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Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 47, H. 4. 1953.

KOMPLETTERANDE FLORISTISKA ANTECKNINGAR 
FRÅN ANTEN-MJÖRN-OMRÅDET [ VÄSTRA 

VÄSTERGÖTLAND.

AV

T. E. HASSELROT.

Under somrarna 1940 och 1941 var jag framlidne lektor J. A. O. 
Skärman behjälplig med en inventering av kärlväxtfloran i Långa
reds socken, belägen vid sjön Anten i västra Västergötland norr om 
Alingsås. Resultaten meddelades av denne i hans år 1942 i denna 
tidskrift publicerade arbete »Floristiska undersökningar i trakterna 
av Anten och Mjörn», vilket utom Långared även berörde Östads 
och Stora Lundby socknar i samma landskap.1

Nedanstående floraförteckning är närmast avsedd som ett kom
plement till nämnda arbete2, ävensom till samme författares tidigare

1 Skärmans vid 80 års ålder genomförda inventering i dessa delvis starkt kuperade, 
glest befolkade trakter är förvisso en prestation, värd den största beundran. Dag efter 
dag företog han, ofta per cykel eller till fots, upp till flera mil långa exkursioner, som 
berörde även de mest avlägsna och svårtillgängliga delarna av undersökningsområdet. 
Med förkärlek uppsökte han härvid bergsbranter, som kunnat te sig avskräckande 
även för en vida yngre person, men där han fick lön för mödan i form av många in
tressanta, ibland överraskande upptäckter (såsom Festuca altissima, Hedera). Om 
hans sega energi och uthållighet vittnar även hans egen uppgift i arbetet av år 1942 
(s. 316), att han vid nämnda höga ålder i de tre inventerade Anten-Mjörn-socknarna 
företagit uppteckningar vid ej mindre än ett 40-tal större och mindre sjöar (många 
av dessa avsides belägna). Han fortsatte sina undersökningar även sedan han, efter 
vad han själv berättade mig, på ett av sina längre strövtåg (1941) i en brant nära den 
lilla Ramsjön i Östad (en av fyndorterna för Cladium) drabbats av en hjärnblödning. 
Fast svårt medtagen lyckades han vid detta tillfälle — återkallad till medvetande 
av en häftig åskskur — utan hjälp komma på benen och ta sig tillbaka till sitt 
kvarter. Senare vågade eller orkade han, förklarligt nog, ej utsätta sig för så svåra 
strapatser som förut.

2 En liten tilläggs-förteckning till detsamma publicerades — ävenledes i denna 
tidskrift — av Skärman 1943.
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466 T. E. HASSELROT

(1935) utgivna »Floristiska undersökningar i Ale härad», men inne
håller därutöver även anmärkningsvärdare fynduppgifter från några 
socknar omedelbart utanför de av Skårman (11. cc.) behandlade 
områdena.

Det material i form av insamlingar1 eller anteckningar, som lig
ger till grund för förteckningen, har — vad mina egna uppgifter 
beträffar — hopbragts under min sommarvistelse i Hällnäs, Långa- 
red, huvudsakligen 1945—46 och 1950—53 under sammanlagt c:a 
90 exkursionsdagar.

Mina undersökningar ha utom Långared och den sydöst om Anten 
belägna delen av Östad främst berört nordvästra Östad samt östra 
Hålanda och dito Skepplanda, d. v. s. det vidsträckta, naturgeo- 
grafiskt såväl som floristiskt mycket omväxlande, på berg, sjöar och 
myrar rika »vildmarksområde», som går under benämningen Ris
veden, och som alltid på mig utövat en stark lockelse. Från övriga 
delar av de senare socknarna, ävensom från de andra av Skårman 
(11. cc.) behandlade, har jag blott obetydligt nytt att anföra. Som 
redan omtalats, har jag emellertid funnit det lämpligt att i förteck
ningen även medtaga mer anmärkningsvärda, tidigare opublicerade 
lokaluppgifter från några omedelbart utom ramen för hans under
sökningar fallande socknar, framför allt då Erska — spec. Gräfsnäs 
med omgivningar2 — på nordsidan av Anten samt norra delen av 
Alingsås landsförsamling, den s. k. Älgaråsen, ett höglänt, på små
sjöar rikt barrskogsområde mellan Alingsås och Anten av liknande 
natur som det ovan omtalade Risveden, föga beaktat i tidigare ar
beten rörande Alingsås-traktens flora (Högman 1876, Nattsén 1887, 
Westerlund 1904).

Utom mina egna fynd upptar förteckningen även talrika sådana 
av apotekare Bernt Hasselrot i Vara, uppväxt i Långared och 
sedan ungdomen väl förtrogen med och livligt intresserad av trak
tens flora. Honom har jag att tacka för flertalet uppgifter från 
Erska och många av de märkligare från Långared och Östad. 
Många värdefulla bidrag ha också lämnats mig — som tidigare 
Skårman — av hemmansägare Yngve Svensson, Långared.

Museiintendenten fil. dr Erik Asplund (Stockholm) och docent 
Gunnar Lohammar (Uppsala) ha haft vänligheten hjälpa mig med

1 Allt av mig insamlat material har överlämnats till Naturhistoriska Riksmuseets 
botaniska avdelning, Stockholm.

2 Beträffande tidigare härifrån uppgivna arter se särskilt Rudberg 1902, Kjell
berg 1929, Hylander 1943.
Sv. Bot. Tidskr., 47; 4



FLORISTISKA ANTECKNINGAR FRÅN ANTEN-MJÖRN-OMRÅDET 467

några bestämningar, huvudsakligen av hybrider. För detta riktar 
jag till båda ett hjärtligt tack.

Genom att Gräfsnäs-området inryckts i förteckningen, ha för An- 
ten-Mjörn-dalens vidkommande följande arter tillkommit, vilka icke 
anträffats i de tre av Skärman inventerade socknarna i nämnda 
område (de med asterisk utmärkta ej heller funna i de av honom 
undersökta Göta älv - socknarna)1: Butonms umbellatus, Epilobium 
roseum, *Eiionymus europaeus (förvild.), *Filago arvensis, Lemna 
trisulca, Listera ovata (nu utgången), Medicago sativa (förvild.), 
Oenanthe aquatica, *Sarothamnus scoparius o. :i'Rosa rubiginosa (för
vild.), Silene nutans. Till dessa kan fogas den redan tidigare (Rud- 
berg 1902) från Gräfsnäs uppgivna och där fortfarande förekom
mande Ranunculus lingua. (Senecio aquaticus är däremot numera 
utgången, jfr s. 486.)

Av de i förteckningen från Alingsås *2 och Rödene omnämnda 
arterna ha Geranium dissectum och Vicia silvatica icke påvisats i de 
av Skärman inventerade Anten-Mjörn-socknarna men väl — som 
huvudparten av de ovannämnda Gräfsnäs-växterna — från Göta 
älv - området, där dock endast på ett fåtal platser.

I huvudsak har jag inskränkt mig till att medtaga endast sådana 
arter, som äro nya för det undersökta området i dess helhet, saknas 
eller äro påfallande sparsamt företrädda hos Skärman från resp. 
socknar, eller av honom betecknas som sällsynta eller mindre all
männa. (I några fall har det visat sig, att växten i fråga i verklig
heten icke är så sällsynt som av honom antagits, så t. ex. beträffande 
Carex flava, C. vaginata, Gentianella campestris, Leontodon hispidus, 
Linum catharticum, Listera cordata, Moneses uniflora, Platanthera 
chlorantha, Pyrola media, Radiola linoides.) Då någon av de mer 
anmärkningsvärda arterna konstaterats vara utgången på de tidi
gare meddelade växtplatserna, har jag också påpekat detta.

Ej tidigare noterade från någon av de i Skärmans ovan citerade 
arbeten behandlade socknarna äro följande 14 nu (eller tidigare) 
där funna arter (de med asterisk utmärkta dock anträffade i de 
norra Göta älv - socknarna, Skärman 1938): Agrostis gigantea, * Arabis 
hirsuta, Centunculus minimus, Chenopodium hybridum, Epilobium 
adenocaulum, E. rubescens, Eriophorum gracile, Galinsoga parviflora, 
:fGalium hercynicum, Geranium pyrenaicum, Gymnadenia conopsea, 
[Orchis mascula], Ornithogalum umbellatum (förvild.), Spirodela

1 Se vidare nedan.
2 = Alingsås landsförsamling.

Su. Bot. Tidskr., 47: 4



468 T. E. IIASSELROT

polyrrhiza. Av dessa äro Epilobiuin-arterna. och kanske även Spirodela 
stadda i spridning, medan Gymnadenia conopsea och Orchis mascula 
numera äro utgångna på de lokaler, där de tidigare anträffats. 
Galium hercynicum har befunnits förekomma flerstädes i området 
på för densamma karakteristiska växtplatser. Yid Gräfsnäs uppträder 
den dessutom i gräsmattor i och invid parkområdet på alldeles 
samma sätt som å den av Hylander (1943 s. 350) meddelade fynd
orten i Nolhaga-parken vid Alingsås. Huruvida den även i dessa 
fall är att betrakta som spontan eller som med gräsfrö inkommen 
synantrop, torde icke vara lätt att avgöra.

Bland märkligare nyfynd av tidigare från området kända arter 
må särskilt framhållas upptäckten av Cladium mariscus i ytterligare 
fyra småsjöar i Skepplanda1, en belägen c:a lx/2 km nordväst om 
den av Skärman konstaterade förekomsten i Bergsjön, de övriga 
anslutande sig till det närliggande, av honom påvisade, på m. el. m. 
näringskrävande brant- och kärrväxter förhållandevis rika stråket 
utmed Kvarnabo-vägen mellan Slerebo och Stenkullen. Sjöarna 
ifråga (se närmare lokallistan) ha alla karaktären av små igen
växande dytjärnar, delvis med gungflystränder, och överensstämma 
till sin vegetation nära med de av Skärman (1935, 1941) beskrivna 
(jfr även Westeeldt 1952). De motsvara sålunda så litet som 
möjligt den föreställning man vanligen torde göra sig (men som 
tydligen behöver revideras!) om en Cladium-sjö. De för trakten i 
övrigt utmärkande oligotroferna dominera helt bilden, och utpräg
lade kalcifiler lysa med sin frånvaro. Ett sparsamt inslag på strän
derna eller i kringliggande kärrmarker av mer anspråkslösa sådana, 
som Carex flava, C. Hostiana, Eriophorum latifolium, Scirpus Hud- 
sonianus och bland mossorna2 Campylium stellatum, Drepanocladus 
exannulatus och revolvens, varslar dock om gentemot de ännu fatti
gare sjöarna i omgivningen något gynnsammare näringsekologiska 
förhållanden. — Vidare förtjäna omnämnas nyupptäckta rika före
komster i Långared och Hålanda av de i Västergötland överhuvud 
mycket sällsynta Agrimonia odorata, Brachypodium silvaticum och

1 Inalles har jag i det av mina exkursioner berörda området besökt 138 sjöar, 
Anten och Mjörn oräknade, varav 98 på Risveden, och därvid ständigt haft gotlands- 
agen i åtanke. Jag tror mig därför kunna påstå, att utsikterna att påträffa den utan
för (öster om) den rayon, inom vilken de hittillsvarande fynden blivit gjorda, äro 
mycket minimala. Däremot är det icke osannolikt, att den kan visa sig förekomma i 
ytterligare en eller annan alltjämt oundersökt tjärn (åtskilliga sådana återstå fort
farande!) i närheten av de nu kända växtplatserna.

2 Svillesjön, kärr i omedelbar anslutning till Cladium-beståndet (det. H. Persson). 

Sv. Hot. Tidskr., 47; 4
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Utricularia ochroleuca, nya fynd av de i den här ifrågavarande delen 
av landskapet endast på ett fåtal lokaler anträffade Hammarbya 
paludosa, Hypochoeris radicata, Lastrea thelypteris, Lathyrus vernus, 
Ledam palustre, Polygonatum multiflorum m. fl., av den här som 
annorstädes mycket förbisedda Viola montana, av den uppenbarli
gen i stark frammarsch varande Juncus tenuis o. s. v.

Efter gjorda kompletteringar uppgår nu totala antalet iakttagna 
arter1 — släktena Rosa, Taraxacum och Hieracium undantagna — 
i de tre grundligast undersökta socknarna Långared, Östad och 
Skepplanda till 595, 589 resp. 601, därav 45 resp. 28 och 10 i denna 
förteckning nytillkomna.

Frånräknas de m. el. m. tillfälligt uppträdande, icke naturalise- 
rade arterna, bli de motsvarande siffrorna för de återstående bofasta 
c:a 554 för Långared, c:a 553 för Östad och c:a 584 för Skepplanda.

I fråga om Långared torde för närvarande — att döma av de två 
sista somrarnas sparsamma nytillskott (3 arter 1952, 2 1953) —- 
icke mycket ytterligare vara att förvänta, i varje fall icke beträffande 
de bofasta arterna. En fortsatt inventering i södra Östad och västra 
Skepplanda, vilka delområden dock av Skårman ägnades stor upp
märksamhet, skulle däremot sannolikt för dessa socknars vidkom
mande medföra en ökning av de ovan anförda siffrorna med ett 
eller annat 10-tal arter. Särskilt torde skillnaden mellan Skepplanda 
— den största av de tre socknarna och den enda av desamma som 
når fram till den näringsekologiskt mer gynnade Göta älv - dalen —- 
å ena sidan och Långared—Östad å den andra i verkligheten vara 
avsevärt större, än vad som kan utläsas ur de nu föreliggande 
siffrorna.

Det i förhållande till de båda övriga socknarna låga antalet observerade 
tillfälliga arter i Skepplanda motsvarar sålunda säkerligen icke de faktiska 
förhållandena, utan orsaken måste sökas i den omständigheten, att inven
teringen i denna senare, vad den ifrågavarande artgruppen beträffar, icke 
varit lika intensiv som i Anten-Mjörn-socknarna.

1 I nedanstående statistik ha icke inräknats sådana arter, som visserligen tidigare 
förekommit i (eller uppgivits från) området, men som sedan länge äro utgångna där
städes eller icke återfunnits, efter det Skårman började sina undersökningar (i Långa
red t. ex. Camelina alyssum, Circaea lutetiana, Cuscuta europaea, Hammarbya paludosa, 
Lolium temulentum, Polygonum fagopyrum och lataricum m. fl.). Däremot ha samtliga 
efter nämnda tidpunkt inom de ifrågavarande socknarna säkert konstaterade arter 
medtagits, oavsett om de numera finnas kvar eller icke. (Detta kan kanske kritiseras, 
men att härvidlag få siffrorna fullt aktuella är knappast möjligt. De motsvara ju ändå 
ej den verkliga artstocken utan äro blott approximativa.)

Su. Bot. Tidskr., 47: 4



470 T. E. IIASSELROT

Vid möjlighet till jämförelse med liknande artlistor från några 
i storlekshänseende någorlunda jämnställda arealer i landskapets 
silurområde skulle de uppnådda, ovan anförda siffrorna, säkerligen 
te sig rätt blygsamma. Området kan dock icke betecknas som i flo- 
ristiskt avseende fattigt eller ointressant. Tvärtom!

Det nytillkomna materialet förändrar icke nämnvärt de av Skär
man tecknade huvuddragen av florans sammansättning och fördel
ning inom området. Några kommentarer må dock tillåtas.

Skärman jämför Anten-Mjörn-socknarna med Göta älv - området 
och framhäver den större artrikedomen inom så gott som alla ut- 
bredningsgrupper i det senare. Denna motsättning framstår alltjämt 
som ganska betydande. Det sammanlagda antalet i båda områdena 
anträffade arter uppgår till 787, varav 674 i Anten-Mjörn-socknarna 
och 745 i Göta älv-området. Skillnaden belöper sig alltså till 
71 st.

Härvid är dock att märka, att Skärman i Göta älv - området in
räknade samtliga de av honom i arbetena av 1935 och 1938 be
handlade 14 socknarna utom Östad (även de, som över huvud taget 
ej nå fram till älven). Ifrågavarande område kommer härigenom 
att bli mer än dubbelt så stort som Anten-Mjörn-området (58 937 ha 
mot dettas 28 375), vilket givetvis verkar i för det senare ofördel
aktig riktning. Uteslutas de i det senare arbetet analyserade norra 
älvsocknarna1 (15 804 ha), och lägges å andra sidan Erska socken 
(4138 ha) till Anten-Mjörn-området, dit det naturgeografiskt hör, 
bli de båda områdena mer kommensurabla ur storlekssynpunkt 
(43133 ha resp. 32 513 ha). Skillnaden dem emellan i artantal blir 
då samtidigt något reducerad. Från det så begränsade älvområdet 
avgå då följande 6 arter, som endast anträffats i de norra socknarna: 
Campanula cervicaria, Carex bmnnescens, C. silvatica, Circaea lute- 
tiana, Vicia lathyroides och Viola hirsuta. I stället får Anten-om- 
rådet ett tillskott av de ovan s. 467 uppräknade Erska-arterna 
(10 st. efter frånräknande av Tiosa-arten och den numera utgångna 
Listera ovala), av vilka 3 äro nya för undersökningsområdet i dess 
helhet.2

Särskilt beträffande det i området rika och betydelsefulla atlan- 
liska florainslaget överdrev Skärman motsättningarna. Antalet av de 
av honom till nämnda grupp förda arterna uppgår inom hela under -

1 Dessa ha en i förhållande till de södra älvsocknarna fattig flora (Skärman 1938 
s. 385—387).

2 Tillskottet skulle säkerligen bli större vid en grundligare inventering av socknen. 
Sv. Bot. Tidskr., U7: i
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sökningsområdet till 34 stycken1. Av dessa saknas i det mindre öst
området följande 5: Cardamine hirsuta, Geranium cohunbinum, Pilu- 
larici globulifera, Scirpus setaceus och Senecio aquations. Å andra 
sidan har den likaledes atlantiska Hydrocotyle vulgaris icke anträffats 
i älvsocknarna. Skillnaden belöper sig alltså endast till 4 arter. Då 
är att märka, att Senecio aquatieus och enligt uppgift också Cir- 
caea lutetiana tidigare förekommit i östområdet (i den ovan före
slagna omfattningen). Många av de hithörande arterna äro utpräg
lade oligotrofer, som saknas i det egentliga älvområdet, medan andra 
äro tydligt koncentrerade till detsamma.

Vad som särskilt karakteriserar älvområdet gentemot Anten- 
Mjörn-socknarna (även efter »inkorporering» av Erska i de senare) 
är dess större rikedom på eutrofer, framför allt inom kategorierna 
vatten- och sumpväxter. Så gott som uteslutande bunden till älv
dalen är en liten ytterst intressant grupp havsstrandväxter, av Skär
man (1934 s. 5) uppfattade som »värmetidsrelikter från de perioder, 
då dalgången i följd av landsänkningen utgjorde en hafsfjärd».2 
Även bergsbranter och backsluttningar uppvisa en rikare flora. 
Speciellt i de södra älvsocknarna med deras tätare bebyggelse och liv
ligare kommunikationer tillkommer också ett stort antal synantroper.

