortsatta vegetationsanaly 
ser synes det nu viktigast att även fullständiga kemiska analyser av ga
ranterat dammfri bark av olika trädslag bli utförda i största möjliga om
fattning. (Autoreferat.)

Den 9 maj.

Fil. lic. S. Aiilner förevisade den nya art av lavsläktet Erioderma (E. 
boreale), vilken han påträffat i Värmland och i N. Tröndelag.

Fil. stud. fröken K. Cedergren förevisade en karta över utbredningen 
av Lathyrus maritimus i Norden.

Docent K. V. O. Dahlgren demonstrerade två blommor av Iris Xiphium, 
där den annars försvunna inre ståndarkransen hade utvecklats i form av tre 
stora staminodier, som mycket liknade de inre hyllebladen. Dessutom före
visades blommor av Iris Danfordiae, en art hos vilken de inre hyllebladen 
äro rudimentära.

Docent N. Hylander förevisade exemplar av Veronica praecox All., 
vilka insamlats på Öland av fil. lic. N. Albertson (se Hot. Not. 1944, 
s. 459).

Professor E. Melin förevisade jordgubbar och luktärtor från belysnings- 
försöken i nya växthuset.

Den 19 maj.
Sedvanlig vårutflykt till Linnés Hammarby, som demonstrerades av 

professor R. Sernander, vilken även höll ett föredrag om »Linnés biblio
tek».

Den 3 oktober.

Till funktionärer för h. t. 1944 nyvaldes: docent N. Hylander (sekr.) 
och fil. stud. fröken U. Utterström (klubbmra).

Docent N. Hylander höll föredrag om »Rosa suionum, en förbisedd 
’gammaldagsros’» (föredraget kommer att tryckas i Lustgården).

Docent G. Lohammar skildrade vegetationen på en nyligen torrlagd 
sjöbotten (Gruvsjön i Garpenberg).

Naturskyddsintendenten fil. lic. N. Dahlbeck demonstrerade den för 
Skandinavien nya Scutellaria minor, som han sommaren 1944 anträffat 
vildväxande vid Torekov.

Den 24 oktober.

Professor J. A. Nannfeldt höll föredrag om »En förbisedd svensk Epi- 
pactis-art», och i anslutning därtill demonstrerade docent G. Lohammar 
den från Skandinavien ej tidigare kända hybriden Epipactis latifolia > 
atrorubens, vilken han funnit i Dalsland.

Docent N. Hylander höll föredrag om »De odlade riddarsporrarna av 
gruppen Consolida» (föredraget kommer att tryckas i Bot. Not.).

Den 14 november.

Fil. dr E. Asplund, Stockholm, höll ett föredrag med titeln »Genom Perus 
växtgeografiska regioner».
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Fil. lic. R. Santesson, Stockholm, förevisade en botanisk-kulinarisk 
kuriositet från Sydamerika, kallad huempe. Den består av ved av diverse 
trädslag, som av vissa svampar och bakterier omvandlats till en mjuk, nå
got trådig massa, vilken med förtjusning förtärs både av indianerna och 
deras boskap.

Den 28 november.

Fil. lic. H. Sjörs talade om »En hittills obeskriven svensk Sphagnum- 
art» (se Sv. Rot. Tidskr. 1944, H. 4).

Prof. G. E. Du Rietz höll föredrag om:

Några namnfrågor inom släktet Sphagnum.

1. Sphagnum apiculatum H. Lindb. (1905). Eftersom intet autentiskt 
exemplar av S. recurvum Palisot de Beauvois (1805) ännu granskats av 
någon av de sphagnologer, som hållit i sär S. apiculatum H. Lindb., S. 
parvifolium (Sendtn.) Warnst, och S. amblyphyllum (Russ.) H. Lindb., 
är det ännu okänt, till vilken av dessa tre arter S. recurvum PB. hör. Det 
av S. O. Lindberg 1861 omnämnda exemplaret i Swartz’ herbarium har 
icke kunnat återfinnas.

2. S. parvifolium (Sendtn.) Warnst. (1900). Detta är det äldsta artnam
net på den art, som i den nordiska litteraturen vanligen kallats S. angusti- 
folium C. Jens. (1890 som underart). Under de sista åren har det därför 
på mitt förslag åter bragts till allmän användning inom svensk myr
forskning och användes bl. a. av Waldheim och Weimarck i deras senaste 
skrifter.