Bland de uteslutande i Anten-Mjörn-området (inkl. Erska) an
träffade bofasta arterna må särskilt framhållas Anemone pulsatilla, 
Centunculus minimus, Filago arvensis (blott i Erska), Hydrocotyle 
vulgaris, Myosurus minimus, Nuphar pumilum, Orchis incarnata, 
Potamogeton crispus, P. gramineus och Thalictrum simplex.

Fyndortsförteckning.

(Förklaringar: Alingsås* = Alingsås landsförsamling; B. Ht = Bernt 
Hasselrot; Y. S. = Yngve Svensson. Ett ! efter B. Ht eller Y. S. be
tyder, att jag själv varit i tillfälle att se växten på lokalen eller insamlat 
material av densamma. Äldre uppgifter från lokaler, där ifrågavarande 
växt numera är utgången eller under senare år förgäves eftersökts, ha satts 
inom klammer.)

Lycopodium complanatum. Erska: V om Linsjön i barrskog vid kör
vägen t. Idåsen, lokalt rikl. (1944, sen. ej återfunnen).

1 Exklusive den på en enda lokal i det här uteslutna norra älvområdet funna 
Circaea lutetiana. — Enligt den växtgeografiska gruppindelningen hos Hultén 1950 
kommer man till ett betydligt större antal.

2 Vid ett besök år 1952 vid den lilla Harjsjön i Skepplanda — den märkligaste 
lokalen inom området och älvdalen överhuvud för ifrågavarande halofila element — 
återfunnos samtliga därifrån av Skärman uppgivna, gruppen ifråga tillhörande arter.

Sv. Bot. Tidskr., 47: 4



472 T. E. MASSELROT

L. inundatum. Östad: St. Kangekärr, N-änd., spars., o. SV-änd., rikl.; 
Skäfthultsjön, s. stranden. Alingsås* o. Rödene: St. Trän, NÖ-spets., 
stenig strand.

Isoeles echinospora. Skepplanda: Valsjön. Nödinge: Mollsjön. Erska: 
i Anten S om Gräfsnäs (B. Ht). Alingsås* o. Rödene: St. Trän.

Botrychium lunaria. Hålanda: Marberg, hårdvallsäng, 1 ex. (1948).
Matteuccia strathiopteris. Långared: Häckelid, vid bäckdrag i gran- 

skogsklädd sluttn. ov. v. gården, täml. rikl.
Blechnum spicant. Hålanda: S om Långemaden vid körvägen t. Stocke- 

dalen, vägkant (granskog), 1 ex.; SV om Gransjön, S-branten av höjden 
»139», vid körväg i granskog, ett 10-tal ind. Östad: vid Valån nära Antens 
järnvägsst., fl. tuvor (B. Ht). Erska: NV om Linsjön vid vägen t. Idåsen, 
1 ex. Långared: Vintergapet, vid några grustag i lövskog vid foten av 
bergsbrant, många ex.; Llällnäs, sluttn. i granskog vid s. infartsvägen, 
några ex., o. kanten av stig i granskog S om sydligaste gården, 1 ex.; 
Häckelid, vid öv. gården, 1 ex. (B. Ht); Ö om Äspenäs, blandskog, spars. 
(Y. S.); vid en skogsstig mell. Vagnshed Raddegården o. LIagesjön, minst 
ett 20-tal ex. på ett ganska lit. omr. (Y. S.).

Asplcnium seplentrionale x trichomanes. Skepplanda: Stenkullen, lit. 
klippstup vid landsvägen, 2 tuvor. Er sk a: Väsåsen, fl. ex. (ej sedd sed. 
1951, B. TIt). Lena: Bergsjön, branten V om sjön, 1 ex.

Dryopteris cristata. Hål an da: Stockedalen, stranden av sågdamm, 1 
tuva. Långared: kärr vid vägskälet Ö om Ulvarås, minst 6 tuvor.

D. cristata x spinulosa. Långared: landsvägsdike å nordligaste (upp- 
odl.) del. av mossen S om kyrkan, fl. tuvor (det. E. Asplund).

Lastrea thelypteris. Skepplanda: S om Valsjön, kärr vid vinterväg utm. 
bäcken fr. Kroksjön, ymn.; vid lilla skogstjärnen SV om St. Kangekärr, 
ett mindre bestånd.

Picea abies ssp. europaea f. virgata. Hålanda: S om Slerebo, vid lands
vägen, ett vackert c:a 6 m högt träd.

Typha angustifolia. Östad: Mjörn mell. Brobacka o. Hjällnäs. Erska: 
Gräfsnäs, i vallgraven vid slottsruinen (B. Hr). Långared: Holmängen, i 
Anten (B. Ht).

T. lati folia. Skepplanda: V om Glömsten, landsvägsdike, lokalt rikl. 
o. rikt kolvbär. Er sk a: Gräfsnäs, i vallgraven vid slottsruinen (B. Ht). 
Långared: S om Klockaregården nedanf. Stretelors såg (vid p. 84 NV 
om Kullen), ett kraft, bestånd (1951).

Sparganium angustifolium. Hål an da: Stockedalen, sågdamm, rikl. 
Skepplanda: St. Lersjön. Östad: St. Fålsjön. Långared: Hällnäs, i 
Anten; Vänga, kärr vid vägen t. Vagnshed (B. ITt); bäck S om Deragården.

S. angustifolium xFriesii. Skepplanda: St. Lersjön (det. G. Lohammar).
S. Friesii x simplex. Skepplanda: Valsjön (det. G. Lohammar).
S. glomeratum. Skepplanda: SÖ om Skogen i bäcken fr. Svillesjön. 

Långared: Säckegärde, vattenhåla i betesmark; Ulvarås, diken. Alings
ås* o. Rödene: skogskärr längs bäcken fr. lilla tjärnen Ö om Fisklösen 
mell. St. Krökingen o. St. Trän.

Polamogeton alpinus. Östad: i bäcken fr. L. Lersjön mell. Bråta o. 
Antens kapell.
Sv. Bot. Tidskr., 4-7; 4



P. crispus. Östad: i Anten NV om Dirhuvden (i anslutn. t. den rika 
förekomsten vid Älvviken i Långared).

P. pusillus. Und. sen. år ej återfunnen på den av Skärman (1942) medd. 
Långareds-lok.

Scheuchzeria palustris. Hål anda: Marberg, den s. av småtjärnarna. 
Skepplanda: Svillesjön SÖ om Skogen o. avloppsbäcken därifr.; tjärnen 
N om Valeöga; St. Ljusesjön, gungfly vid s. v. stranden. Lena: laggen av 
mossen »169» Ö om Huldalen.

Butomus umbellatus. Er sk a: Gräfsnäs, i Mellbyån.
Elodea canadensis. Östad: i Mjörn vid Brobacka; mell. Brobacka o. 

Österäng; nedanf. Ekedalen.
Setaria viridis. Östad: Ålanda, nära östligaste gården (1950, 1952). 

Långared: Humlebo (1953). —• I sandiga åkrar.
Iiierochloe odorata. Skepplanda: Solbacken NÖ om Ryksdamm, på 

av källvatten översil. sluttn., ett kraft, bestånd. Östad: mell. Brobacka 
o. Hjällnäs, strandäng vid Mjörn, ytt. spars.

Agrostis gigantea. Långared: Hällnäs, veteåker. — Säkert flerst.
Calamagrostis canescens x epigeios. Skepplanda: nära Ö-änd. av St. 

Ljusesjön, brant sluttn. vid nybrutna vägen Anten—Skogstorp (det. 
E. Asplund).

C. purpurea. Långared: mell. Strömliden o. Idåsen, vid avloppsbäcken 
fr. igenväx. torvgöl.

IIolcus mollis. Skepplanda: SV-änd. av St. Ljusesjön, vid brädupplag 
invid såg, ett stort bestånd (1953). Östad: Valås, vägkant. Erska: Gräfs
näs, vägkant. Långared: Llällnäs, vägkant; Ulvarås, veteåker, rikl. (1951).

Aira praecox. Östad: Valebråta, solig backsluttn. ov. ladugården, tills, 
med Filago minima, rikl.

[Avena fatua. Långared: prästgården, åkrar (mell. 1900 o. 1910, B.Hr).]
Cynosurus cristatus. Erska: Väsåsen, ängsmark vid foten av berget, 

spars. (1953, B. Ht). Långared: Mjölnartorp, vall; Hällnäs, ängsmark 
vid åker; Sofielund invid Äspenäs, vid sportstuga, trol. insådd (1949).

Glyceria maxima. Östad: Ålanda, i Antens avloppså. Er sk a: Gräfsnäs, 
i Anten o. Mellbyån, ymn. Långared: L. Lo, dike o. vattenhål vid vägen 
t. Sjötorp; Hällnäs, vattenhål vid stranden av Anten V om n. gården, 
spars.; Vänga, vid n. ö. stranden av Vängaviken, ett rikt bestånd (Y. S.!).

Festuca gigantea. Skepplanda: Rapenskår, lövskogsklädda branten V 
om Grönån. Östad: NÖ om Storedalen, i lövskog nedanf. bergsstup, ett 
begränsat bestånd (B. Ht!).

[Lolium temulentum. Långared: prästgården, åkrar (mell. 1900 o. 1910, 
B. LIt).]

Bromus arvensis. Erska: Gräfsnäs, vid järnvägsst. (1952, B. Ht!).
B. inermis. Lena: 100 m SV om kyrkan, sandkulle vid landsvägen 

(1948, Y. S.!).
Brachypodium silvaticum. Långared: strax NÖ om torpet Tegelberga 

c:a Va km NNÖ om Säckegärde, lunddäld vid foten av bergsbrant, ett stort, 
1952 o. 1953 rikt axbär. bestånd (B. Ht!).

Eriophorum gracile. Hålanda: L. Värhuvudsjön, kärrmark vid v. stran
den (! E. Asplund).
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E. latifolium. Hålanda: L. Värhuvudsjön, kärrmark vid v. stranden. 
Skepplanda: Lersjöås, kärr; lilla sjön vid SV-änd. av Valsjön, kärr vid 
s. stranden, rikl.; SV-änd. av St. Ljusesjön, källdrag med Orchis maculata; 
kärr vid bäcken fr. Västervatten, rikl.; vid Svillesjön SÖ om Skogen; Sten
kullen, skogskärr vid landsvägen; vid bäcken fr. St. Iglekärr. Östad: 
Vålakärr. Långared: Degebo, kärr Ö om gårdarna, rikl.

Scirpus Hudsonianus. Skepplanda: kärr längs bäcken fr. Västervatten, 
ej långt fr. sjön, täml. spars.; kärrmark vid bäck V om St. Mulsjön, rikl.; 
Skarnhålan Ö om Ryksdamm, i strandkanten på Ö-sid., spars.; Rävasjön, 
kärrmark vid n. stranden, mkt spars.

S. multicaulis. Skepplanda: n. stranden av St. Blackesjön (förut känd 
fr. den inom Östads s:n fallande del. av sjön).

S. pauciflorus. Hålanda: Vrångetjärn, ö. stranden; NÖ om Grandalen, 
kärr vid landsvägen; vid Slerebosjön. Östad: Ålandasjön, n. stranden. 
Bergstena: Slaghall, fuktig körväg. Långared: Degebo, kärr Ö om 
gårdarna.

Cladium mariscus. Skepplanda: Västervatten, längs hela ö. o. s. 
stranden med få avbrott i ett upp t. 2 å 3 m brett bälte, näst. uteslut, 
ster. (vid fyndtillfället 1952 blott 2 fjolårsinfloresc. iaktt.); Svillesjön SÖ 
om Skogen, kraft, bestånd runt näst. hela sjön, spars. axbär. (1953); Skarn
hålan Ö om Ryksdamm, ö. stranden, fl. ruggar av obetydl. mäktighet, 
åtsk. axbär. skott (1952); Sålanda, L. Iglekärr, s. v. stranden, 2 ruggar av 
ster. strån, den största av c:a 2 meters mäktighet (1952).

Rhynchospora fusca. Hålanda: L. Värhuvudsjön; Öv. Örevatten; Mar- 
berg, den s. av småtjärnarna. Skepplanda: Kroksjön; lilla sjön vid SV- 
änd. av Valsjön; St. Blackesjön; L. Kangelcärr; Svillesjön SÖ om Skogen; 
Sålanda, L. Iglekärr. Östad: Ålandasjön; St. Kangekärr. Nödinge: 
Mollsjön. Alingsås* o. Rödene: Varsjön; Gransjön; L. Krökingen; St. 
Trän; Fjällsjön; Öjasjön; Si. Grundsjön.

Carex contigua. Östad: Valebråta, backsluttn. ov. gården. Erska: 
Gräfsnäs (B. HtI); Väsåsen (B. Ht). Långared: Kvarnabo; Loholmen.

C. digitata. Skepplanda: bergsbrant vid bäck t. V-änd. av Ljusesjön. 
Erska: Väsåsen (B. Ht). Långared: Häckelid, bergssluttn. S om går
darna. Lena: brant på V-sid. av Bergsjön.

C. disticha. Östad: Ö om Ålanda, kärr vid källdrag i ängsmark, ett 
lit. bestånd; mell. Brobacka o. Hjällnäs, sumpig strandäng vid Mjörn, 
täml. spars.; Österäng, stranden av Mjörn, ett rätt stort bestånd. Erska: 
Gräfsnäs, vid Mellbyån, spars. (B. LIt).

C. data x fusca. Långared: Börta Södergården, vid en bäck, 1 tuva 
(det. E. Asplund).

C. elongata. Östad: skogskärr vid bäcken fr. Namnsjön; d:o strax SV 
om St. Hyggesjön; d:o vid bäcken fr. Rågsjöarna nära des:a; Ramdalen 
ov. Ramsjön, spars. Erska: Gräfsnäs (B. Ht). Långared: skogskärr SV 
om V. Svederna, rikl.; nära torpet Tegelberga c:a 1/2 km NNÖ om Säcke- 
gärde, kärr i lövskog nedanf. bergsbrant, spars.; Hällnäs, kärr vid stranden 
av Anten V om n. gården. Lena: mell. Långesbro o. Stomsberg, kärr vid 
landsvägen.

C. flava. Ehuru långt ifr. vanl. dock ej så sails, som Skärman (1935) 
Sv. Bot. Tidshr., 47: 4
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anger. Skepplanda: flerst. vid bäcken fr. Västervatten; vid bäcken fr. 
Dysjön S om Hålan; NÜ om Skogen, mell. landsvägen o. Svillesjön, vid 
bäck i granskogsklädd bergssluttn., stora bestånd; Stenkullen, skogskärr 
vid landsvägen; St. Mulsjön, s. stranden (1 ex. iaktt.) o. kärr vid bäck V 
om sjön (rikl.). Östad: skogskärr vid bäcken fr. Namnsjön, spars.; Kleven, 
spars. (B. Ht); Valås; vid avloppsbäcken fr. St. Kangekärr, spars.; ltam- 
dalen ov. Ramsjön, några kraft, tuvor; Salsjön, kärr vid bäck, rikl. 
Alingsås* o. Rödene: bäcken fr. Fisklösen (S om St. Krökingen); 
Fjällsjön (Ö om Rågsjöarna), skogskärr, 1 tuva; kärr vid Bosjööga (lit. 
tjärn c:a 1/2 km NÖ om St. Bodasjön).

C. hirta. Östad: Ålanda, vid landsvägsbron. Er ska: vid Mellbyån nära 
Gräfsnäs (B. Ht). Långared: Rus, vid gården, rikl.

C. Pairaei. Östad: lövskogsklädda V-branten N om Rammegärdet; 
mell. Björnbacken o. Ekedalen, bergrot (1 E. Asplund).

C. rcmota. Östad: skogskärr strax SV om St. Hyggesjön, rikl. Erska: 
1 km V om Gräfsnäs järnvägsst., vid en skogsbäck (B. Ht). Långared: 
nära torpet Tegelberga Va km NNÖ om Säckegärde, kärr i lövskog nedanf. 
bergsbrant, åtm. ett 10-tal tuvor. Alingsås* o. Rödene: vid bäcken fr. 
Fisklösen (S om St. Krökingen).

C. vaginata. Täml. allm. i kanten av kärr i barrskog, särsk. å Risveden. 
Hålanda: V om Stockedalen; V om Marberg; NÖ om Grandalen; mell. 
Alsbo o. L. Orrevatten; vid bäcken mell. I,. o. St. Orrevatten; vid bäcken 
fr. Vrångetjärn; vid Trytjärnen. Skepplanda: Lersjöås; NNV o. V om 
St. Blackesjön; Kroksjön; lilla sjön vid SV-änd. av Valsjön; mell. St. Ljuse- 
sjön o. Essjön; vid bäcken fr. Dysjön (S om Hålan); NÖ om Skogen, vid 
bäck i granskogsklädd bergssluttn.; vid bäcken fr. Västervatten; vid bäck 
V om St. Mulsjön. Östad: vid Valån mell. Valebråta o. Valås; Valås; 
vid bäcken fr. Grytesjön; vid St. Kangekärr o. vid bäcken därifr.; Salsjön. 
Nödinge: Bönabo. Alingsås* o. Rödene: St. Krökingen, sank sluttn. 
mot s. v. stranden.

Acorus calamus. Hålanda: Rösåsen, sumpmark vid källa strax V om 
gården, ster., täml. rikl. [Långared: Kvarnabobäcken nära utloppet 
(mell. 1900 o. 1910, B. Ht).]

Spirodela polyrrhiza. Östad: i Anten vid S-änd. av sjön. Er sk a: Gräfs
näs, i Mellbyån, Anten o. vallgraven vid slottsruinen. Långared: i Anten 
vid Kvarnabo, Arlid o. Hällnäs. — I Långared först iaktt. sensommaren 
1944 (i Östad 1950). Däreft. regelb. uppträd, i massveget. Här tid. förbi
sedd el. nyinvandrad?

Lemna Irisulca. Er sk a: Gräfsnäs, vallgraven vid slottsruinen (Y. S.).
Juncus squarrosus. Hålanda: N om Öv. Örevatten, bl. ljung o. blåbärs

ris på stig i barrskog. Skepplanda: nära Rävasjön, på gångstig. Lerum: 
Grankullen, på av sippervatten översil. klippor i brant sluttn. (ljungtall
skog). Erska: Väsåsen, sank körväg nära gården. Långared: mell. Häll
näs o. Vänga, V om landsvägen, sank körväg; c:a 300 m S om Börta Nord
gården, fuktig hagmark, ett fåtal ex. (Y. S.); Vänga, nära vägen t. Vagns- 
hed, betesmark (B. Ht). Alingsås* o. Rödene: 1 km SÖ om Varsjöslätt 
vid gångstigen t. Bergsjön.

J. tenuis. Skepplanda: Rapenskår, V om s. gårdarna, åkerväg (1953).
Su. Bot. Tidskr., 47: 4
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Långared: mell. Kvarnabo o. Säckegärde, vägkant, spars. (1952, 1953); 
Säckegärde, körväg i n. ö. riktn. ned. öv. gården, ymn. på en minst 100 m 
lång sträcka (1952, 1953); Arlid, vid stig S om semesterhemmet (1953, 
B. Ht); Lindås, körväg, spars. (1951); folkskolan vid kyrkan, gamla fot
bollsplanen, rikl. (1953). — Tydl. stadd i spridn. inom omr.

Ornithogahim umbellatum. Långared: torpet Tegelberga l/a km NNÖ 
om Säckegärde, gräsvall invid gården (odlingsrest), rikl. (B. Ht).

Polygonatum multiflorum. Er ska: Ekudden, ett bestånd på 30—40 ex. 
(1947, B. Ht, har sen. enl. s:e meddelare minskat i antal). Långared: 
Häckelid, bergssluttn. med lind o. hassel S om gårdarna.

[?Orchis mascula. Mell. Rus o. Mölnemad i Långared har enl. vad som 
meddelats mig tid. förekommit en storvux., rödblomm. orkidé, som av be- 
skrivn., den tid. blomn.tid. (slut. av maj t. börj. av juni) o. ståndorten 
att döma verkar ha varit ovannämnda, i provinsen mkt sälls. art (jfr 
Westfeldt 1943), av vilk. äv. B. Ht uppger sig omkr. år 1900 ha sett ett 
ex. i s:a socken i »prästgårdshagarna nedåt sjön». Belägg saknas fr. båda lok. 
Växtplatsen vid Rus utgjordes av ett mindre ängsparti i kanten av en löv
dunge med hassel invid en åker. Växten hade funnits där, så länge markäg. 
kunde minnas. För 30 t. 40 år sed. kunde antalet observer, blomm. ind. 
uppgå t. inemot ett 50-tal, men beståndet minskades så smån. Då Y. S. vid 
midsommartid. 1945 besökte lok., kunde end. några få överblomm. el. ster. 
ex. uppletas, o. alla sen. försök att återfinna arten ha varit fåfänga, var
för dess identitet beklagligtvis icke kunnat fastställas.)

Gymnadenia conopsea. Hålanda: Rösåsen, sank ängsmark i bergssluttn., 
enst. ex. (1940). — Enl. B. IIt äv. tid. (1911) funnen på lok. Numera ut
gången (fl. ggr förgäves eftersökt).

Platanlhera chlorantha. Östad: Kleven (B. LIt). Erska: Väsåsen (B. 
Ht). Långared: mell. Porten o. Holmängen, minst 120 ex. (B. LIt); Stuss
bäcken (B. Ht); Tegelberga NNÖ om Säckegärde (B. Ht); S om Arlid 
(B. LIt); L. Lo (Y. S.); Llällnäs; Klåvnebacken (Y. S.). Lena: Stomsberg 
(Y.S.).

Listera cordata. Llålanda: NV om Alsbo, vid stigen t. Backen (mell. 
Alsbo o. L. Orrevatten), Calla-kärr vid bäckdrag. Skeppland a: NÖ om 
lilla tjärnen SV om St. Kangekärr. Östad: Kleven, kärr vid bäcken fr. 
Rågsjöarna, där denna skär landsvägen; NV om St. Hyggesjön; s. stranden 
av St. Rågsjön. Långared: Hällnäs, S om sydligaste gården; kärr i bland
skog NV om Hagesjön, ett 20-tal ex. (Y. S.). — Huvuds, i blöta Sphagnum- 
mattor i sumpig granskog. Överallt ut. å den sistnämnda lok. mkt spars.

[L. ovala. Er sk a: ängsparti vid en gård 1 km NV om Gräfsnäs, några 
ex. fl. år å rad, utgången sed. mer än 15 år tillb. (B. Ht).]

Goodyera repens. Hålanda: Kråkås. Skepplanda: S om Valsjön, brant 
bergssluttn., mkt spars.; V om St. Blackesjön; trakt, av Kroksjön; mell. 
St. Ljusesjön o. Essjön, spars.; vid L. Kangekärr; Stenkullen, NÖ om 
gården. Östad: Fjällsjön (Ö om Rågsjöarna), tallskog på smala näset. 
Långared: Strömliden, spars. (B. Ht). Alingsås* o. Rödene: bergs
sluttn. SV om Stjärnflåget. — Överallt ut. på Östads-lok. i granskog.

Hammarbya paludosa. Hålanda: Trytjärnen NV om Drängedalen, 
gungfly vid avloppet, några få ex. (1946). Skepplanda: lilla sjön vid 
Sv. Bot. Tidskr., hl: h
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SV-änd. av Valsjön, kärr på s. v. stranden, ett 20-tal blomm. ex. (1953). 
[Långared: Häckelid, Rudsjön (mell. 1900 o. 1910, B. Ht, nu utgången 
el. i varje fall fl. ggr förgäves eftersökt på lok.).]

Corallorhiza trifida. Hålanda: V om Stockedalen; Slisjön. Skepplanda: 
vid bäcken fr. Dysjön (S om Hålan). Östad: Salsjön, vid bäck. Långared: 
Huldalen, 18 ex. — I blöta Sphagnum-m&ttov i skogskärr. Överallt ut. vid 
Huldalen i enst. ex.

Polygonum dumetomm. Erska: Väsåsen (B. Ht). Långared: Holm- 
ängen (B. Ht); vid gård V om Porten invid Erska-gränsen (B. Ht).

[P. tataricum. Långared: prästgården, i åkrar, tillfäll, (mell. 1900 o. 
1910, B. Ht).]

Chenopodium hybridum. Östad: Ålanda kvarn, trädgårdsland (1949, 
B. Ht & Y. S.l, sen. utgången).

Atriplex lati folium. Hålanda: Rösåsen, vid gödselstad (B. Ht!).
Stellaria nemorurn. Erska: Ekudden (B. Ht). Långared: stranden av 

Anten å prästgårdens mark (B. Ht); Hällnäs udde, und. alar vid foten av 
grussluttn. med frambryt. grundvatten invid stranden.

Sagina subulata. Långared: Vänga Mellomgården, vid ladugården, 
tills, med bl. a. Poa annua, Plantago major, Polygonum avimlare o. Matri
caria malricarioides, 1 ex. (1949, Y. S.!).

Spergula vernalis. Lerum: Grankullen, klippor i brant, med ljungtall
skog bevux. sluttn.

Agroslemma githago. Hålanda: Eket (1948). Erska: Gräfsnäs (1951, 
B. Ht). Långared: gård S om Porten (1952, B. Ht); Boråsen (1952); 
Vägestorp (1948). —• I åkrar.

[Silene cucubalus. Långared: prästgården, gräsvallarna i trädgården, 
o. vid gamla småskolan nära kyrkan (mell. 1900 o. 1910, B. Ht).]

S. dichotoma. Östad: Valegärde (1951). Långared: Hällnäs (1949, 
Brita Hasselrot); Björkäng (strax NÖ om Häckelid, Y. S.). Alingsås* 
o. Rödene: Stjärnflåget (1952). — Överallt i åkrar el. vallar.

S. nutans. Er sk a: Gräfsnäs, slottsruinen, vallarna mot Anten, rikl.
Melandrium album. Llålanda: Hagen, vid ladugård o. i klippsluttn. 

vid stugan. [Långared: Kvarnabo o. prästgården, tillfäll, (mell. 1900 o. 
1910, B. Ht).]

M. rubrum. Östad: Östads barnhus, Djurgården NV om Björkenäs, 
lundart. lövskog, spars., o. Ö om p. 119, bäckravin i ädellövskog, ett par 
ind. Er ska: Ekudden (B. Ht).

Dianthus deltoides. Skepplanda: Rapenskår, i sluttn. mot Grönån V 
om s. gårdarna. Erska: Gräfsnäs, slottsruinen, vallarna mot sjön (B. Ht).

Thalictrum flavum. Erska: Gräfsnäs, stranden av Anten (B. Ht!). Långa
red: 1 km S om Gräfsnäs vid Anten (ej återfunnen sed. 1951, B. Ht).

Th. simplex. Långared: Ulvarås, backsluttn., brynet av buskage av 
hassel o. lind, ett vackert bestånd; torr backe invid Vänga missionshus 
(Vagnshed Raddegården), spars. (Y. S.!).

Actaea spicata. Erska: Gräfsnäs, 400 m NÖ om korsn. av Kvarnabo- 
o. Livereds-vägarna, nedanf. en bergvägg (B. Ht). Långared: mell. Rus 
o. Mölnemad, bergsbrant o. lövskogsparti nedanf. dens:a; Häckelid, med 
lind o. andra lövträd bevux. bergssluttn. S om gårdarna.

Sv. Bot. Tidskr., 47: 4
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Ranunculus sceleratus. [Erska: Gräfsnäs, vid stranden av Anten (mell. 
1900 o. 1910, B. Ht).] Långarcd: L. Lo, sumpig dalbotten, nedanf. ladu
gård, 1 ex. (1953).

Chelidonium majus. Erska: Gräfsnäs, slottsparken samt vid landsvägen 
t. Livered (B. Ht).

Conjdalis fabacea. Långared: Hällnäs udde o. »Östergärdskullen» vid 
basen av dens:a, und. lindar.

Fumaria officinalis v. tenuiflora. Långared: Hällnäs, n. gården, kläng
ande bl. gräs invid häck i trädgården (1952).

Sinapis alba. Östad: Östads barnhus, i åker, spridd fr. odling (1947, 
Y. S.).

Teesdalia nudicaulis. Långared: Häckelid, backsluttn. nära ö. (öv.) 
gården (B. Ht), d:o, gruskulle o. grusgrop strax bakom ladugården vid 
nämnda gård (vid fyndtillfället 1953 blomm. ännu 22/7, jfr anm. hos 
Skärman 1942 s. 349); Älvviken, banvallen på en lång sträcka (1953).

Subularia aquatica. Östad: Ålanda, kvarndammen. Nödinge: Moll
sjön, s. v. stranden nära avloppet.

Bunias orientalis. Långared: Hällnäs, »Västergärdet» S om sydligaste 
gården, klöveråker, ett 20-tal ind. (1950, 1951, nu utrot.).

Cardamine bulbifera. Erska: Gräfsnäs, bergssluttn. 400 m NÖ om 
korsn. av Kvarnabo- o. Livereds-vägarna, barrskog med spars. inslag av 
hassel (B. Ht).

C. flexuosa. Und. de sen. åren förgäves eftersökt på den av Skärman 
publ. lok. vid Kleven i Östad, där den tid. uppträdde rikl.

C. impatiens. Skepplanda: Rapenskår, lövskogsklädda branten V om 
Grönån, täml. rikl. Östad: V-branten N om Rammegärdet, på stora, 
mossiga block i skuggig lövskog, spars. (1952, ej återfunnen 1953).

Barbarea stricla. [Erska: Gräfsnäs, vid bäck i slottsparken (mell. 1900 
o. 1910, B. Ht).] Långared: Sjötorp, vid bäcken nedanf. kvarnen, 1 ex. 
(1949, Y. S.); [Attholmen (mell. 1900 o. 1910, B. Ht)].

Arabis hirsuta. Erska: Gräfsnäs, slottsruinen, den med lövträd o. bus
kar bevuxna vallen mot Anten. Långared: Holmängen, SV om s. går
den. lövskogsklädd sluttn. mot Anten, några få ex. (1950, 1953).

Cardaminopsis arenosa. Starr k ärr: Älvängens järnvägsst. (1947, B. Ht!). 
Erska: Högen, ett par ex. (1946, B. Ht!).

C. suecica. Starrkärr: Älvängens järnvägsst. (1947, B. Ht!).
Turritis glabra. Hålanda: Grandalen, bergsstup vid vägen o. lands

vägskanten på ett par ställen. Långared: Kvarnabo, brädgården vid 
sågen (några ex. 1949, 1 ex. 1953); Ulvarås, backsluttn. V om stora väg
kröken; Deragården, vid trädgård, spars., iaktt. sed. några år (Y. S.).

Alliaria officinalis. Er sk a: Gräfsnäs, slottsparken flerst. (B. Ht). 
Långared: Vänga Mellomgården, trädgård o. vägkant, inkommen spon
tant (1949—1953, Y. S.).

Sisymbrium altissimum. Långared: Kvarnabo järnvägsst., avfallshög, 
6 å 7 ex. (1951, sed. utgången).

[Camelina alyssum. Långared: förr enl. B. Ht täml. allm. (observatio
nen gäller tid. mell. 1900 o. 1910).]

Descurainia sophia. Erska: Gräfsnäs, vid järnvägsst. (1949,1950, B. Ht). 
Sv. Bot. Tidskr., M: b
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Crassula aquatica. Numera utgången på den av Skårman (1942) publ. 
Långareds-lok.

Parnassia palustris. Skepplanda: Lersjöås. Långared: Degebo, Ö 
om gårdarna, täml. rikl.; nedanf. Stommen (SÖ om kyrkan), vid bäcken 
fr. mossen, lokalt rikl. — I kärr.

Chrysosplenium alternifolium. Erska: Gräfsnäs, mell. järnvägsst. o. 
Vasaallén i bäcken strax S om banvaktsstugan (B. Ht). Långared: Häcke- 
lid, ö. gården, i o. vid bäcken fr. Rudsjön (Y. S.).

Fragaria moschata. Erska: Gräfsnäs (B. Ht).
[Polenlilla norvegica. Långared: Arlid o. vid prästgården (mell. 1900 

o. 1910, B. Ht).]
Rosa rubiginosa. Erska: vid vägen t. Livered på två ställen, ett vid 

korsn. av denna väg med Kvarnabo-vägen, ett en km längre åt V. Ut
gången sed. 1944 (B. Ht).

Agrimonia eupaloria. Skepplanda: Kullen, backsluttn., spars. Östad: 
S om Björnbacken nära järnvägskorsn., vid landsvägskanten, ett lit. be
stånd. Er ska: Gräfsnäs, vid slottsruinen. Långared: NÖ om Rus, 
S-sluttn. av en bergknalle, några få ex.

A. odorata. Långared: N om torpet Tegelberga c:a Va km NNÖ om 
Säckegärde, lövskogsklädd bergssluttn., talr. ex. (B. Ht!).

Cotoneaster melanocarpa. Östad: SY om Kleven, bergsbrant vid lands
vägen, 1 buske, lok. nu förstörd eft. breddning av vägen (Y. S.!); Y-branten 
N om Rammegärde, 1 buske (B. Ht!). Långared: Va km NNÖ om Kleven, 
klippbrant vid Anten-vägen, 4 buskar.

Geum rivale x urbanum. Hålanda: Rösåsen, spars. (B. Ht). Östad: 
NNÖ om Kleven nära Långareds-gränsen, landsvägskant, enst. ex. (B.Ht).

Sarothamnus scoparius. Erska: Gräfsnäs, neofyt sed. mer än 15 år 
(B. Ht!).

Medicago lupulina. Erska: Väsåsen, vägkant (fanns där red. år 1900, 
B. Ht).

M. sativa. Er ska: Gräfsnäs, slottsparken (Kungsallén nära vallgraven), 
några ex. (1944—49, B. Ht).

Trifolium arvense. Skepplanda: Rapenskår, V om s. gårdarna; Kullen. 
Er sk a: Gräfsnäs (B. Ht). Långared: Loholmen; Ulvarås, 2 lok.
I torra backsluttn.

T. aureum. Skepplanda: Rapenskår, vid en av de s. gårdarna, int. 
garage vid landsvägen (1953). Erska: Karsta kulle V om Jakobstorp, 
vissa år rikl. (B. Ht); Väsåsen (1951, B. Ht). Långared: Häckelid, vid 
s. gården (1948, 1953, Y. S.).

T. campestre. Skepplanda: Rapenskår, V om de s. gårdarna, ängs- 
sluttn. mot Grönån, rikl. Östad: Brobacka, Högstorp, vid gården, spars. 
Erska: Väsåsen (B. Ht). Långared: mell. Börta Södergården o. Ulvarås, 
kanten av en åker invid stort grustag, spars.; Ulvarås, backsluttn. V om 
stora vägkröken, nära föreg. lok.

T. dubium. Bcrgum: Trulsdal, trädesåker, rikl. (1946). Långared: vid 
torpet Tegelberga 1/2 km NNÖ om Säckegärde, vallar, mängdvis (1952, 
1953, B. Ht!). Lena: vid stig mell. Långesbro o. Bergsjön, spars. (1946).

Anthyllis vulneraria. Östad: Ålanda, N om kvarnen, vid kanten av
Sv. Bot. Tidskr., 47: 4
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Långareds-vägen, spars. (1949); c:a 1/2 km SÖ om Ålanda, fodervall, rikl. 
(B. Ht!); mell. Brobacka o. Österäng, banvallen, enst. ex. (1952).

Astragalus glycyphyllus. Östad: mell. Valebråta o. Valås, S-brant NÖ 
om p. 100, rasbrant, åtsk. ex. (1945, sen. fl. ggr förgäves eftersökt). 
Alingsås* o. Rödene: Krökingsberget på V-sid. av L. Krökingen, ras
brant (1944, Y. S.I, nu utgången).

Vicia angustifolia. Hålanda: Eket (1948); Drängedalen (1948, Y. S.). 
Skepplanda: Kullen (1952). Östad: Kleven (1945, B. Ht). Långared: 
Arlid (1946, B. Ht). — Överallt i åkrar el. vallar.

V. cassubica. Skepplanda: Bodaredal, bl. buskar vid landsvägskanten. 
Östad: mell. Valebråta o. Valås, S-brant NÖ om p. 100, rasbrant, 3 å 4 
unga ex. (1945). Erska: Väsåsen (B. Ht).

V. silvatica. Alingsås* o. Rödene: Krökingsberget V om L. Krökingen, 
rasbrant (Y. S.I).

V. letrasperma. Skepplanda: Rapenskår, V om s. gårdarna, invid öde
tomt i ängssluttn. mot Grönån, rikl. Östad: Brobacka, vid banan (B. Ht). 
Långared: Loholmen, ytt. spars. (1953); Hälsingetorp, i röse vid öde
torpet, rikl.; Vänga Mellomgården, åkerren (borta sed. 1953, Y. S.).

V. villosa. Långared: [prästgårdens ägor, i en rågåker, blott ett år 
men då rikl. (mell. 1900 o. 1910, B. Ht)]; Hällnäs, veteåker, några ex. 
(1950); Vänga Mellomgården, veteåker, 1 ex. (1953, Y. S.!).

Lathyrus niger. Östad: Valås, bl. ekbuskar, lind o. hassel ov. gården, 
ett rikt bestånd; Klevsjön, i brant SV om smala sundet, spars.