3. S. cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. (1795). S. cuspidalum Ehrh. är no- 
men nudum. Namnet publicerades först av Hoffman under åberopande 
av »Ehrh. crypt. 251» (= Ehrhardts exsickat).

4. S. nemoreum Scop. (1772). Det för denna art gängse namnet S. 
acutifolium Ehrh. är inte endast nomen nudum, utan gällde, som redan 
S. O. Lindberg (1882) och K. F. Dusén (1887) visade, icke den art, för 
vilken det senare använts. (S. acutifolium i Ehrhardts exsickat är i Upp- 
salamuseet S. fimbriatum och i Berlinmuseet enligt Warnstorf dels S. 
fimbriatum och dels S. plumulosum.) Som Lindberg och Dusén visat, är 
S. nemoreum Scop. ofrånkomligen det äldsta namnet på senare auktorers 
»S. acutifolium». Det av Le Roy Andrews (1913 och 1937) föredragna nam
net S. capillaceum (Weis) Schrank (1789) är yngre. På mitt förslag har 
namnet S. nemoreum Scop. därför under de sista åren åter bragts till all
män användning i svensk myrforskning (t. ex. av Osvald, Waldheim 
och Weimarck).

5. S. robustum Roll (mars 1886). Som Limpricht (1904), Röll (1909) 
och Le Roy Andrews (1937) visat, är detta ofrånkomligen det äldsta nam
net på den art, som vanligen kallats S. Russowii Warnst, (dec. 1886).

6. Sphagnum Warnstorfianum Du Rietz (Sv. Bot. Tidskr. 1944, s. 405, 
not). Den art, som i all sphagnologisk litteratur sedan 1887 gått under 
namnet S. Warnstor/ii, beskrevs under detta namn av Russow år 1887. 
Röll hade emellertid redan året förut använt detta namn för en annan art,
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nämligen den vi nu kalla S. robustum. Enligt nu gällande regler är namnet 
S. Warnstorfii därmed förbrukat; den art, som vi varit vana att kalla S. 
Warnstorfii, måste sålunda ha ett annat namn. Någon gammal synonym, 
som kan tas upp, finnes inte i litteraturen. Arten måste sålunda ges ett 
helt nytt namn. Ju längre operationen uppskjutes, desto plågsammare blir 
den, och desto större blir risken att arten ifråga till sist råkar ut för ett 
skräcknamn i stil med Micrasterias mahabuleshwarensis. Den enklaste och 
till minst förvirring ledande omdöpningen synes vara att, som jag redan 
gjort i minst fem år, ändra namnet S. Warnstorfii till S. Warnstorfianum. 
I fältanteckningarna kan den då alltjämt få heta »S. Warnst.».

7. Sphagnum molle Sull. Le Roy Andrews (1937) har för denna art 
föredragit namnet S. tabulare Sull., emedan detta står en sida före S. molle 
i det arbete, där Sullivan beskrev olika former av samma art under art
namnen S. tabulare och S. molle. Enligt nomenklaturreglernas Art. 56 gäl
ler emellertid vid hopslagning av två enheter med lika gamla namn det 
namn, som välj es av den som först utför hopslagningen. Denne var i före
liggande fall S. O. Lindberg 1882; han föredrog namnet S. molle, och det 
är sålunda detta namn som skall gälla för den kollektiva arten.

8. Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ. Som auktor för denna 
kombination citeras ibland Hornschuch (t. ex. av Le Roy Andrews 1937), 
ibland Russow (t. ex. av Dusén 1887) ibland (Hornschuch) Russow (t. ex. 
av Warnstorf 1911). Den rätta auktorsbeteckningen är Hornschuch 
ex Russow, ty Russow tog upp Hornschuchs gamla manuskriptnamn.

(Autoreferat.)

Docent H. Smith demonstrerade ett stort material av i Sverige funna 
hybrider mellan orkidéarter tillhörande olika släkten samt vidare exem
plar av samtliga de fjorton orkidéarter, som förekomma i myrområdet 
Mararna i Älvkarleby sn.