L. vernus. Långared: Häckelid, bergssluttn. med lind o. hassel S om 
gårdarna (Y. S.I).

Oxalis strida. Långared: Björkäng (strax NÖ om Häckelid), träd
gårdsland, spars. (sed. fl. år, Y. S.); Brogärde, åker, rikl. (sed. åtsk. år tillb., 
Y. S.I).

Geranium disseetum. Alingsås* o. Rödene: Stjärnflåget, klöveråker 
vid landsvägen (1952).

G. pusillum. Er sk a: Erska Håkansgården 500 m N om kyrkan (B. Ht!). 
Långared: mell. Kvarnabo o. Sjöbo, åker (1951); kyrkogården (1944); 
Vänga, berghäll i åker (1952).

G. pyrenaicum. Långared: Vänga, åker, ett par ster. ind. (1946, Y. S.!). 
Radiola linoides. Hålanda: Rösåsen, körvägen upp t. gården, rikl.; 

Marberg, gården NV om minsta tjärnen, hårdvallsäng; Eket; Drängedalen. 
Skepplanda: Solbacken mell. Ryksdamm (ö. gården) o. Bodaredal. 
Östad: Ö-änd. av Valsjön, vid sjöstranden; Hareslätt, rikl.; Kleven; 
Ålanda kvarn, vid Antens avloppså (B. Ht!); gård N om Rammegärdet, 
rikl. (B. Ht). Långared: mell. Lerbäcken o. Aspedal; mell. Sjöbo o. Bor
åsen; Katosberg; Hällnäs, »Västergärdet» S om sydligaste gården; Fridhem 
(SÖ om Hällnäs); Ö om Husabacken (S om Hällnäs), rikl. Lena: mell. 
Långesbro o. Bergsjön. Alingsås* o. Rödene: NÖ-spets. av St. Trän, 
stenig strand. — Då intet annat anges, påträffades arten i fuktigt grus på 
föga trafikerade åker- o. skogsvägar el. på landsvägskanter.

Linum catharticum. Hålanda: Värhuvud, vid ödetomt; Rösåsen; V om 
Marberg; Eket. Skepplanda: St. Mulsjön, vid ö. stranden. Östad: 
Ålanda kvarn, vid dammen, täml. rikl. Erska: Väsåsen (B. Ht). Långa- 
Sv. Bot. Tidskr., 47: 4
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red: Lerbäcken, bäckdalssida; mell. Rus o. Mölnemad (Y. S.); Böste- 
backen; Degebo, Ö om gårdarna; Hällnäs, stranden av Anten Y om n. 
gården, spars. — På fuktig, ibl. kärrartad ängsmark.

Euphorbia cyparissias. Skepplanda: ödetomt vid S-änd. av St. Ljuse- 
sjön. Långared: Säckegärde, invid gården; Björkäng (strax NÖ om 
Häckelid). — Förvild.

Mercurialis perennis. Erska: Gräfsnäs, vid slottsruinen (B. Ht!).
Euonymus europaeus. Erska: Gräfsnäs, förvild. (B. Ht).
Impatiens noli-langere. Skepplanda: Rapenskår, lövskogsklädda bran

ten V om Grönån, täml. rikl.
Hypericum monlanum. Hålanda: torpställe SSV om Ringaledet; Gran

dalen; Drängedalen. Skepplanda: Ö-änd. av Valsjön; N-änd. av St. 
Ljusesjön. Östad: mell. Valebråta o. Valås NÖ om p. 100; V om Porsjön. 
Erska: Väsåsen (B. Ht). Lena: V-sid. av Bergsjön. Alingsås* o. Rö
den e: Krökingsberget V om L. Krökingen (Y. S.); St. Trän (Y. S.); SÖ 
om Brunnsdalen nära infartsvägen t. Vikaryd, vid landsvägen; Fogde
gården, vid vägen; N om Stjärnflåget, vid vägkanten. —• I klippstup o. 
bergsbranter, vanl. spars.

Elatine hexandra. Nödinge: Mollsjön, s. v. stranden nära avloppet (det. 
G. Lohammah).

Drosera anglica x rotundifolia. Skepplanda: s. stranden av Valsjön; 
SÖ-änd. av St. Rullsjön. Östad: V-änd. av Namnsjön, i Sphagnum-matta, 
rikl.

Viola montana. Skepplanda: Stenkullen, nedanf. klippstup vid väg
kanten, några ex. Långared: 1/2 km NNÖ om Kleven, klippbrant vid 
Antcn-vägen.

Daphne mezereum. Erska: Gräfsnäs, förvild. sed. 15 år, spridd fr. odl. 
ex. vid gamla »smedstugan» i Vasaallén (B. Ht!).

Peplis portula. St. Lundby: nära Hunsered, sumpmark vid ån t. Öja- 
redviken. Långared: Degebo, sumphåla.

Epilobium adenocaulum. Östad: mell. Valebråta o. Valås, nära Valån, 
kanten av nya Skepplanda-vägen, 1 ex. (1953). Erska: Gräfsnäs, dike vid 
banan nära Slottsparkens anhalt o. trädgårdsland, rikl. (1953). Långared: 
SSÖ om kyrkan, landsvägsdike å uppodl. del. av mossen, ymn. (1953); 
Börta Södergården, bäck, åtsk. ex. (1950—53). — Uppenbari. stadd i spridn.

E. roseum. Er sk a: Gräfsnäs, sumpmark utm. bäckdrag strax utanf. 
parkomr., rikl.

E. rubescens. Östad: Ålanda, brädgården vid sågen, rikl. (1950).
Circaea alpina. Hålanda: vid bäck t. Trytjärnen (NV om Drängedalen). 

Östad: vid bäcken fr. Grytesjön, rikl.; skogskärr vid bäcken fr. Nainnsjön. 
Erska: Gräfsnäs, S om Slottsparkens anhalt vid en lit. bäck nära banan 
(B. Hr). Alingsås* o. Rödene: vid bäcken fr. Gransjön invid Långa- 
reds-gränsen, fuktig blandskog, spars.; sluttn. mot v. stranden av L. Krö
kingen, kärr; vid bäcken fr. Fisklösen (S om St. Krökingen) o. i skogskärr 
längs bäcken fr. tjärnen Ö om nämnda sjö, ymn.; mell. L. Krökingen o. 
St. Trän, kärr längs bäckdrag.

Hippuris vulgaris. Långared: Lo, sumpmark vid bäcken Ö om kvarnen 
o. Sollebrunn-vägen, lokalt rikl.
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Hedera helix. Av de av Skårman (1942) medd. Östads-förek. tycks 
den ena (östligaste) ha helt spolierats gen. trädfälln. vintern 1950. Den 
andra — vid Brobacka, Högstorp, S-brant Ö om gården — liar av s:a 
anledn. starkt decimerats, så att det är fara värt, att äv. detta bestånd 
är dödsdömt. Sommaren 1950 förde det dock fortfar, en tynande tillvaro i 
sluttn.

Sanicula europaea. Långared: 1/t km Ö om Strömliden, i lövskog 
nedanf. klippstup mot SÖ, lokalt rikl. (B. Ht!).

Mijrrhis odorata. Hålanda: Grandalen, vid foten av klippstup invid 
gården. Långared: vid husgrund t. raserat torpställe NÖ om Havresved- 
jan; Hälsingetorp, ödetomt (1947, B. Ht!); Börta Nordgården, trädgård, 
ett par ex., kvarleva fr. gammal odling (Y. S.).

Torilis japonica. Erska: Väsåsen (B. Ht). Långared: NÖ om Rus, 
S-exp. bergssluttn., åtsk. ex.; Holmängen (B. Ht).

Cicula virosa. Er ska: Gräfsnäs, i Mcllbyån, rikl. Långared: Arlid, 
stranden av Anten vid båtbryggan nedanf. anhalten, 1 ex. (1953).

Oenanthe aquatica. Er sk a: Gräfsnäs, i Mellbyån.
Aethusa cynapium. Erska: Gräfsnäs, und. lövträd i sluttn. mot Anten 

vid slottsruinen.
Selinum carvifolia. Erska: Saxebo, vägkant o. ängsmark invid vägen, 

rikl. (B. Ht!). Långared: mell. Vagnshed o. Ulvarås, vägkant, 1 ex. 
(1947 o. 1948, B. Ht!).

Levisticum officinale. Östad: Blackekärr, vid ödetorpet, ett tynande 
ster. bestånd, odlingsrest (1953). Långared: Kvarnabo, inplanter. på ett 
par ställen fr. en mkt gammal odling vid det närbelägna »Peterholm».

Peucedanum ostruthium. Hålanda: Värliuvud, ödetomt, äv. med blom
bär. skott; Långemaden, inplanter. fr. den nyssnämnda lok., också här 
med blommor o. frukt. Långared: vid husgrund t. raserat torpställe NÖ' 
om LIavresvedjan, tre ol. bestånd, alla ster. (1953).

Heracleum sphondylium ssp. australe. Erska: Gräfsnäs, slottsparken vid 
Yasaallén o. mell. järnvägsst. o. Högen, vägkant, på båda ställena talr. 
ex. (B. LIt!).

Moneses uniflora. Östad: SV om Kleven, invid stigen utm. bäcken fr. 
Rågsjöarna, åtsk. ex. (1947, 1952, B. Ht). Långared: Hällnäs, bäckravin 
ov. n. gården, spars.; Hällnäs udde, und. lindar, spars.; Häckelid, i gran
skog vid gamla landsvägen invid Lena-gränsen, spars. (Y. S.l), o. i skog 
strax S om Rudsjön, 5 ex. (1944, B. Ht); äv. (1947) återfunnen på den av 
Skårman (1943) medd. lok., där den fl. ggr tid. förgäves eftersökts. Lena: 
mell. Spanåsen o. Häckelid, i granskog vid gamla landsvägen (Y. S.!).

Pijrola chlorantha. Hålanda: N om Vrångetjärn. Skepplanda: S om 
Valsjön på ett par ställen; vid bäck t. V-änd. av St. Ljusesjön. Östad: 
Göpåsen. Långared: N om torpet Tegelberga 1/2 km NNÖ om Säcke- 
gärde; mell. Katosberg o. Havresvedjan, vid stig; Hällnäs, Flugberget vid 
Anten SV om s. gården; '/2 km NNÖ om Kleven, vid Anten-vägen. Lena: 
mell. Spanåsen o. Häckelid, vid gamla landsvägen. — Huvudsaki. i gran
skogsklädda bergssluttn., vanl. spars.

P. media. Hålanda: ö. stranden av St. Värhuvudsjön; Rösåsen, ängs
backe. Skepplanda: V-sid. av St. Blackesjön; s. stranden av St. Ljuse- 
Sv. Bot. Tidskr., 47: 4
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sjön, viken NNV om L. Kangekärr. Östad: mell. Ålanda o. Rammegärdet, 
lövhage, 2 ex. (B. Ht). — Överallt ut. på Rösåsen o. Östads-lok. i barrskog.

Monotropa hypopitys. Betydl. vanligare än vad som framgår av Skär
mans lokallistor. Av mig noterad fr. mer än 25 lok. utöv. de tid. publ., 
därav 15 i Ale härad, där den av Skärman betecknas som sails.

Ledum paluslre. Östad: mell. St. Blackesjön o. Vålakärr, på ett omr. 
av c:a 10 x 10 m i en mosse (Y. S.). Långared: S om Deragården, strax 
SÖ om »Klåvnebaeka damm», lit. myr i tallskog, ett täml. stort bestånd 
(Y. S.!). —• 1 Alingsås* o. Rödene förekommer arten, som meddelats av 
Skärman (1942 s. 320), i en tallmosse vid Fjällsjön. Det är em. icke frågan 
om den n. sjön med detta namn »helt nära sockengränsen till Östad» ut. 
om St. Fjällsjön mell. Fogdegården o. Stjärnflåget.

Arctostaphylos uva-ursi. Denna art har, som äv. framhålles av Skärman, 
en mkt ojämn utbredn. inom omr. Noterad fr. talr. lok. i Ale härad ut. i 
Götaälvs-omr., där den är sälls.; i Långared end. funnen på en enda lok.; 
i den angräns. del. av Alingsås* o. Rödene (där den dock icke ägnats 
tillbörlig uppmärksamhet) antecknad end. fr. St. Trän (Y. S.).

Primula veris. Hålanda: Rösåsen, rikl. (B. Ht). Långared: Rus, 
rikl. (B. Ht).

Hottonia palustris. Er sk a: Mellbyån nära Gräfsnäs (B. Ht).
Lysimachia nummularia. Er sk a: Gräfsnäs, slottsparken (B. Ht!).

Långared: Kvarnabo, gräsmatta vid järnvägsst., förvild.
Anagallis arvensis. Långared: [prästgården (mell. 1900 o. 1910, B.Ht)]; 

Häckelid, vid ö. gården, i trädgårdsland o. vid ladugården, spars. (1950—• 
1953, Y. S.); Brogärde, v. gården, åkrar, åtsk. ex. (1953, Y. S.!).

Centunculus minimus. Östad: Ålanda, strax NÖ om kvarnen, vid An
tens avloppså, sank strand (upptäckt härst. 1945 o. finns alltjämt kvar).

Gentiana pneumonanlhe. Nödinge: Mollsjön, s. v. stranden nära av
loppet, mängdvis. Lena: Ekenäs, stranden av Lången (enl. en av kamrer 
Rune Andersson, Borås, t. Y. S. lämn. uppg.). Alingsås* o. Rödene: 
vid St. Träns n. ö. vik, stenig strand.

Gentianella campestris. Hålanda: Värhuvud, ängsmark vid ödetomt; 
Rösåsen, sidlänt sluttn.; Marberg, gården NV om minsta tjärnen, hård
vallsäng. Östad: Antens kapell, naturl. gräsmatta, ett 100-tal ex. (1946, 
alltjämt lika rikl., Y. S.). Långared: Böstebacken (1948, B. Ht); nära 
Skogen, landsvägskant (fl. år, senast 1950, B. Ht).

Convolvulus arvensis. Östad: N om Brobacka, på banvallen (B. Ht!).
Calystegia sepium. Skepplanda: Rapenskår, vid ödetomt V om s. går

darna, trol. förvild. Er sk a: Ekudden, vid Anten (B. Ht).
[Cuscuta europaea. Långared: Mårtensgården (NÖ om kyrkan) (mell. 

1900 o. 1910, B. Ht). — Lok. antagl. identisk med den av Skärman publ.]
C. epithymum ssp. trifolii. Långared: Vänga Mellomgården, klöver

åker, rikl. (1942, sed. försvunnen, Y. S.).
Lithospermum arvense. Östad: Mjörnsjö, banvallen på båda sid. om 

vägövergången, rikl. (1946, Y. S.). Erska: Gräfsnäs (B. Ht).
Echium vulgare. Långared: Vagnshed, handelsbodens trädgård (1946, 

1949, B. Ht!). [Av B. Ht äv. noterad fr. Långared ut. närm. lokaluppg., 
tillfäll, i en havreåker (1902).]

Sv. Bot. Tidskr., 47: 4
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Symphytum x uplandicum. Hålanda: Grandalen, strax SV om gården, 
vägkant, ett lit. bestånd. Erska: Högen (B. Ht). Långared: Säckegärde, 
dikeskant, rikl. (B. Ht!); Haltet, bäckdal vid gården.

Myosotis strida. Långared: Kvarnabo järnvägsst., banomr. (B. Ht!).
Galeopsis speciosa. Östad: Valebråta, åker.
Lamium gateobdolon. Numera utgången på den av Skårman (1942) medd. 

Långareds-lok., där den säkert blott uppträtt förvild. (Y. S.).
Leonorus cardiaca ssp. vulgaris. Erska: Erska Håkansgården 1/2 km N 

om kyrkan, rikl. (1053, B. Ht!). Långared: Ljuselid (Kristineberg), som 
odlingsrest (1948, alltjämt kvar, Y. S.!).

Satureja vulgaris. Östad: Valås, bl. ekbuskar, lind o. hassel ov. gården, 
mkt spars.; mell. Björnbacken o. Ekedalen, lövskogsklädd bergsbrant, 
spars. Lena: brant på V-sid. av Bergsjön (Y. S.!).

Origanum vulgare. Östad: Klevsjön, brant SV om smala sundet, spars. 
Lena: brant på V-sid. av Bergsjön, rikl. (Y. S.!).

Thymus serpyllum. Erska: Karsta kulle V om Jakobstorp, grustag i ås 
vid banan (B. Ht). [Långared: c:a 1 km V om Huldalen vid Lagmans- 
holms-vägen (mell. 1900 o. 1910, B. Ht).]

Hyoscyamus niger. Erska: Gräfsnäs, vid slottsruinen o. i vallsluttn. ner 
mot sjön, 1 ex. på vardera stället (1944, 1945, B. Ht).

Solanum nigrum. Östad: Östads by vid avtagsvägen t. Sjöviks järn
vägsst., trädgård (1945). Långared: [prästgården, trädgårdsland (mell. 
1900 o. 1910, B. Ht)]; Häckelid, ö. gården, vid ladugården, rikl. (1945, 
alltjämt kvar, Y. S.).

Vcrbascum thapsus. Hålanda: Grandalen, rasbrant o. klippig vägslänt 
vid sjön; Drängedalen, bergsbrant, täml. rikl. Långared: Holmängen, 
nedanf. rasbrant, spars. (1946, Y. S., 1953, B. Ht).

Linaria repens. Hålanda: torpställe SSV om Ringaledet, i lit. klipp
parti vid stugan (1953). östad: Hälleslätt, vägkant invid hönsgård, lokalt 
täml. rikl. (1953). Erska: Grälsnäs, flerst. i slottsparken o. dess omgivn. 
sed. lång tid tillb., på vägkanter, på banvallen etc.; Lindås 1 km NV om 
Gräfsnäs, vägkant (B. Ht!); nära kyrkogården (B. Ht).

Chaenorrhinum minus. Östad: Antens järnvägsst., åtsk. ex. (1953). 
Långared: Kvarnabo järnvägsst., enst. ex. (1944, 1953).

Veronica beccabunga. Skepplanda: Rapenskår, bäck. [Erska: mell. 
Gräfsnäs o. Väsåsen, dike (mell. 1900 o. 1910, B. Ht).| Långared: SSÖ 
om Mårtensgården ('/3 km SÖ om kyrkan), bäck parallellt med Lagmans- 
holms-vägen, rikl.

V. persica. Långared: Hällnäs, n. gården, invid häcken utm. vägen, 
spars. (1952).

Lathraea squamaria. Långared: Hällnäs udde, und. lindar nära stran
den, spars. (1950, 1951, beståndet spolierat 1952); Häckelid, sluttn. med 
lind o. hassel S om gårdarna (Y. S.).

Utricularia ochroleuca. Hålanda: NÖ om Grandalens skola, kärr vid 
landsvägen, ymn.; Slerebosjön; göl vid landsvägen S om Slerebo, rikl. - 
Varje år rikt blomm.

U. vulgaris. Hålanda: St. o. L. Orrevatten; Trytjärnen o. avlopps- 
bäcken fr. den östligaste av de tre småtjärnarna SÖ om dens:a. Skepp- 
Sv. Bot. Tidskr., 47: 4



landa: lilla sjön vid SY-änd. av Valsjön. Alingsås* o. Rödene: Var- 
sjön; bäcken fr. L. Krökingen. — End. iaktt. ster.

Plantago media. Långared: [vid inkörsvägen t. prästgården i en gam
mal trädgård (mell. 1900 o. 1910, B. Ht)]; Hällnäs, gräsmatta i trädgård, 
3 ex. av okänd proveniens (1946), åtm. 1 trol. fortfar, kvar (observerat 1951).

Galium hercynicum. Östad: Ö-änd. av Valsjön, betesmark vid nybrutna 
Skepplanda-vägen, ytt. spars. Er sk a: Gräfsnäs, nära Slottsparkens an- 
halt, gräsmark invid körväg o. vid stig i lövskog inom parkomr. (B. Ht!). 
Långared: Säckegärdc, tuvig backsluttn., lokalt rikl. (B. Ht!); [Att- 
holmen (mell. 1900 o. 1910, B. Ht)]; Ulvarås, backsluttn. (betesmark), på 
ett begräns. omr. täml. rikl.

G. mollugo x verum. Östad: SV om Kullen, vid landsvägen; trakt, av 
Vålåsen, landsvägskanten. Erska: Gräfsnäs (B. Ht). Långared: Herr
gården (NÖ om kyrkan).

G. odoralum. Alingsås* o. Rödene: vid bäcken mell. Dammsjön o. 
Mårsjön på Rödene-platån (B. Ht).

Adoxa moschatellina. Långared: Deragården, ö. gården, und. stora träd 
av ek o. ask (Y. S.).

Lonicera periclymenum. Hålanda: vid bäcken fr. Vrångetjärn, i gran
skog. Skepplanda: skogskärr i trakt, av Kroksjön, mkt spars.; Rapunga- 
berget, S-branten. Östad: vid bäcken fr. St. Kangekärr, flerst. i den kan- 
jonartade ravinen, rikl.; vid sammanflödet av bäckarna fr. Klevsjön o. 
Grytesjön; Salsjön, kärr i lövskog invid klippbrant vid N-änd. Långared: 
Ö om Hälsingen i trakt, av viken NV om Degebo (B. Ht). Alingsås* o. 
Rödene: skogskärr längs avloppsbäcken fr. Fisklösen (S om St. Krökingen).

Valeriana officinalis. Långared: Vänga Lillegården, bl. buskar utm. 
stengärdesgård i åkerkant; Klåvnebacken, backsluttn. vid vägen nära går
den, några ex. (Y. S.).

Campanula latifolia. Erska: Väsåsen (B. Ht).
C. patula. Långared: Skogen, i vallar (1949, Y. S.!).
C. trachelium. Erska: Väsåsen (B. Ht). Långared: Ö om Vintergapet, 

vid bäckdrag i lövskog nedanf. bergsbrant, lokalt rikl. (B. Ht o. förf.); 
Ulvarås, V om stora vägkröken, buskage av hassel o. lind i ängsbacke, spars.

Jasione montana. Östad: vid Gråbo-vägen nära Skattegården, invid 
brädupplag vid såg, vägkant. Er sk a: kyrkan (B. Ht).

Erigeron acre ssp. typicum. Erska: Karsta kulle V om Jakobstorp, grusås 
(B. Ht).

Filago arvensis. Erska: å den nyssnämnda Erigeron-\6k., grustag o. 
järnvägsskärn. (B. Ht!).

F. minima. [Erska: Väsåsen (mell. 1900 o. 1910, B. Ht).] Långared: 
Llumlebo, på med ett tunt gruslager täckt hällsluttn. S om gårdarna, 
spars.; [vid ett berg vid landsvägen NÖ om Attholmen (mell. 1900 o. 1910, 
B. Ht)].

Inula salicina. Östad: Ö om Ålanda, invid körväg vid foten av löv- 
skogsklädd kulle, tills, med Vicia cassubica, överväg, ster. (Y. S.!).

Galinsoga parviflora. Östad: Ekedalen, potatisåker vid gården, spars. 
(1952).

Anlhemis linctoria. Östad: SÖ om Ålanda, åker (1953, B. Ht).
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Chrysanthemum segelum. Nödinge: Bönabo, åker (1946).
Artemisia absinthium. Erska: Erska Håkansgården Va km N om kyr

kan m. fl. ställen (B. Ht!). Långared: [Mårtensgården NÖ om kyrkan 
(mell. 1900 o. 1910, B. Ht)]; Börta Nordgården (Y. S.).

[Senecio aqualicus. Numera utgången på den sed. gammalt (se Hart
man 1832, Rudberg 1902) kända lok. vid Gräfsnäs (Erska s:n), där den 
fortfar, fanns kvar 1921 (då lika rikl. som tid., B. Ht).]

S. jacobaea. Erska: Gräfsnäs, öv. del. av Vasaallén, enst. ex. (1952, 
1953, B. Ht!).

Carlina vulgaris. Långared: Säckegärde, torr backsluttn., talr. ex. 
(B. HtI); Häckelid, ö. gården, 2 ex. (Y. S.); Vagnshed, Kvarntorpet, några 
ex. (Y. S.).

Arctium tomentosum. Östad: Mjörnsjö (1946, Y. S.). Erska: Sollebrunn 
(1946, 1953, B. H r).

Carduus crispus. Erska: Gräfsnäs, vid järnvägsst. sed. fl. år (B. Ht). 
Cirsium heterophyllum. Hålanda: branten vid vägen c:a 1 km SV om 

Slerebo, bl. buskar å fuktig ängsmark, rikl. Östad: Rammegärdet, ett 
rikt bestånd (B. Ht!). Erska: Karsta kulle V om Jakobstorp, järnvägs- 
skärn. gen. grusås (B. Ht!). Långared: Stussbäcken, vägkant (B. Ht); 
Kvarnabo, vid Skepplanda-vägen (B. Ht).

|Cichorium intybus. Långared: prästgårdens ägor, trädesåker vid sjön, 
tillfäll, (mell. 1900 o. 1910, B. Ht).]

Hypochoeris glabra. Östad: Lerkärr, trädesåker, rikl. (1945). [Erska: 
Ärtcbräckan, sädesåkrar (mell. 1900 o. 1910, B. Ht).] Långared: Humle- 
bo, kanten av körväg öv. med tunt gruslager täckt hällsluttn. nära syd
ligaste gården, 1 ex. (1953); Kristineberg (SV om kyrkan), vall, rikl. (1944, 
nu utgången).

II. radicata. Långared: [Arlid o. Huldalen (mell. 1900 o. 1910, B. Ht)]; 
SÖ om Llällnäs vid s. infartsvägen, trädesåker o. bl. buskar invid dens:a 
samt vid vägkanten, talr. ex. (1951, 1952).

Leontodon hispidus. Östad: Ö om Ålanda o. mell. Ålanda o. Ramme
gärdet, fl. mkt rika bestånd i backsluttningar o. åkerkanter; Brobacka, 
landsvägskant, spars. Långared: Hällnäs udde, betesmark; Ulvarås, V 
om stora vägkröken S om Börta Södergården, utm. stig å ängsbacke, rikl.

Tragupugon pratensis. Östad: Brobacka, vägkant. Långared: Kvarna
bo järnvägsst., banvallen (först iaktt. 1945).

Crepis capillaris. Långared: Kvarnabo, nedanf. förutvar. pensionat 
Lillbacken, klippstup vid banan (järnvägsskärn.) o. fodervall, rikl. (1953).
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THE DEVELOPMENT OF THE 
FEMALE GAMETOPHYTE IN CISTANCHE TINCTORIA 

(FORSSK.) G. BECK.
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ABD EL RAHMAN KADRY.
(Faculty of Agriculture, Ibrahim University, Shebin El Kom, Egypt.)

Introduction.

The development of microsporangium and pollen grains in Cis
la nche tinctoria (Forssk.) G. Beck has already been reviewed, 
material and methods employed have also been described in an 
earlier paper (Kadry 1952). Sections were cut for this investigation 
from 12 to 16 microns in thickness. Safranin followed by light green 
saturated in clove oil was used in addition to the stains previously 
mentioned.

Ovule.

The ovules are extremely minute and overcrowded. They develop 
on the placentae as small papillae. They are unitegmic, anatropous 
and tenuinucellate (Figs. 3—10). Starch grains are very common in 
the epidermal cells of the young ovules as well as the whole tissue 
of the placentae. There are four placentae and placentation is 
parietal (Fig. 2). Each ovule becomes differentiated at the beginning 
by a single layer of nucellus protruded out from the placenta. The 
integument begins to develop as a ring of embryonic cells and grows 
up around the nucellus and reaches its apex at the time when the 
functional chalazal megaspore cell is differentiated. It consists of 
three layers of cells. The integument continues growing and exceeds 
the nucellus, leaving a large space in front of the nucellus and 
forming the narrow part of the micropylar canal at its apex (Fig. 
Sv. Bot. Tidskr., 47: 4
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Fig. 1. A group of the parasite Cistanche tinctoria attached to a lateral root of its host 
Haloxijlon salicornicum Bge. Photo A. Kadry.

Fig. 2. Cistanche tinctoria. Transverse section in a young ovary showing four parietal 
placentae ( x 75). v b = vascular bundle.

12 B). Very recently Maheshwari (1950) has described the tenui- 
nucellate ovules as being of two kinds; one kind in which the nucellus 
is short and the primordia of the integument(s) arise near the apex 
of the undifferentiated ovule, as in Asclepiadaceae (Frye 1902), 
Orobanchaceae (Juliano 1935), and Rubiaceae (Fagerlind 1937); 
and another kind in which the undifferentiated ovule is elongated 
and the integuments arise near its base, as in Orchidac.eae (Hagerup 
1944). The detailed account given by Fagerlind (1937) for Rubiaceae 
confirms that the nucellus is not of one type, and thus Mahesh- 
wari’s explanation seems to be based on a misapprehension. Fager-
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Fig. 3. Cistanche tinctoria. Four young ovules, each with a primary archesporial 
cell, showing successive stages in the development of the primordia of the in

tegument ( x 300).

lind states that the nucellus is reduced in some species to the apex 
of the sporogenous cell as a single or two apical cells, as in Olden- 
landia, in which case the primordia of the integument arise from 
the first layer of cells surrounding the apical cell or cells mentioned. 
11 represents the most extreme type of the first kind of tenuinucel- 
late ovule. In some other species, as in Phyllis, the nucellar epider
mis contains more cells, and about six have been observed in the 
longitudinal section (Fagerlind 1937, Fig. 4, p. 207). In this latter 
condition the integument arises not so close to the apex of the 
nucellus, but it is at a somewhat intermediate stage between the 
base and the apex of the undifferentiated ovule. The writer has 
found in Cistanche tinctoria (Fig. 3) that the primordium of the 
integument arises in a somewhat similar manner to that in Phyllis 
and is not the same as given by Juliano (1935).

Megasporogenesis.

The single hypodermal primary archesporial cell enlarges and 
functions directly as the megaspore mother cell (Fig. 5 A). In some 
ovules two hypodermal primary archesporial cells are observed in 
the same ovule (Fig. 4). Tiagi (1952 a) has found in Aeginetia indica 
one ovule with two nucelli, each with a single mother cell. A similar 
case has been observed in Cistanche tinctoria by the author who 
So. Hot. Tidskr., 47; 4
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Fig. 4. Cistanche tinctoria. A young ovule with two primary archesporial cells ( x 600).

Fig. 5. Cistanche tinctoria. The megaspore mother cell in the first meiotic division. — 
A, diplotene ( x 585); B, anaphase ( x 500). i = integument; n = nucellus.

considers it to be the result of pressing two adjacent ovules, the 
reason being that the ovules are numerous, minute and overcrowded. 
Smith (1901) established in Aphyllon uniflora that the megaspore 
mother cell functions directly as the embryo-sac cell without the 
appearance of dyad and tetrad. The same was established by Cooke 
and Schively (1904) in Epiphegus virginiana. Such type of embryo- 
sac is tetrasporic. Fagerlind (1938) made a detailed survey of the 
tetrasporic type of embryo-sac in the different families of Angio- 
sperms. He did not mention any tetrasporic embryo-sac type in 
Orobanchaceae. Koch (1887) and Cassera (1935) examined the 
same plants of Cooke, Schively, and Smith. They found that

Sv. Bot. Tidskr., 47: 4
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Fig. 6. Cistanche linctoria. Dyad stage ( x 600). i = integument; n = nuceilus; st =
starch grains.

© G>

Fig. 7. Cistanche linctoria. Second meiotic division ( x 600).

normal tetrads are formed. In the other members of Orobanchaceae 
investigated by the different authors, and in Cistanche tinctoriu 
examined by the writer, dyads, tetrads, and the mature eight- 
nucleate embryo-sac develop and appear with remarkable uniform
ity of the typical Angiosperms of the monosporic eight-nucleate 
“Polygonum” type. Smith’s as well as Cooke and Schively’s ex- 
Su. Hot. Tidslcr., 47: 4



DEVELOPMENT OF CISTANCHE TINCTORIA 493

gase©;
© ®©

<£> © ©

Fig. 8. Cistanche tinctoria. Linear tetrad ( x 600).

-- n

Fig. 9. Cistanche tinctoria. T-shaped tetrad ( x 600). i = integument; n = nucellus.

planations are thus based on erroneous observations. Tetrads in 
Cistanche tinctoria are arranged in a linear, T-shaped or in an 
intermediate type in which the wall separating the two micropylar 
megaspores lies obliquely with the chalazal megaspores (Figs. 8— 
10).

Nucellus.
I lie nucellus protrudes out from the ovule and comprises a single 

layer of epidermal cells as is common in Sympetalae (Dahlgren 
1927, Fagerlind 1937), in which the archesporial mother cell 
usually elongates and proceeds into the projecting nucellus. In some
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Fig. 10. Cistanche iinctoria. An intermediate stage of tetrad (x 600). i = integument;
n = nucellus.

families of Sijinpetcilcie the nucellus is flat and does not exceed the 
level of the epidermis of the ovule. Dahlgren (1927) called this 
latter condition a rudimentary nucellus. The archesporial mother 
cell in this latter case develops and enlarges in the chalazal tissue 
of the ovule as in Rubiaceae and Sanlalales reported by Fagerlind 
(1937, 1948). Although the morphology and embryology of some 
members of the family Orobanchaceae were studied by some authors, 
only few of them called some attention to the nucellus. The writer 
has observed in Cistanche tinctoria that the archesporial mother cell 
elongates in both directions, partly in the nucellus and partly in the 
chalazal tissue (Fig. 5 A, B). This means that it is an intermediate 
stage between the common condition in Sympetalae and the rudi
mentary nucellus pointed out by Dahlgren. Srivastava (1939) 
observed in Orobanche aegyptiaca that at the time of the eight- 
nucleate embryo-sac stage the nucellus has almost disappeared al
though traces of it are seen as dark masses or streaks along the sides 
of the sac. Juliano (1935) states for Aeginetia indica that the nucellus 
undergoes enlargement soon after fertilization. Tiagi (1951) men
tioned for Orobanche cerium that the nucellus disintegrates soon after 
the formation of the megasporogenesis. Dahlgren (1924) states that 
in some families of Sympetalae the embryo-sac extends rapidly, 
rupturing the nucellar layer surrounding it. The same has been 
observed by Fagerlind in Phyllis (1936), in Rubiaceae (1943), and 
Su. Dot. Tidskr., 47; 4
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Fig. 11. Cistanche iinctoria. Oblique section in a young ovule, showing the three de
generating megaspores and the chalazal functioning one ( x 820).

in Tanacetum and Chrysanthemum (1941); by Harl ing (1950, 1951) 
in Compositae, and by the author in Cistanche tinctoria, in which 
the degeneration of the nucellus occurs very early from the bi- 
nucleate embryo-sac stage. The extension of the embryo-sac inside 
the space left behind by the rapid growth of the integument (which 
has been previously described) has not been established in any 
member of Orobanchaceae. This growth begins at the binucleate 
embryo-sac and causes the rupturing of the nucellus (Fig. 12 C). 
The embryo-sac wall becomes situated quite close to the integument 
and to the inner side of the micropyle. The degenerated nucellar 
cells are usually seen in the chalazal part of the embryo-sac. Some 
of these cells are pushed forward in the micropylar part with the 
rapid growth of the embryo-sac (Fig. 13). The inner layer of the 
integument adjacent to the embryo-sac wall becomes differentiated 
at the eight-nucleate embryo-sac stage. The cells of this layer show 
dense cytoplasm and act as integumentary tapetum (Fig. 1 5). The 
same has been stated by Tiagi (1951, 1952 b) for Orobanche cerium 
and Cistanche tubulosa.