Den 12 dec.
Dr phil. I*. Gelting förevisade och kommenterade »Bilder från en bo

tanisk resa genom Sverige».
Fil. stud. fröken K. Lindblad refererade några nyare arbeten om Phy- 

tomonas tumefaciens.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Den 15 februari.
Dr phil. P. Gelting höll ett med ljusbilder belyst föredrag betitlat »Vege

tations- och landskapsbilder från Östgrönland».
Revisor E. Wibom demonstrerade blommande individ av Iris histrioides 

var. major och Iris Danfordiae.

Den 14 april.
Direktör E. Wall höll föredrag om »En resa i Anatolien». Ljusbilder 

och herbarieark förevisades.
Professor H. Nilsson-Ehle demonstrerade diploida aspar, vilka polli- 

nerats med pollen från tetraploida individ.
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Den 4 juni.

Professor J. A. Nannfeldt demonstrerade med biträde av docent N. 
Hylander och amanuens C. G. Alm Universitetets botaniska trädgård 
i Uppsala.

Professor G. Turesson demonstrerade Lantbrukshögskolans botanisk
genetiska institution i Ultuna.

Den 7 oktober.

Docent H. Weimarck höll ett av ljusbilder belyst föredrag om »Skånes 
Flora».

Den 9 december.

Dr phi 1. P. Gelting förevisade »Färgbilder från en botanisk resa genom 
Sverige».

Sällskapet mottog från revisor E. Wibom ett testamente på 10,000 kro
nor till en fond benämnd »Solviksfonden», vilkens avkastning skall utgå 
i form av stipendier till understöd av botanisk forskning enligt särskilda 
av Sällskapet för fonden fastställda stadgar.

Styrelsen fick vid företaget val följande sammansättning: ordf. profes
sor T. Lagerberg; v. ordf. professor C. Malmström; sekr. amanuens E. 
Söderberg och skattm. civilingenjör S. Qvarfort.

Botanistklubben vid Stockholms Högskola.

Den 18 jebruari.

Fil. stud. K. Lindberg höll föredrag om »Arbutinhaltens variationer 
hos mjölon» (se Sv. Bot. Tidsskr. Bd 38, H. 2).

Fil. stud. L- von Post refererade B. Åberg, »Physiologische und ökolo
gische Studien über die pflanzliche Photomorphose» (se Symb. Bot. Upsal. 
VIII: 1. 1943).

Den 16 mars.

Docenterna H. Erdtman och E. Rennerfelt höllo föredrag om »Tall- 
kärnvedens toxiska beståndsdelar och deras fungicida egenskaper».

Fil. stud. H. Horn af Rantzien refererade S. Thunmark, »Über 
rezente Eisenocker und ihre Mikroorganismengemeinschaften» (se Bull. 
Geol. Inst. Upsala, Vol. XXIX. 1942).

Den 3 april.

F'il. stud. fröken U. Falck höll föredrag om »Perifytiska mikroorganism- 
samhällen från några sjöar i Anebodaområdet».

Docent F. Fagerlind talade över ämnet: »Gnetnms strobilus- och blom
byggnad samt möjligheten att därur härleda angiospermblomman».

Den 15 maj.

Professor O. Rosenberg höll föredrag om »Extrema temperaturers in
flytande på nucellus-utvecklingen hos Lilium longi/lorum».
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Den 5 oktober.

Docent E. Björkman höll föredrag »Om de markbiologiska förutsätt
ningarna för skogsplantering».

Till styrelse för arbetsåret 1944—45 valdes: fil. mag. M. Ryberg (ordf.), 
fil. mag. H. Virgin (sekr.; nyvald) och fil. kand. B. Rasmuson (skattm.).

Den 16 november.

Laborator W. Bondeson talade över ämnet: »Medicinalväxtodling i 
Sverige och på andra håll».

Fil. mag. H. Virgin refererade en undersökning angående »Gödslingens 
och bevattningens inverkan på skördeutbytet» (se Kgl. Lantbruksakad. 
Tidskr. Årg. 83, s. 131).

Den 14 december.

Fil. dr B. Palm kåserade över ämnet: »Med Palm bland palmer».

Societas pro Fauna et Flora Fennica.

(Februarimötet kunde på grund av ofta förekommande bombfällning
icke avhållas.)

Den 4 mars.

I brev från naturskyddsinspektören meddelades, att den lundvegetation 
med bl. a. rikligt förekommande Ulmus montana vid Nokia i Satakunta, om 
vars fridlysning Sällskapet lidigare väckt förslag, numera blivit officiellt 
fridlyst. Området omfattar 89 ar.

Mag. N. Herlin redogjorde för ett fynd av Dianthus superbus i Valkjärvi 
socken på Karelska näset. - Meddelade jämväl ett fynd av Alisma gra- 
mineum *Wahlenbergii från Trångsund utanför Viborg, Karelia australis.

Forstmästare J. Montell hade insänt för tryckning: 1. »Bidrag till 
kännedomen om adventiv- och ogräsfloran i Muonio socken, Lapponia 
kemensis»; 2. »Den sällsynta hybriden Calamagrostis epigejos (L.) Roth x 
purpurea Trin. funnen i Finland»; 3. »Achillea millefolium L. var. lappo- 
nica, nova var., och f. Neumani, nova forma».

På docent I. Hustich’s vägnar anmäldes till tryckning: 1. »t’ber die Nord
grenze des Ahorns (Acer platanoides L.) in Fern-Karelien»; 2. »Ergänzungen 
zur Flora des Kuuttilahti-Gebietes am Syväri-Swir».

På mag. L. Fagerström’s vägnar inlämnades till tryckning: 1. »Växt
geografiska anteckningar under en färd i Fjärrkarelen sensommaren 1942»;
2. »En förteckning över lavar insamlade i Fjärrkarelen sensommaren 1942»;
3. »Epilobium adenocaulon Hausskn. och E. rubescens Rydb. funna på nya 
lokaler vid den sydfinska kusten».

Professor E. Häyrén inlämnade följande meddelanden: 1. »Einige Algen 
im Meere bei der Karelischen Landenge (Isthmus karelicus)»; 2. »Alger 
från Tusby 1943»; 3. »Tvenne anteckningar om saprolegniaceer i Helsing- 
forstrakten».
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Den 1 april.

Professor E. Reuter valdes till Sällskapets hedersordförande.

Den 6 maj.

Professor K. Jessen i Köpenhamn invaldes till korresponderande leda
mot.

Professor A. Luther valdes till hedersledamot i Sällskapet.
Docent O. Eklund erhöll ett understöd om 1,800 mark för fortsatta 

undersökningar över svampfloran och svamparnas biologi i Åbo skärgård.
Mag. L. Fagerström hade insänt: »Ett bidrag till kännedomen om lay- 

floran i Terijoki socken på Karelska näset».
Mag. N. Herlin inlämnade: »Algologische Studien im Meerbusen von 

Viborg».
Bankdirektör W. Nyberg meddelade, att han i herb. Karsten funnit 

en till släktet Bovistella hörande buksvamp, som sannolikt är ny för ve
tenskapen och som han provisoriskt kallar Bovistella Karsteni. Den är 
tagen av Karsten vid Mustiala i södra Tavastland.

Den 13 maj.
Botaniska meddelanden förekommo icke.

Den 7 oktober.

Mag. H. Luther höll ett föredrag: »Studier över den högre vattenvegeta
tionen i Ekenäs skärgård och Pojoviken».

Framlades 19:de tomen av Memoranda Societatis pro Fauna et Flora 
Fennica, innehållande förhandlingarna för året 1942—1943 och redigerad 
av mag. H. Ahlqvist. Den är tillägnad Sällskapets forne sekreterare rek
tor Axel Arrhenius.

Från trycket hade jämväl utkommit Acta Botanica Fennica N:o 34:
V. Wartiovaara, The permeability of Tolypellopsis cells for heavy water 
and methyl alcohol; N:o 35: Agnes Wernstedt, On the absorption of lead 
into the cells of Nitella; samt N:o 36: I. Holm-Jensen, A. Krogh and V. 
Wartiovaara, Some experiments on the exchange of Potassium and So
dium between single cells of Characeae and the bathing fluid.

Vidare framlades Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 63 N:o 4: 
A. Palmgren, Naturskyddet på Åland och dess framtida utveckling, ut
låtande avgivet på anmodan av Ålands landskapsnämnd den 25 januari 
1943, 109 s„ 34 bilder.