Embryo-sac development.
I he chalazal megaspore cell is the functional one. It gives rise to 

the embryo-sac while the other three micropylar megaspores dis
integrate and rapidly disappear (Fig. 11). The first degenerating
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Fig. 12. Cistanche tindoria. Successive stages of binucleate embryo-sac. — A show
ing a vacuole on either side of the two daughter nuclei, and the three degenerat
ing megaspores ( x 560). B showing the growth of the integument leaving a space 
in front of the nucellus. C, same, after the growth of the embryo-sac filling'the space and 
rupturing the nucellus. (B and C: x 250.) / = integument; m = micropyle; n = nucellus.

megaspore is usually the mieropylar cell. In Oro- 
banche hederae and 0. gracilis (Glisic 1929), and 
in 0. cermia (Tiagi 1951), the chalazal megasporc 
cell elongates and becomes curved in a character
istic fashion, a fact which has not been observed 
by the author in Cistanche linctoria. The elonga
tion of the chalazal megaspore cell is always 
accomplished by increased vacuolation. A large 
vacuole appears on either side of its nucleus in 
the direction of the longitudinal axis of the cell. 
It soon divides to give rise to the binucleate 
embryo-sac. Sharp (1926) mentioned and figured 
a vacuole originating between the two daughter 
nuclei of the binucleate embryo-sac. He stated 
that this vacuole increases in size and pushes 
each nucleus towards its pole and also causes 
the increase and the growth of the embryo-sac. * 7

Fig. 13. C.istanche tindoria. Four-nucleate embryo-sac ( x 580).
7i = nucellar cells.
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Fagerlind (1944), however, observed the formation of vacuoles 
in the developing embryo-sac, and challenged the assumption of 
Sharp. The writer observed in Cistanche tinctoria that the embryo- 
sac wall increases in size, resulting in the appearance of vacuoles 
on both sides of the daughter nuclei of the binucleate embryo-sac 
(Fig. 12 A). This confirms Fagerlind’s observation and is contrary 
to Sharp’s view. Two successive divisions lead to four- and eight- 
nucleate stages (Figs. 13 and 14). The embryo-sac increases in size 
and becomes more elongated in the same plane of its axis without 
any curvature. The two synergids are pyriform in shape, each with 
a prominent indentation which appears as a sharp hook-like struc
ture and with a basal vacuole (Fig. 14 B, C). The same has been 
described by Dahlgren (1928, 1938), Kadry (1946), and Tiagi 

(1951). Srivastava (1939) had not observed this indentation in the 
synergids of Orobanche aegyptiaca. Tiagi (1952 b) states for Cistanche 
tubulosa that the synergids have a filiform apparatus, which has 
not been observed by the author in Cistanche tinctoria. The egg cell 
is pear-shaped, broad at its base which is dense in cytoplasm and 
with a prominent nucleus. It lies in between the two synergids, pro
truding just below them. Its upper part is elongated and contains 
a small vacuole. Its outer surface close to the micropyle is horizon
tally depressed by an indentation (Fig. 17). A similar case was ob
served in the egg cell of Valeriana (Dahlgren 1928) and in Plum- 
bagella, Ditepalanthus, Helosis, and in a few members of Vlmaceae 
(Fagerlind 1943). This indentation is very distinct in the fertilized 
egg and even in the proembryo. Its remnant is seen in the basal 
vesicular cell of the suspensor at its basal edge, which is close to 
the sac wall. The three antipodals lie at the extreme chalazal end 
of the embryo-sac. They are either arranged in a linear row (Fig. 
15), or two of them lie side by side in one level and the third in the 
other level (Fig. 18 A). Each antipodal contains a single nucleus and 
a dense cytoplasm. They become more conspicuous at the time of 
fertilization. The neighbouring chalazal cells of the ovule adjacent 
to the antipodals become denser in cytoplasm than the surrounding 
cells (Figs. 15 and 18, ch.g). These latter cells, together with the 
antipodals, may act as conductors of the nutritive material to the 
growing embryo-sac. The antipodals in Cistanche tinctoria begin to 
degenerate very late after the development of the chalazal endo
sperm and the micropylar haustoria and even after the formation 
of the two-celled proembryo. Their degeneration occurs without any
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Fig. 14. Cistanche lincloria. Three diflerent stages of the eight-nucleate embryo-sac. 
— A, undifferentiated eight nuclei; B, after the differentiation of the egg apparatus; 
C, mature embryo-sac just before fertilization. (A and B: x 490; C: x510.) ant = 
antipodals; e = egg cell; e app = egg apparatus nuclei; n = nucellar cells; p/r = polar 

nucleus; s n = secondary nucleus; syn = synergid.
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force being exerted by the chalazal endosperm which does not al
ways appear so close to them (Fig. 20). They disappear completely 
at the twelve-celled proembryo. Bernard (1903) found in Orobanche 
coerulea, Cooke and Schively (1904) in 0. virginiana, and Carter 

(1928) in 0. minor that the three antipodals degenerate very early, 
even before fertilization. Glisic (1929) stated for 0. hedercie, Cassera 

(1935) for 0. uni/lora, and Tiagi (1951) for 0. cerium that the three 
antipodals persist throughout the development of the endosperm. 
This is the same as described by the author in Cistanche tinctoria.

Fertilization.

The pollen grains germinate on the surface of the stigma and the 
pollen tubes make their way in between the cells of the stigma and 
the style until they reach the inner surface of the ovary wall. They 
elongate and run along the surface of the placentae and the funiculi. 
They then pass into the ovules through their micropylar canals 
(porogamic type). The tip of the pollen lube, on coining in contact 
with the apex of the embryo-sac, swells up and penetrates through 
its wall (Fig. 15). The pollen tube passes directly into one of the 
two synergids, which is destroyed by its impact. Dahlgren (1927) 
gave numerous examples of the same case in his monograph on the 
fertilization in Angiosperms. Tiagi (1952 b) states for Cistanche 
tubulosa that sometimes the two synergids remain intact and that 
usually the pollen tube destroys one of them. The second synergid 
persists in a living state for some time after fertilization and be
comes more swollen with its prominent nucleus and its basal vacuole. 
After the entrance of the pollen tube into the embryo-sac, its tip 
broadens slightly and discharges its contents into the apical part of 
one of the two synergids. The two male nuclei are deeply stained. 
Persidsky (1926) mentioned that in Orobanche cunmna the male 
nucleus which fuses with the egg is hemispherical while the other 
male nucleus is oval in shape. Finn and Rudenko (1930) observed 
in Orobanche ramosa that the male nucleus fertilizing the egg is 
looser and more faintly stained than is the other one which has an 
oval outline. The writer has found in Cistanche tinctoria that one of 
the two male nuclei becomes spherical and ultimately unites with 
the secondary nucleus to form the primary endosperm nucleus 
(Fig. 16 a—e). This latter nucleus is indicated by the presence of 
two nucleoli. The male nucleus that fuses with the egg becomes
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Fig. 15.

> ant

Fig. 16.

Fig. 17

Fig. 15. Cislanche linctoria. Embryo-sac in course of fertilization showing the two 
polar nuclei unfused and the male sperm close to them (abnormal case). ( x 500.) 
ant = antipodals; ch.g = chalazal group of the ovular cells; e = egg cell with indenta
tion; i t = integumentary tapetum; n = male nucleus; n = remains of nucellar cells;

pn = polar nuclei; p t = pollen tube; syn = synergid.
F'ig. 16. Cislanche tinctoria. Successive stages in the formation of the primary endo
sperm nucleus ( x 575). — a, two polar nuclei; b, same during their fusion; c, second
ary nucleus (sn); d, male nucleus (<? n) in course of its fusion with the secondary 
nucleus; e, primary endosperm nucleus identified with a large and a small nucleolus. 
Fig. 17. Cislanche tinctoria. Successive stages of the egg cell before and after fertili
zation showing indentation ( x 640). — a, egg cell just before fertilization; b, after 
the entrance of the male nucleus (<J n); c, after syngamy; d, after the first division of 
the zygote nucleus; e, two-celled proembryo. en = egg nucleus; ind = indentation; 

vac = vacuole; z n = zygote nucleus.
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Fig. 18. Cistanche tinctoria. Embryo-sac alter fertilization. -— A showing two endo- 
spermal nuclei; the egg cell and its male nucleus in a resting state ( x 440). B show
ing a second pollen tube passing through the embryo-sac entering the other syn- 
ergid ( x 340). ant = antipodal cells; ch.g — chalazal group of the ovular cells; ch en — 
chalazal endosperm; i t = integumentary tapetum; m h — micropylar haustorium; p t = 
pollen tube; syn' = living synergid; syn" = degenerating synergid; x b = X bodies; z =

zygote with indentation.

more stained and takes a more or less oval form with a slight con
striction in its middle part (Fig. 17 b). It stays in a resting state in 
the egg cell close to its nucleus until their fusion has taken place. 
The fusion of the secondary nucleus with the male sperm is ac
complished more quickly than the syngamy. Persidsky (1926) re
ported in Orobcinche cinnaria and in 0. rciinosci that the male nuclei 
have the form of a resting nucleus at the time of union with the 
female nuclei. The writer observed in Cistanche tinctoria one or 
more small bodies in every fertilized embryo-sac, which are close
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to the wall of the destroyed synergid or inside the egg apparatus 
cavity. These bodies are of different structures and take a dense 
stain (Fig. 18). Their nature is unknown; they are not the nuclei of 
the destroyed synergids because in some sections both these bodies 
and the nuclei of the two synergids are clearly distinguished and 
present at the same time in the same section. These bodies may be 
called X bodies, in accordance with Maheshwari (1950). Tiagi 

(1951, 1952 b) has observed in Orobanche cernua and in Cistanche 
tubulosa that syngamy and triple fusion seem to take place simul
taneously. The author has never observed such a case in Cistanche 
tinctoria, in which the primary endosperm nucleus is active and 
divides straight forward after the triple fusion, while the egg fuses 
with the male nucleus after a few divisions of the endosperm (Fig. 
18 71).

Pollen lubes and synergids after fertilization.

In the available literature dealing with the family Orobanchacecte 
there is no detailed study of the pollen tubes and their presence and 
importance in the ovules after fertilization. Cooke and Schively 

(1904) observed in Orobanche virginiana a pollen tube in the embryo- 
sac after the division of the primary endosperm. They further stated 
that the endosperm nucleus divides before fertilization, which has 
not been reported in any member of Orobanchaceae. They had seen 
the pollen lube passing to the egg cell, and after fertilization they 
always observed a second degenerating nucleus lying in the pollen 
tube. They stated that this latter nucleus is probably the second 
sperm nucleus and, as the endosperm nucleus has already divided 
before fertilization and formed the precocious albumen, this sperm 
nucleus would, therefore, necessarily be non-functional. Conse
quently they stated that the process of fertilization was not observed. 
This means that they had no evidence for their assumption. The 
writer holds that the pollen tube observed by them is a second one, 
entering the embryo-sac after fertilization, and that Cooke and 
Schively cannot possibly be correct. Tiagi (1951) has observed in 
Orobanche cernua that the pollen tube persists even after fertilization 
and can be recognized in the mature seed. The author has studied 
very carefully the process of germination of the pollen grains and 
the growth of the pollen tubes in the stigmata and in the styles of 
numerous ovaries in Cistanche tinctoria. He followed the pollen 
tubes until they had penetrated through Ihe emhryo-sacs and up to 
Sv. Hot. Tidskr., M: h
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ant _

Fig. 19. Cistanche tinctoria. Ovule with two embryo-sacs close together (see text). 
( x 420.) ant = antipodal cells; en = endospermal cells; n = nucellar cells; p t = pollen

tubes; z = zygote.

the time when syngamy and triple fusion had taken place. In 
Cistanche tinctoria the writer has very commonly observed more 
than one pollen tube entering the same embryo-sac. The first pollen 
tube passes through one synergid and continues in its course of 
fertilization while the second pollen tube does not exceed the limit 
of the second synergid (Fig. 18 B), the structure and contents of 
which remain prominent, while its vacuole disappears. It remains 
unchanged for a long time even after syngamy, and then it degener
ates. Srivastava (1939) stated for Orobanche aegyptiaca, and Tiagi 

(1951, 1952 b) for O. cernua and Cistanche tubulosa, that the two 
synergids are about to degenerate soon after fertilization. Dahlgren 

(1924) found in Ursinea and in Calendula that the synergids elongate 
so much that their tips project at a considerable length into the 
micropyle and outside it, sometimes reaching as far as the funiculus.

Su. Bot. Tidskr., M: 'i
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J'ig. 20. Cistanche tinctoria. An old fertilized ovule in a longitudinal section showing 
two-celled proembryo and a pollen tube (/; /) in a living state elongated from the 
placental surface to the embryo-sac ( x 235). m h = micropylar haustorium; st = starch

grains.

They are developed as haustoria and persist for a long time. Johri 

(1951) has demonstrated in Cuscuta reflexa Roxb. a synergid per
sisting until a very late stage, probably being haustorial. Compton 

(1912) observed an ovule of Lynchis with two embryo-sacs lying 
side by side and a pollen tube penetrating each of them. Moreover, 
he found in another ovule with a single embryo-sac that two pollen 
tubes were clearly present and only one was functional. Cooper 

(1938) observed in Pisum sativum two or more pollen tubes at the 
entrance of the micropyle, but only one actually entering it. Pope 

(1946) described an ovule of Hordeum with one pollen tube inside 
the micropyle and four at its entrance. Kadry (1946) recorded in 
So. Bot. Tidskr., 47: 4
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Cardiospermum halicacabum, and Hagerup (1947) in Platanthera, 
that two pollen tubes entered a single embryo-sac. Dahlgren (1916) 
observed in Statice, Iyengar (1938) in Gossypium, and Hagerup 

(1944) in Orchis, that three pollen tubes entered the same embryo- 
sac. Nawaschin and Finn (1913) observed in Juglans that five pol
len tubes entered a single embryo-sac. In Cistanche tinctoria more 
than one pollen tube is seen in the micropylar canal and in the 
embryo-sac after fertilization. The tubes are not in a state of col
lapse. In old fertilized ovules the pollen tubes are elongated from 
the placental surface and continue to the embryo-sac through the 
micropylar canals (Fig. 20). In the mature seed the pollen tubes are 
entirely absent. It is highly probable that the pollen tubes carry 
nutritive material from the placental tissue, which is full of starch 
grains, to the embryo-sac until the endosperm is well developed.

Figure 19 shows an abnormal case in which two embryo-sacs are 
lying close together in the same ovule. One of them contains five 
undifferentiated nuclei and the embryo-sac is elongated in the nor
mal form. The second embryo-sac contains a fertilized egg after 
syngamy; the endosperm is divided into about ten cells in an ab
normal arrangement. One of the two synergids has degenerated and 
the second synergid contains two male nuclei of another pollen tube. 
Not less than four pollen tubes occur at the entrance of the micro- 
pyle of this ovule.

Summary.

1. The ovules of Cistanche tinctoria are extremely minute, tenui- 
nucellate, unitegmic, and anatropous.

2. The nucellus is reduced to a single layer of epidermis pro
truding out of the placenta.

3. The primordium of the integument arises at a somewhat inter
mediate stage between the base and the apex of the undifferentiated 
ovule.

4. The hypodermal archesporial mother cell differentiates directly 
into the megasporc mother cell. The latter elongates partly in the 
protruding nucellus and partly in the chalazal tissue of the ovule. 
It is an intermediate stage between the protruding nucellus and the 
rudimentary one in the Sympetalae.

5. The megaspores show a linear or T-shaped arrangement. The 
chalazal megaspore cell is the functional one. The embryo-sac is of 
the monosporic eight-nucleate “Polygonum” type.
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6. The integument at the binucleate embryo-sac stage grows for
ward leaving a space between the nucellus and the micropyle. The 
embryo-sac extends rapidly filling this space, and rupturing the 
nucellar layer surrounding it.

7. The upper parts of the egg cell and the two synergids are 
horizontally depressed by indentation in hooklike outgrowths.

8. The pollen tube enters the embryo-sac piercing one of the two 
synergids which is destroyed during the process of fertilization. 
The second synergid persists living for a long time after fertilization 
and is usually penetrated by a second pollen tube.

9. It is very common for more than one pollen tube to enter the 
embryo-sac. Usually one pollen tube (or several of them) keeps 
living without collapsing and elongates from the micropyle to the 
placenta. It may act as a transferring organ of nutrient materials to 
the embryo-sac.

10. The inner layer of the integument acts as integumentary tape- 
turn. The chalazal cells of the ovule which are close to the antipodals 
act as a nutritive way to the embryo-sac. The antipodals seem also 
to transfer nutrient materials.

11. Starch grains are numerous and stored in the tissues of the 
placentae, the integuments and particularly in their epidermal 
layers.

12. Triple fusion is accomplished very early and quickly while 
the egg and its male nucleus remain unfused in a resting state for 
a period after fertilization.
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DIE SYSTEMATIK DER DIATOMEEN IN IHREN 
REZIEHUNGEN ZUR GEOLOGIE UND ÖKOLOGIE 
NEBST EINER REVISION DES HALOBIEN-SYSTEMS.

VON

FRIEDRICH HUSTEDT.
(Hydrobiologische Anstalt der Max-Planck-Gesellschaft, Plön.)

In einigen früheren Abhandlungen (Hustedt 1937 a, b) habe 
ich die wesentlichsten Punkte diskutiert, die hei der Abgrenzung 
bzw. Neubenennung von Arten, Varietäten und Formen von Diato
meen zu beachten sind, wenn eine ins Uferlose gehende Nomenklatur 
und damit ein unübersehbares Durcheinander vermieden werden 
soll, die bereits vor Jahrzehnten die Diatomeensystematik bei jedem 
wissenschaftlich denkenden Botaniker als „Schalensystematik“ in be
rechtigten Verruf gebracht haben. Ebenso bin ich bei der Bearbeitung 
meiner Floren in vielen Einzelfällen auf die verfehlte Abtrennung 
von „Varietäten“ eingegangen, gestützt auf ein außerordentlich um
fangreiches Material, wie es wohl keinem anderen Spezialisten zur 
Verfügung steht, und auf eine jahrzehntelange Erfahrung verbunden 
mit dem Bemühen einer Verknüpfung der eigenen Arbeit mit ver
wandten Disziplinen, und zwar in der Erkenntnis, daß jede Isolierung 
und Beschränkung auf das eigene Gebiet zu einseitigen und daher 
weniger wertvollen, wenn nicht gar völlig falschen Ergebnissen führen 
muß. Im Laufe der letzten Jahre sind jedoch einige Abhandlungen 
erschienen, in denen Fragen berührt werden, die nicht nur für die 
weitere Systematik der Diatomeen verderblich sondern von all
gemeiner grundsätzlicher Bedeutung sind, so daß ich es für nötig 
halte, auf einige dieser Punkte besonders einzugehen. Kritik zu üben, 
ist immer eine undankbare Angelegenheit, weil sie leider vielfach 
persönlich aufgefaßt wird, auch wenn es sich nur um die Sache 
handelt, die sich aber meistens nicht von der Person trennen läßt.
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Eine Kritik muß aber erfolgen, wenn sie zur Förderung der 
Sache dient und ein Unterbleiben als Zustimmung zu irrigen Dar
stellungen aufgefaßt werden kann. Aus dem genannten Grunde 
werde ich in den folgenden Ausführungen — von wenigen Aus
nahmen abgesehen — weder einen Autor bzw. eine Autorin noch 
die betreffenden Abhandlungen nennen, aus denen die Zitate ent
nommen sind, ebenso wird der Begriff Autor für männliche wie für 
weibliche Fachgenossen verwandt. Ich beschränke mich also auf 
die Wiedergabe der Zitate aus den betreffenden Abhandlungen, die 
eine Diskussion erfordern.