Bankdirektör W. Nyberg förevisade följande svampar: 1. Verpa bo- 
hemica, tagen av honom i Grankulla i Nyland bland blommande vitsippor;
2. Polypilus umbellatus, funnen av en bärplockerska i Esbo nära Noux 
Långträsk, Nyland; 3. Pholiota aurea, funnen av dr G. Schwanck i Hel
singfors utanför Botaniska trädgården.

Den 4 november.
Professor F. W. Klingstedt föredrog om Galium-formerna och deras 

cytogenetiska samband. Märklig är den ca oktoploida G. palustre f. elon-
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gatum, som föredragaren funnit i Lovisa och Pernå i östra Nyland. Den 
växer i grunt vatten, gärna i diken, där vatten rinner fram sommaren ige
nom och där den under icke för torra somrar bildar omfångsrika, upprätta, 
buskiga bestånd. Den börjar blomma 2 å 3 veckor senare än vanlig pa- 
luslre. Under hänvisning till Fagerlind’s undersökningar framhöll före
dragaren, att halvstora mellanformer mellan elongatum och vanlig paluslre 
knappast kunde uppfattas såsom bastarder, utan snarast vore typer av 
mellanliggande poiyploidi.

Docent O. Eklund anmälde en avhandling: »Die Pflanzenwelt des zentra
len Schärenmeergebietes SW-Finnlands. Erster Teil: Einleitung, General
ziffernschlüssel und Flora».

Bankdirektör W. Nyberg förevisade den pudrade trattskivlingen, 
Clitocybe nebularis, och redogjorde för dess egenskaper.

Professor E. Reuter lämnade ett meddelande om ovanligt riklig före
komst av Helvetia lacunosa i Pargas socken, Lofsdal, Regio aboensis, samt 
förevisade en av honom därsammanstädes anträffad form av vitsippan, 
som han benämnt f. lofsdalensis.

Mag. L. Fagerström och mag. H. Luther inlämnade en uppsats: »Ett 
bidrag till kännedomen om floran i Vieljärvi-området i Karelia olonet- 
sensis».

Den 2 december.
Professor M. Sauramo föredrog om forskningarna rörande Östersjöns 

geologiska utveckling.
Mag. I. Hiitonen lämnade ett meddelande om en sydlig fyndort för 

Tofieldia borealis: Luvia socken, nära Björneborg, i Satakunta.
Professor E. Häyrén föredrog om mikrovegetationen på Buxbaumia 

aphylla’s växplatser (jfr Soc. Scient. Fenn. Comm. Biol. 9 Nr. 7) samt med
delade om några havsalger från Kristinestad i södra Österbotten.

Dr R. Grönblad hade insänt: »A further report of the freshwater-algae 
recorded from the neighbourhood of Zoological Station at Tvärminne».

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

Den 4 februari 1944.
Sällskapets årsmöte. Val av styrelse. Till ordförande omvaldes profes

sor G. E. Du Rietz, till vice ordförande professor H. Osvald, till redaktör 
docent G. Degelius. Till sekreterare efter fil. lic. E. von Krusenstjerna 
valdes fil. kand. N. Quennerstedt; till skattmästare efter fil. lic. S. Ahl- 
ner valdes fil. lic. H. Sjörs. Till övriga styrelseledamöter omvaldes pro
fessor J. A. Nannfeldt, professor C. Skottsberg, docent S. Thunmark 
och assistent G. Sandberg. Till styrelseledamot efter professor G. Samuels
son valdes fil. lic. R. Santesson.

Universitetsadjunkt Dr phil. P. Gelting, Köpenhamn, höll föredrag om 
»I.andskaps- och vegetationsbilder från Östgrönland».

Den 2 oktober.
Docent H. Weimarck Lund, höll föredrag om »Skånes flora».
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Vetenskapsakademien.

Den 12 januari.
lill införande i »Avhandlingar i Naturskyddsärenden» hade naturskydds- 

kommittén den 6 december 1943 antagit »Mossvegetationen i Dalby- 
Söderskogs nationalpark» av S. Waldheim.

Den 26 januari.
Preses höll minnestal över prof. G. Samuelsson.
lill införande i »Skrifter i Naturskyddsärenden» hade naturskyddskom- 

mittén den 20 januari antagit »Lavar från Långans övre vattenområde i 
västra Jämtland» av S. Aiilner. Till införande i Arkiv för Botanik antogos: 
»The Zonal Graduation of Respiratory Intensity in the Root» av H. 
Wanner, »tlawaiian Lichens II» av A. H. Magnusson och A. Zahlbruck- 
ner (f), »Contributions to the Lichen Flora of South America» av R. San- 
tesson och »Meeresalgen von den Crozet-Inseln und Kerguelen» av T. 
Levring.

Den 26 april.

Prof. L. von Post höll föredrag om »Pollenanalytiska perspektiv på jor
dens klimathistoria» (se Ymer 1944).

Den 10 maj.

Prof. H. Lundegårdii höll föredrag om »Spektrokemiska undersökningar 
över exsudat från levande växtrötter».

Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »On the Exudation of Nu
cleotides and Flavanone from Living Roots» av H. Lundegårdh & G. 
Stenlid.

Den 24 maj.

fill införande i Arkiv för Botanik antogs: »Der tetrasporische Angiosper
menembryosack und dessen Bedeutung für das Verständnis der Entwick- 
lungsmechanik und Phylogenie des Embryosacks» av F. Fagerlind.

Den 7 juni.

Till införande i Arkiv för Botanik antogos delarna II och III av »Cyto- 
taxonomical Studies on Boreal Plants» av Ä. & D. Löve.

Den 13 september.

Meddelades att Riksmuseum av framlidne prof. G. Samuelsson erhållit 
en donation å c:a 35,000 kronor för slutförande av vissa arbeten, med 
vilka prof. Samuelsson varit sysselsatt under sin tjänstetid vid museet.

Till införande i Arkiv för Botanik antogos: »On Cupressoid Root Remains 
of Mesozoic Age from the Arctic» av O. H. Selling och »Diatomeen von der 
Sofia-Expedition im Jahre 1883» av Å. Berg.
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Den 8 november.

Till införande i »Skrifter i Natursky ddsärenden» hade naturskyddskom- 
mittén den 3 november antagit: »Lavfloran inom Ombergs skyddsområde» 
av G. Degelius. Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Hawaiian 
Lichens III» av A. H. Magnusson och A. Zahlbruckner (t).

Den 11 december.

Till införande i Arkiv för Botanik antogos: »Some Experiments on the 
Conversion of acetic and lactic Acid with Baker’s T est» och »The Oxida
tion and Assimilation of acetic Acid by Torula utilis», båda av T. Levring.

Beträffande av Akademien 
ändamål se Sv. Bot. Tidskr.

under året utdelade stipendier för botaniskt 
1944, s. 135- 136 och s. 197 -198.



Svensk Botanisk Tidskrif' 1945. Bd 39, H. 1

NOTISER.
Lunds universitet. — I ill docent i botanik har is/i2 1944 förordnats 

fil. dr II. Hjelmqvist.
Som sökande till den lediga museiassistentbefattningen vid Botaniska 

Museet hade vid ansökningstidens utgång 5A 1945 anmält sig docenterna 
(i. Regelius, N. Hylander, T. Norlindh och H. Weimarck.

S ak k u n n i g u p p d r a g. — Till sakkunnig vid återbesättandet av en 
efter prof. K. Ijnkolas bortgång ledig finskspråkig professur i Helsingfors 
med undervisningsskyldighet »främst i växtsystematik, formlära, växt- 
geogiaii och därtill anslutna områden av botaniken» har i nov. 1944 ut
setts prof. C. Skottsberg, Göteborg.

Ledamotskap av styrelser. — Till ledamot av Lantbrukshög- 
skolans styrelse för åren 1945—1948 har Kungl. Maj:t förordnat prof. J. A. 
Nannfeldt, Uppsala.

Till ledamot av Längmanska Kulturfondens nämnd för åren 1945—1948 
har Kungl. Maj:t förordnat prof. E. Melin, Uppsala.

Till ledamot av Svenska Linné-Sällskapets styrelse efter prof. R. Ser- 
nander bar Större Akademiska Konsistoriet i Uppsala utsett prof. J. A. 
Nannfeldt.