So heißt es in einer Arbeit: „Um dem Hauptzweck der Flora zu 
genügen, nämlich . . . Geologen ein geeignetes Werkzeug zu schaffen, 
bin ich ferner bestrebt gewesen, auch die kleinsten Formeneinheiten 
auseinanderzuhalten. Dies im bewußten Gegensatz zu Dr. Hustedt, 

der die Kleinformen öfters vernachlässigt, was gewiß am bequem
sten, aber nichtsdestoweniger unberechtigt ist. Soweit man Grund 
hat anzunehmen, daß solche Kleinformen nicht zum normalen 
Cyklus der Art gehören, können sie ebensosehr ökologische Ein
heiten wie taxonomische Einheiten darstellen, und überhaupt ist es 
Aufgabe einer systematischen Bearbeitung, die tatsächlich exis'ie- 
renden individualisierten Formen zu unterscheiden.“ Ich will an
nehmen, dass der Ausdruck „bequem“ nicht persönlich gemeint 
sondern nur allgemein aufzufassen ist, denn mir wird kein Wissen
schaftler aus meinen Arbeiten heraus „Bequemlichkeit“ nachweisen 
wollen oder können. Außerdem dürften die Ansichten über die 
Anwendbarkeit dieses Begriffes sehr verschieden sein. M. E. ist es 
wesentlich bequemer, dem bekannten Satz „was man nicht definie
ren kann, das sieht man als ein novum an“ zu folgen und jede 
kleine Abweichung neu zu benennen, als sich durch umfangreiche 
Untersuchungen und Vergleiche abzumühen, die Zusammenhänge 
unter den zahlreichen Formen zu ergründen, um die Variations
möglichkeiten und damit die Variationsbreite einer Art festzustellen 
und überflüssige oder gar unsinnige Benennungen zu vermeiden. 
Daß der Ausdruck „unsinnig“ durchaus berechtigt ist, mag aus 
folgendem Beispiel aus einer erst 1949 erschienenen Abhandlung 
hervorgehen. In dieser Arbeit wird eine spec. nov. beschrieben mit 
der Angabe: Länge 96 p, Breite 32 p (also ohne jede Variations
breite!). Unmittelbar auf die Art folgt „var. minor var. n. mihi“, 
Länge 70 p, Breite 24 p! Anstatt also die Diagnose der Art ent
sprechend zu ändern, wird das kleinere Individuum als selbständige 
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Form behandelt und besonders benannt, und dergleichen Beispiele 
gibt es in sehr großer Zahl.

In der Abhandlung eines anderen Autors finden sich folgende 
Sätze: „Ein derartiger Fall mahnt deutlich zu genauester Achtsam
keit und Berücksichtigung auch der kleinsten morphologischen Ver
schiedenheiten, wie er auch gegen die Verschmelzung nahestehender 
Formen zu größeren systematischen Einheiten spricht. Je umfassen
der diese .Einheiten* werden, um so mehr können sie an Bedeutung 
als Indikatoren für Biotope von gewisser Beschaffenheit verlieren.“ 
Die beiden von mir angeführten Zitate stimmen im wichtigsten 
Punkt überein: die Benennung der Kleinstformen und Varietäten 
verfolgt den Zweck, geologischen und ökologischen Untersuchun
gen ein Hilfsmittel in die Hand zu geben. Ohne Rücksicht darauf, 
ob das in dem von den Autoren angenommenen Umfange über
haupt möglich ist (ich komme darauf weiter unten zu sprechen), 
dürfte es aber von allen Systematikern mit Entschieden
heit abgelehnt werden, die botanische Systematik als 
Zweckwissenschaft für andere Disziplinen zu betrach
ten. Sie ist eine Wissenschaft an sich, ebenso wie die systematische 
Zoologie, und beider Ziel ist Wahrheit, die nicht zu irgend 
welchen „Zwecken“ zurechtgestutzt werden darf!

Die Behauptung, daß diese Varietäten und Kleinstformen als 
geologische oder ökologische Wegweiser dienen könnten, muß in 
den weitaus meisten Fällen bestritten werden. Es ist eine bekannte 
Tatsache, daß viele Diatomeen für bestimmte geologische Formatio
nen charakteristisch sind, aber hier handelt es sich um Arten, 
Artengruppen oder ganze Gattungen, jedoch nicht um Varietäten 
oder Kleinstformen. Im Gegenteil, wer eine ausreichende Kennt
nis der Diatomeenflora z. B. tertiärer Sedimente besitzt, weiß aus 
eigener Anschauung, daß viele Arten innerhalb desselben Sedi
ments, also unter denselben ökologischen Bedingungen, eine erheb
liche Variationsbreite aufweisen und „Kleinformen“ ausbilden, die 
von der „Hauptform“ wesentlich verschieden sind, aber doch als 
Glieder derselben Formenreihe nachgewiesen werden können. Es 
sind zweifellos Fälle bekannt, in denen rezente Arten Varietäten 
zeigen, die auf ökologische Einflüsse zurückgehen und darum auch 
umgekehrt als Leitformen dienen können, z. B. Caloneis amphis- 
baena mit ihrer var. subsalina (Donk.) Cl„ Navicula hungarica Grün. 
mit der var. linearis Östr. Aber alle diese Formen sind mit größter 
Vorsicht zu beurteilen und auszuwerten, weil es sich vielfach um eury-
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özische und damit auch eurytope Formen handelt, die nicht unbe
dingt auf den für sie als charakteristisch erkannten Standort be
schränkt sind. Im übrigen liegen die von den Anhängern der Varie
täten-Systematik benannten Kleinformen wohl durchweg außer
halb dieses Rahmens, es handelt sich meistens um mehr oder 
weniger willkürlich aus dem Formenkreis herausgegrilfene Indivi
duen mit geringen morphologischen Abweichungen, die aber in den 
normalen Variationsbereich der Art fallen oder gar gesetzmäßig in 
ihre Entwicklungsreihe gehören und deren Benennung nur berech
tigt ist, wenn der Nachweis geführt werden kann, daß 
sie für den betreffenden Standortstyp charakteristisch 
und auf ihn beschränkt sind. Grundsätzlich will ich bemer
ken, daß der ökologische Charakter eines Standortes oder das geo
logische Alter eines Sediments nur in seltenen Fällen aus dem Vor
kommen einzelner Arten (nicht „Kleinformen“) erkannt werden 
können, sondern daß die gesamte Assoziation als solche entschei
dend ist, wobei Kleinformen einzelner Arten kaum in Frage kommen. 
Eine weitere Schwierigkeit für die Aufstellung von Kleinformen als 
Leitformen ergibt sich aus der Kompliziertheit der in unseren Ge
wässern wirksamen Faktoren, so daß es kaum möglich ist, den für 
die betreffende Diatomeen-Form verantwortlichen Faktor eindeutig 
zu erkennen, aber darüber pflegt man hinwegzugehen, und das ist 
wirklich „bequem“.

Für weitere Untersuchungen muß eine derartige Varietätcn- 
Systematik katastrophale Auswirkungen haben. Wenn man z. B. 
bei einer Melosira-Art 12, bei einer Caloneis-Art 40 „Kleinformen“ 
unterscheiden will, dürfte es schon heute fast unmöglich sein, eine 
zu bestimmende Form mit irgend einer dieser Formen zu identifi
zieren, und die Folge: Das eben ist der Fluch der Varietäten-Syste- 
matik, daß sie, fortzeugend, neue Varietäten muß gebären! Das 
Ende ist dann die Benennung von Individuen.

Man sollte als selbstverständlich voraussetzen, daß nur derjenige 
Autor neue Formen beschreibt oder taxonomische Umstellungen in 
einer von autoritativer Seite bearbeiteten Gruppe vornimmt, der 
dafür ausreichende Unterlagen besitzt. Daß auch diese Vorausset
zung leider nicht immer zutrifft, mögen folgende Beispiele zeigen. 
Der von W. Smith beschriebene Actinocyclus crassus wurde von mir 
als Varietät zu A. Ehrenbergi Ralfs gezogen, weil die Differenzen 
zwischen beiden Formen so gering sind, daß sich eine spezifische 
Trennung nicht rechtfertigt. Immerhin habe ich die Form nicht als 
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,,forma“ angegliedert, sondern sie als var. bezeichnet und ihr 
damit auch in genetischem Sinne eine durchaus selb
ständige Stellung gegeben, obgleich sich auch Übergangs
formen feststellen lassen. Dazu schreibt neuerdings ein Autor: ,,Da 
diese Auffassung der Art keinen Versuch darstellt, haltbare Grenzen 
zwischen den verschiedenen Formen zu ziehen, habe ich die älteren 
Benennungen wieder aufgenommen und sie mit Abbildungen weiter 
zu erklären versucht. Als endgültig kann meine Aufstellung 
keineswegs erachtet werden, das Material war allzu 
dürftig, um Variationsgrenzen feststellen zu können“ 
(von mir gesperrt, H.).

Ein zweites Beispiel aus derselben Kategorie, aber von einem 
anderen Autor. Zu einer altbekannten Art hatte ich eine sehr cha
rakteristische Form als var. nov. beschrieben, die auch mit einer 
Ausnahme von allen Autoren anerkannt und bereits mehrfach in 
späteren Abhandlungen mit erwähnt wurde. Dieser eine Autor be
stritt die Zusammengehörigkeit beider Formen und identifizierte 
meine var. mit einer anderen, bereits früher von Grunow beschrie
benen Art. Um den betreffenden Autor von der Bichtigkeit meiner 
Auffassung zu überzeugen, sandte ich ihm einige Mikrophotogra
phien, aus denen die Variabilität dokumentarisch ersichtlich 
war. In der brieflichen Antwort wurden die Formen drei verschie
denen Arten zugeordnet mit der Bemerkung: ,, . . . hebe aber 
ausdrücklich hervor, daß ein Urteil hier sehr schwierig 
ist und daß ich geringe eigene Erfahrung von ihrem 
Variationsvermögen besitze“.

Man wird keinem Wissenschaftler einen Vorwurf machen, wenn 
er in manchen Punkten anderer Ansicht ist als seine Fachgenossen, 
und es wird stets Probleme geben, über die eine Einigung nicht 
erzielt werden kann. Es ist aber im Interesse der Sache unver
antwortlich, wenn ein Systematiker taxonomischc „Korrekturen“ in 
einer Gruppe vornimmt, für die er nach eigenem Geständnis 
nicht kompetent ist. In solchen Fällen dürfte etwas mehr Vor
sicht am Platze sein, und eine entsprechende Bemerkung im Text 
hätte als Hinweis genügt, daß die betreffenden Punkte einer Nach
prüfung bedürfen. Aber statt dessen wurden vollendete Tatsachen 
geschaffen, trotzdem die notwendigen Unterlagen fehlten, in einem 
Falle sogar ein dokumentarischer Gegenbeweis gegeben werden 
konnte, der von jedem Beobachter mit Leichtigkeit wiederholt 
werden kann.

33 — 533374 Svensk Botanisk Tidskrift 1953 Sv. Bot. Tidskr., 47: 4



514 FRIEDRICH HUSTEDT

Um verwirrende Neubeschreibungen bzw. taxonomische Änderun
gen und irrtümliche ökologische Charakteristiken zu vermeiden, sind 
einige weitere Punkte zu berücksichtigen, die für jeden Forscher 
ebenfalls selbstverständlich sein sollten, mit denen aber in einigen 
Abhandlungen sehr willkürlich verfahren wurde. Es handelt sich 
um die Beherrschung und richtige Anwendung der üblichen Ter
minologie sowohl in der Taxonomie wie auch in der Ökologie und 
um die Fähigkeit, das Gesehene verstehen und einwandfrei analysie
ren zu können. So wird mit dem Ausdruck „Type“ in den be
schreibenden Naturwissenschaften das Originalexemplar bezeich
net, nach dem die erste Beschreibung bzw. Abbildung gegeben 
wurde. Es ist deshalb als irreführend abzulehnen, wenn neuerdings 
ein Autor Individuen einer Art, die schon vor fast 100 .Jahren be
schrieben wurde, mit dem Ausdruck „Type“ belegt, die viel später 
von anderen Autoren von verschiedenen Standorten abgebildet 
wurden. In einer kürzlich veröffentlichten Beschreibung einer an
geblich neuen Art aus der Gattung Actinocyclus heißt es: „Die Sekun
därradien laufen parallel mit den Sektorradien, wodurch ein kleines 
dreieckiges Feld, + hervortretend, in der Mitte jedes Sektors ent
steht.“ Dazu bemerke ich, daß der Ausdruck Sekundär-Radien 
(von mir gesp., H.) verfehlt und die Analyse der Struktur falsch ist. 
Mit „Sekundär-Kei h cn“ bezeichnet man bereits seit vielen Jahr
zehnten die besonders bei zentrischen Diatomeen auftretenden, die 
Radialreihen kreuzenden und meistens in mehr oder weniger 
regelmäßigen Spiralen verlaufenden Areolenreihen („secondary 
rows“ in englischen Diagnosen) und kann daher denselben oder 
einen täuschend ähnlichen Ausdruck nicht für Radialreihen ver
wenden. Was der betreffende Autor als „Bündelmitte“ auffaßt, die 
durch kleine hyaline Dreiecke ausgezeichnet sein soll, sind in 
Wirklichkeit die Bündelgrenzen, und die Radialreihen 
laufen der Mittelreihe innerhalb der Bündel parallel. 
Sie müssen also zwangsweise gegen die Sektorengrenzen kürzer 
werden, so daß infolge der verhältnismäßig groben Struktur vor den 
verkürzten Reihen kleine hyaline Felder (Dreiecke) entstehen, die 
für viele Actinocyclus-Arten charakteristisch sind, insbesondere auch 
für den Formenkreis von A. Ehrenbergi Ralfs.

Ein ähnlicher Mißbrauch wird vielfach mit der ökologischen 
Terminologie betrieben, insbesondere in Anlehnung oder unter An
wendung von Kolbes System der Halobien, das sich ja ausschließ
lich auf das Verhalten der Diatomeen zum Chloridgehalt (NaCl 
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und MgCla) bezieht. Eine weit verbreitete und in Salzgewässern 
verschiedenster Konzentration lebende kosmopolitische Art wurde 
von mir als „euryhalin“ bezeichnet, während ein anderer Autor sie 
als „mesohalob und stenohalin“ charakterisierte. Ein dritter Autor 
aber schließt aus diesem Widerspruch, daß ,,diese Art eher eine 
ganze Abteilung der Gattung ... zu bilden scheint“. Ich bin über
zeugt, daß der zweite Autor über den Inhalt des Begriffes „steno
halin“ gar nicht im klaren war und im Grunde nur hat sagen wol
len, daß es sich hier um eine echte Salzwasserform handelt, man sieht 
aber, wohin derartige „Widersprüche“ führen können, wenn von 
anderer Seite der Gedanke an „Artengruppen“ erwogen wird. Eben
so verfehlt dürfte es sein, indifferente oder halophile Süßwasser
formen als ,, extrem euryhalin“ (immer in bezug auf den Chlorid
gehall!) zu charakterisieren, wie es von einem Autor mehrfach 
geschehen ist, und zwar durch gesperrten Druck besonders betont. 
Manche irrige Ausführungen gehen vielleicht auf Kolbes Halobien
system unmittelbar zurück, dem eine gewisse Unsicherheit anhaftet, 
die auf eine unlogische Gruppierung zurückzuführen ist. Während 
der letzten Jahre habe ich häufig mit meinen Schülern das Halobien
system (Kolbe 1927, S. 112) diskutiert und mich davon über
zeugen können, daß es nicht restlos befriedigt, auch wenn es eine 
verbreitete Anwendung gefunden hat, andererseits aber auch ab
gelehnt wurde (Thienemann 1950, S. 87). Kolbe gliedert die Dia
tomeen in:

Euhalobien,
Mesohalobien,
Oligohalobien, die ihrerseits wieder unterteilt sind in 

halophile, 
indifferente und 
halophobe Formen.

Die Unlogik dieses Systems besteht darin, daß innerhalb dersel
ben Rangstufe eine Verschiebung des Einteilungs-Grun
des vom Qualitativen zum Quantitativen eingetreten ist. 
Der Begriff „euhalob“ bedeutet soviel wie „echte Salzwasserform“, 
für die also die Anwesenheit von NaCl erforderlich ist, aber ohne 
Rücksicht auf die Menge, so daß es sich um einen rein quali
tativen Charakter handelt. Ebenso bedeutet „oligohalob“, daß ein 
geringer Salzgehalt ertragen werden kann, aber nicht erforderlich 
ist, also auch hier ein qualitatives Merkmal, denn das Hauptgewicht
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ruht auf „nicht erforderlich“. Dagegen enthält der Begriff „meso- 
halob“ in erster Linie ein einschränkendes, also ein quantitatives 
Merkmal. Gleichzeitig aber enthält der Begriff mesohalob die ein
deutige Forderung nach Anwesenheit von NaCl, stimmt darin 
also mit dem Begriff euhalob überein und kann ihm 
daher niemals neben- sondern nur untergeordnet werden. 
Ähnlich liegen die Verhältnisse in den Unterabteilungen der Oligo- 
halobien. Während die Differenzierung der halophilen von den in
differenten Diatomeen auf quantitativer Grundlage beruht, bedeutet 
„halophob“ salzfeindlich, d. h. ein Salzgehalt ist nicht nur „nicht 
erforderlich“ sondern wird als entwicklungsfeindlich abgelehnt, das 
Merkmal hat also durchaus qualitativen Charakter. Um diese Un
stimmigkeiten zu vermeiden und dem System eine Klarheit zu geben, 
ist eine Umgruppierung nötig, in der zwar Kolbes Terminologie 
beibehalten werden kann, aber durch Einführung des Begriffes 
„Polyhalobien“ ergänzt werden muß. Ich komme damit zu folgen
der Übersicht:

I. Salzgehalt (NaCl, MgCl2) unbedingt erforderlich: euhalobe 
Diatomeen. Dazu gehören:
1. Polyhalobien (im wesentlichen die eigentlichen Meeresfor- 

men umfassend).
2. Mesohalobien (die als „Brackwasserformen“ bekannten 

Diatomeen).
II. Salzgehalt nicht erforderlich, aber in beschränkten Grenzen er

tragbar: oligohalobe Diatomeen. Dazu gehören:
1. Halophile Formen (Süßwasserdiatomeen, auf die ein Chlorid

gehalt in beschränkten Grenzen stimulierend wirkt).
2. Indifferente Formen (Süßwasserarten, die einen beschränk

ten Chloridgehalt ohne erkennbare Beeinflussung ertragen).
III. Salzgehalt als entwicklungshindernd abgelehnt: halophobe 

Diatomeen.