Porträtta vtäckning. — Ett av konstnären Lasse Johnson utfört 
oljefärgsport rätt av prof. Rob. E. Fries avtäcktes 2% 1945 i föreläsnings
salen i Bergianska Stiftelsens institutionsbyggnad. Det har bekostats av 
medel, influtna genom en insamling i anledning av prof. Fries’ avgång 
från befattningen som föreståndare för stiftelsen s% 1944.

Anslag. — Från Stiftelsen Lars Hiertas minne: till prof. R. Florin 
2000 kr. för preparering och fotografering' av fossila gymnospermer.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Enligt styrelsens beslut (den 27 januari 1942) iår avhandling, för att 

intagas i tidskriften, i regel icke överskrida 1 ‘/s ark (= 24 trycksidor). 
Upptar den mer än 1 Vs ark, kan tidskriften icke åtaga sig omkostna
derna för den överskjutande delen, såvida styrelsen icke efter särskild 
prövning bestämmer annorlunda.

Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas av 
vedelböi ande författare, likasa extra kostnad för sättning av svårläsligt manu
skript. Detta bör därför vara maskinskrivet.

Av större uppsatser och avhandlingar lämnas kostnadsfritt 100 separat med 
omslag utan tryck; för tryck på omslaget debiteras 5 kr. Extra separat kunna 
beställas mot särskild avgift. Av smärre uppsatser och meddelanden, liksom 
av recensioner lämnas särtryck endast efter överenskommelse.

För utformning av text gäller följande:
Avhandlingar av mera allmänt vetenskapligt innehåll böra publiceras på eng- 

elfka, franska eller tyska; i varje fall skola de förses med en sammanfattning 
pa nagot av dessa språk. Manuskript på främmande språk skall vara granskat 
av sakkunnig språkman, vars namn meddelas redaktören.

Koncentration i utformningen av all text eftersträvas, och, där så kan ske utan 
olägenhet för läsaren, användas förkortningar (t. ex. frekvens- och lokaluppgifter 
i artlistor). Noter under texten torde undvikas.

Tabeller förses med kort rubrik och numreras med romerska siffror.
Erforderliga bibliografiska uppgifter om citerade arbeten sammanföras i en till 

avhandlingen bifogad litteraturförteckning, där de ordnas alfabetiskt efter för
fattarnamn och uppställas enligt följande exempel:

Raunkler, C., 1912: Measuring-apparatus for Statistical Investigations 
of Plant-formations. — Bot, Tidsskr., Bd 33, H. 1. Kobenhavn.

Citeras två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryck
år, betecknas de med a, b, c etc. Dessa beteckningar införas omedelbart efter 
tryckåret; i texten enligt exemplet: »(Raunkler 1912 a, s. 45)», i litteraturför
teckningen: »Raunkler, C., 1912 a: — —».

Med avseende på stilblandningar gäller:
1. Personnamn, även auktorsnamn, sättas med Kapitaler (understrykas i 

manuskriptet med två streck).
2. Latinska växtnamn i text och figurförklaringar sättas med kursiv stil 

(understrykas med ett streck).
Text, som skall spärras, understrykes med en bruten linje (— —).

Illustrationer bifogas manuskriptet i s&dant skick, att de omedelbart kunna 
klicheras. Retusch betalas ej av tidskriften, ej heller montering av planscher 
eller sammanställning av textfigurer, som omfatta flera smärre bilder.

För klichering avsedda fotografier utföras i svart-vitt på blankt papper.
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. 

Sammanföras flera bilder under samma figurnummer, betecknas de enskilda 
bilderna med kursiva bokstäver (a, b, c etc.), ej med siffror.

Planscher numreras med romerska siffror (en nummerföljd för varje uppsats). 
Omfatta de flera figurer, numreras dessa med arabiska siffror (en nummerföljd 
lör varje uppsats, ej för varje plansch).

I tidskriftens ärenden träffas redaktören, efter överenskommelse, vardagar kl. 
12—13 på Riksmuseets Paleobotaniska Avdelning (tel. 33 63 20, växel).

Manuskript, korrektur och skrivelser angående uppsatser, sändas till redaktören 
under adress: Riksmuseets Paleobotaniska Avdelning, Stockholm 50.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får icke äga rum

Redaktionen.
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