Abschließend möge die Frage erörtert werden, wie weit sich die 
Einteilung in stenohaline und euryhaline Diatomeen innerhalb 
der obigen Übersicht verwenden läßt. Beide Ausdrücke sind den 
allgemeineren ökologischen Begriffen stenözisch bzw. euryözisch 
entnommen und bedeuten eine enge bzw. weite ökologische Valenz 
im Hinblick auf einen Faktor, in unserem Falle also auf den 
Chlorid- (vorwiegend NaCl-)Gehalt. Wenn wir von hochkonzentrier
ten Salinengewässern absehen, für die aber spezifische Diatomeen 
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bisher nicht bekannt sind, ist die uns zur Verfügung stehende NaCl- 
Spanne im Vergleich zu manchen anderen Faktoren, z. B. Tempe
ratur, nur sehr gering, und eine Abgrenzung stenohaliner bzw. eury- 
haliner Formen ist mit erheblicher Schwierigkeit verbunden. Grund
sätzlich muß aber betont werden, daß beide Begriffe, entspre
chend ihrem Sinne, nur für halobionte Diatomeen, d. h. für 
Euhalobien, in Anwendung gebracht werden können. Es 
ist m. E. eine contradictio in adjecto, eine Form als „halophob und 
stenohalin“ (immer hinsichtlich des NaCl-Gehalts, um den es sich 
hier ja handelt!) zu bezeichnen, ebenso absurd ist es, indifferente 
Süßwasserformen in dieser Beziehung als extrem euryhalin zu 
charakterisieren, wie es tatsächlich geschehen ist. Die Schwankun
gen im Salzgehalt in solchen Gewässern, die eine Vegetation indiffe
renter Süßwasser-Diatomeen zeigen, sind äußerst gering und fallen 
nicht in den Rahmen der Euryözie. Dagegen ist nachgewiesen 
(Hustedt 1925 und 1939), daß indifferente Arten in Gewässern 
mit stärker schwankendem Salzgehalt, wie in Salzgewässern des 
Binnenlandes und Flußmündungen, zahlenmäßig sehr schnell ab
nehmen, um bald ganz zu verschwinden. Es gibt nur sehr wenige 
indifferente Süßwasserdiatomeen, die man als euryhalin bezeichnen 
könnte (z. B. Navicula mutica Kütz.) bei denen aber — nach ihrer 
Verbreitung im Süßwasser zu urteilen — vermutlich andere Fakto
ren von ausschlaggebender Bedeutung sind. Abgesehen von diesen 
wenigen Ausnahmen ist der Ausdruck euryhalin für die indifferen
ten Formen nicht angebracht, während die Bezeichnung stenohalin 
in Verbindung mit indifferenter Süßwasserform meistens pleona- 
stiseh wirken muß, da nur geringe Schwankungen im Salzgehalt die 
Voraussetzung für die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe sind. Ebenso 
liegen die Dinge bei den halophilen Diatomeen, die sich nur dadurch 
von den indifferenten Formen unterscheiden, daß das Entwicklungs
optimum etwas in Richtung auf die Euhalobien verschoben ist, deren 
ökologische Valenz in bezug auf NaCl nur unwesentlich weiter ist 
als bei den indifferenten Formen. Eine nähere Charakterisierung 
halophiler Arten durch stenohalin bzw. euryhalin scheint mir nicht 
nur überflüssig zu sein, sondern wir verlassen damit in den meisten 
Fällen auch den Boden der Sicherheit. Damit kommen wir zu den 
Euhalobien, bei denen eine Differenzierung in stenohaline und eury- 
haline Formen erwartet werden muß. Als stenohaline Formen im 
wahrsten Sinne des Wortes sind alle ozeanischen und diejenigen 
neritischen Formen zu charakterisieren, die an offenen ozeanischen
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Küsten leben und auf diese Standorte beschränkt sind, weil der 
Salzgehalt an diesen Lokalitäten nur sehr geringen Schwankungen 
unterworfen ist. Das betrifft den größten Teil der polyhaloben Dia
tomeen, während der kleinere Teil auch an brackige Küsten und in 
brackige Duchten vorstößt und darum als euryhalin zu bezeichnen 
ist. Bei den mesohaloben Euhalobien liegen die Dinge umgekehrt. 
Der Natur der Standorte entsprechend sind sie in hohem Maße der 
Beeinflussung durch äußere Faktoren unterworfen, so daß auch die 
Salzkonzentration oft beträchtliche Schwankungen aufweist. Daher 
werden diese Biotope in erster Linie von euryhalinen Formen be
siedelt, während stenohaline Formen in der Minderzahl bleiben 
müssen. Die Entscheidung darüber, welcher dieser beiden Kate
gorien man eine Form zuzuordnen hat, kann immer nur auf Grund 
einer eingehenden Kenntnis ihrer geographischen und ökologischen 
Verbreitung getroffen werden.

Zusammenfassung.

1. Die systematische Botanik ist eine selbständige Wissenschaft, 
die sich nicht von anderen Disziplinen zu irgend welchen „Zwecken“ 
beeinflussen lassen darf.

2. Die fortgesetzte Neubenennung von „Varietäten“ oder „Kleinst- 
formen“ bei Diatomeen ist möglichst zu vermeiden, weil

a. sie aus morphologischen Gründen fast stets unberechtigt ist,
1). der Nachweis nur in wenigen Fällen erbracht werden kann, 

daß es sich um tatsächliche Leitformen bestimmter geologischer 
oder ökologischer Standortstypen handelt,

c. sic notgedrungen die Benennung weiterer „Varietäten“ bzw. 
„formae“ nach sich ziehen und damit zu einer haltlosen 
Individuen-Nomenklatur führen muß.

3. Voraussetzungen für Neubenennung bzw. taxonomische Um
gruppierungen sind: ausreichendes Material, Beherrschung der bisher 
bekannten Formen, Verständnis für das Variationsvermögen der 
Diatomeen, Fähigkeit das Gesehene richtig zu analysieren.

4. Die in der Terminologie gebräuchlichen Ausdrücke sind in 
üblichem Sinne zu verwenden, aber nicht mit neuem Inhalt zu ver
sehen.

5. Das von Kolbe begründete Halobiensystem muß aus logischen 
Gründen abgeändert werden. Es werden drei Gruppen unterschieden: 
euhalobe, oligohalobe und halophobe Diatomeen, die euhaloben 
So. Bot. Tidskr., M: 4
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werden unterteilt in polyhalobe und mesohalobe, die oligohaloben 
zerfallen in halophile und indifferente Formen.

6. In bezug auf den Chloridgehalt ist eine Unterscheidung in ste- 
nohaline und euryhaline Formen innerhalb des obigen Systems im 
wesentlichen nur für die Euhalobien durchführbar und zu emp
fehlen.
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TAXONOMIC AL NOTES ON ASCOMYCETES.

BY

LENNART HOLM.

III. The Herbicolous Swedish Species of the Genus 
Didymella Sacc.

In continuation of my earlier papers in this scries, dealing with 
the pseudosphaeriaceous genera Ophiobolus and Leptosphaeria, 
respectively (Holm 1948, 1953), a preliminary survey of the Swedish 
members of the related genus Didymella is given here; the lignicolous 
species being excluded as they should probably be referred to other 
genera (Arlhopyrenia and Acrocordia).

Didymella belongs to the family Pleosporaceae and is characterized 
by the hyaline, 2-celled spores. It is closely related to Mycosphaerella 
and the boundaries between these genera are somewhat discussible. 
The classical conception is that Didymella possesses paraphysoides 
(pseudoparaphyses) whereas these are lacking in Mycosphaerella, 
and consequently the genera have generally been considered well 
defined and not very related. However, there is no profound differ
ence as the interascicular pseudoparenchyma in Mycosphaerella is 
composed fundamentally of paraphysoides although these consist 
of very short, almost cubical cells and therefore never become 
threadlike, and are readily dissolved.

It seems probable that Didymella may be divided into two natural 
groups (cp. Müller and von Arx 1950 p. 357), characterized by 
the peridial anatomy. One group, in Sweden represented by D. Leon- 
uri, D. Pedicular idis, D. Trifolii and D. Vincetoxici, has relatively 
large, more or less flattened pseudothecia with a laterally strongly 
thickened peridium, whilst the other group, comprising i.a. all 
other Swedish species, has smaller, almost spherical fruiting bodies 
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with a thinner peridium of almost uniform thickness. Their spores 
have a median septum, whereas the species of the former group 
often are apiosporus.

Several species are very closely related and in some cases a safe 
determination is hardly possible without knowledge of the host- 
plant; this applies particularly to some Central European species, 
not discussed here. The Didymella species are evidently highly 
specialized as regards their host-range, which naturally facilitates 
the determination, and the key below has been constructed accord
ingly. The question might be raised whether some of these species 
should not better be treated as biological races. These problems will 
be more thoroughly discussed in a later paper.

Some species, often referred to Didymella, are not treated here, 
though occurring in Sweden, as they do not belong to the Pleo- 
sporaceae, viz. Didymella fenestrans (Duby) Wint. = Sydowiella fene- 
strans (Duby) Petr., D. hyperborea (Karst.) Sacc. = Paradidymella 
hyperborea (Karst.) Petr., and D. tosta Berk, et Br. = Paradidy
mella tosta (Berk, et Br.) Petr.

Determinative Key.
1 a. Fruiting bodies + spherical, peridium of uniform thickness.

2 a. On grasses or sedges.
3 a. The substratum blackened by the fungus..................................... D. Festucae
3 b. The substratum not blackened by the fungus.

4 a. Spores 20—23 x 7—9 jx, distinctly guttulate............................ D. proximella
4 b. Spores 24—33 x 7—9 jx, not distinctly guttulate ..................... D. praestabilis

2 b. On Dicotyledons.
5 a. On Rubus idaeus.................................................................................  -D. applanata
5 b. On Bryonia spp....................................................................................  D. Bryoniae
5 c. On leguminous hosts........................................................................... D. pinodes

1 b. Fruiting bodies + flattened, peridium laterally thickened.
6 a. With clypeus, on Trifolium................................................................. D. 1'rifolii
6 b. No clypeus.

7 a. On Leonorus Cardiaca ...................................................................... D. Leonuri
7 b. On Pedicularis..................................................................................... D. Pedicularidis
7 c. On Cynanchum..................................................................................... D. Vincetoxici

1. Didymella applanata (Niessl) Sacc., I p. 546 (1882). — Fig. 1 a.
Syn.: Didymosphaeria applanata Niessl.

This species is of considerable phytopathological importance as 
causing Spur blight of raspberry (and loganberry) and has been 
met with in most parts of Sweden, cp. Lindfors and Holmberg 

1941 p. 118.
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522

a

LENNART HOLM

b

00 6
d

i j
Fig. 1. Spores of: a. Didijmdla applanata. b. D. Bryoniae. c. D. pinodes. d. D. 
proximdla. e. D. Festucae. f. D. Leonuri. g. D. Pedicularidis. h. D. praestabilis. 

i. D. Trifolii. j. D. Vincetoxici. About 600 x .

The fruiting bodies are formed on the overwintered canes, as a 
rule in abundance. Spores 15—18 x 5—7 p.

2. Didymella Bryoniae (Auersw.) Rehm, Ber. Nathist. Ver. Augsburg 
26 p. 27 (1881). — Fig. lb.
Syn.: Sphaerella Bryoniae Auersw. — Sphaeria Bryoniae Fuck. — Didymosphaeria 

Bryoniae (Fuck.) Niessl — Didymella Melonis Pass.

Didymella Bryoniae is closely related lo D. applanata and can 
hardly be distinguished morphologically but it is surely biologically 
distinct and adapted to members of the Cucurbitaceae (melon and 
bryony). It seems to be a rather common species in Central Europe 
where Bryonia dioica is a frequent native plant. I have not seen any 
Swedish material but Hammarlund (1932 p. 40) reports it from 
Skåne on Bryonia alba and B. dioica.

3. Didymella Festucae (Wegelin) L. Holm n. comb. — Fig. 1 e. 
Syn.: Didymosphaeria Festucae Wegelin, Mitt. Thurg. Naturf. Ges. 12 p. 171 (1896). 
A'Jgraminicolous species, easily recognizable on account of the

dark spots which are formed on the substratum (sheaths and culms). 
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Spores 30—33 x 7—8 g, often septated a little above the middle, 
finally slightly yellowish.

This species was described on Swiss specimens, on Festuca sp. 
Since then it has evidently been overlooked and I have found no 
mention of it in the literature. In the collections of Riksmuseum, 
Stockholm, there are two undetermined gatherings from the island 
of Gotland, leg. T. Vestergren, which no doubt belong to D. Fe- 
stucae, viz.: Bro parish, on Festuca rubra, 17.VI. 1920, and Västkinde 
parish, Brissund, on Avena pubescens, 22.VI. 1920.

Didymella inconspicua Johans, has been reported from Sweden 
(Torne Lappmark, Abisko, on Saxifraga aizoides) by Lind (1934 
p. 18); the determination, however, is open to doubt as no material 
has been preserved. Moreover the species should not be placed in 
this genus as is evident from an examination of the very scanty 
type-material in the Botanical Museum of Uppsala, but it seems to 
be akin to the genus Chaetapiospora Petr.

4. Didymella Leonuri H. Syd., Ann. Myc. 32 p. 290 (1934). — Fig. 1 f.

As far as we know this species is restricted to Leonurus Cardiaca, 
the fruiting bodies develop on the dead stems, mostly in abundance. 
1). Leonuri has often been confused with I). Rehmii .1. Kunze ex 
Sacc., growing on Verbena spp. but is plainly distinct, i.a. by the 
flattened pseudothecia. On the other hand is it closely related to
D. Pedicularidis and D. Vincetoxici but is distinguished by the smaller 
spores (15—18 x 5—6 g).

I have only seen one Swedish gathering: Öland, Färjestaden, leg.
K. Starbäck. This find was published by Starbäck (1889 p. 10) 
s.n. D. Hellebori.

5. Didymella Pedicularidis von Arx, Sydowia 4 p. 389 (1950). - 
Fig. 1 g.

The type material of this recently described species was collected 
in Switzerland, on dead stems of Pedicularis foliosa. It might have 
an arctic-alpine distribution as it has also been encountered in 
North Sweden (Jämtland: Åre parish, Handöl, on dead stems of 
Pedicularis palustris, leg. J. A. Nannfeldt). My determination has 
been verified by Dr. von Arx. The host specimens were so heavily 
infested that the fungus is likely to be systemic. Spores 18—21 x 6 g, 
the septum dividing the spores into the ratio 4 : 3, approximately.
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6. Didymella pinodes (Berk, et Blox.) von Höhnet, Ber. Deutsch.
Bot. Ges. 35 p. 627 (1917). — Fig. 1 c.
Syn.: Sphaeria pinodes Berk, et Blox. — Mycosphaerella pinodes (Berk, et Blox.) 

T. Vor. — Didymella obscura Rehm.

I). pinodes parasitizes members of the Leguminosae and is parti
cularly important as a dangerous parasite on Pisum, causing foot- 
rot, as well as spots on leaves, stems and pods. In phytopathological 
literature it is throughout referred to Mycosphaerella and it comes 
close to that genus, resembling it already by appearance, on account 
of the minute fruiting bodies, about 100 p diam. As the paraphyso- 
ides, however, are in part threadlike, it is surely a Didymella and 
also agrees sporologically with this genus (spores 15—18 x 6—7 fj.).

Didymella pinodes may be rather common in our country (cp. 
Lindfors and Holmberg 1941 p. 45) especially in its pycnidial 
state, Ascochyta pinodes L. K. Jones, but I have only seen one 
gathering which belongs here with certainty, viz. Gotland, Bro, on 
Pisum sativum, leg. T. Vestergren (cp. Vestergren 1896 p. 15).

7. Didymella praestabilis Rehm, Öst. Bot. Zeitschr. 54 p. 83 (1904).
— Fig. 1 h.

This species should presumably be removed from Didymella as 
it is likely to derive from Mycosphaerella Tassiana, having a striking 
resemblance to that species in peridial anatomy, as well as in the 
structure of the asci and the form of the spores.

D. praestabilis was described by Rehm from the Tyrolian Alps (on 
undetermined grasses) and it may have an arctic-alpine distribution 
as it has also been collected in Lappland (Jukkasjärvi parish, Mt. 
Nuolja, on Agropyron mutabile, 19.VII. 1927, leg. J. A. Nannfeldt). 
It is probably a rare species, as I have searched for it in vain in 
the same region.

8. Didymella proximella (Karst.) Sacc., Syll. I p. 558 (1882). -
Fig. 1 d.
Syn.: Sphaerella proximella Karst. —- Didymosphaeria Kunzei Niessl — Didymella 

refracta (Cooke) Sacc.

This species is above all characterized by the spores, having two 
distinct guttules in each cell. It seems to be restricted to Carex and 
Scirpus, the two Swedish finds are on overwintered leaves of Carex, 
viz.: Stockholm, Uggleviksskogen, on Carex elata, 2.VI. 1895, leg. et 
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det. Lars Romell (S); Torne Lappmark, Jukkasjärvi parish, Torne- 
hamn, on Carex atrata, 23.VI. 1953, leg. L. Hol m (UPS).

9. Didymella Trifolii (Fuck.) Sacc., SvlI. I p. 554 (1882). Fig. 1 i.
Syn.: Sphaeria Trifolii Fuck. — Didymella picea (Sollm.) Sacc. — Didymosphaeria 

Trifolii (Fuck.) Wint. [non D. Trifolii Starb, ex Rehm],

D. Trifolii is already macroscopically recognizable on account of 
its clypeus, i.e. a blackened zone around the fruiting bodies, consist
ing of dark hyphae. The spores (16—18 x 6—7 y.) are quite charac
teristic, the superior cell being often almost twice as long as the lower 
one.

11 seems to be restricted to Trifolium (esp. T. pratense). Its pseudo- 
tliecia develop on old stems. I have seen Swedish material from 
Gotland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland and Uppland.

10. Didymella Vincetoxici (De Not.) Sacc., Syll. I p. 552 (1882) — 
Fig. 1 j.
Syn.: Amphisphaeria Vincetoxici De Not.

This species has the largest fruiting bodies of all Swedish species, 
attaining 400 y. in diameter and 200 y in height, with a distinct 
papilla. Spores 18—20 x 6.5—7.5 y, with a median septum. It is 
apparently restricted to Cynanchum Vincetoxicum, and in conse
quence lias a south-eastern distribution in Sweden as well as in 
Europe. I have seen Swedish specimens from Gotland and Uppland.
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LIMNOMYCES NEGLECTUS N. GEN. ET N. SP.,
A PARASITE OF ELATINE TRIANDRA.

BY

GUNNAR LOHAMMAR.

In 1925, when making anatomical observations on Elatine triandra 
Schkuhr, I found a previously unknown fungus inits epidermal cells. 
Parasitic fungi have not previously been known in the family of 
Elatinaceae, which is comprised of the two genera Elatine and 
Bergia.

The fungus develops globular spores in the epidermal cells of the 
stem, leaves, stipules, and fruit-walls. The host plant is not deformed 
by the parasite. The spores are found ± regularly distributed in 
older parts of the host plant or localized in one portion of it. It was 
not seen in young parts of the Elatine specimens. The abundance of 
the spores is very different in various individuals of the host plant. 
The figures of the plates show a very prolific occurrence of the 
parasite. Sometimes only a few spores arc found in a host plant. 
Generally there is only 1 spore per host cell, but sometimes there 
are 2 or occasionally 3 or 4. The picture PI. II A shows cells contain
ing 1—3 spores per cell.

The young spores are as transparent as the cells of the host plant; 
in older stages they are coloured dark brown (cf. the pictures). The 
ripe spores reach a diameter of 40 g in the stem; in the leaves they 
are of a somewhat smaller size. The spore wall has a reticulated 
surface, and the net structure appears early. Inside the spore wall 
there is a granular protoplasm with a small nucleus. During the 
ripening of the spores the host cells acquire a yellowish-brown tinge.

In spite of using different methods of fixing and staining I have 
not been able to find hyphae.
So. Dot. Tidskr., 47: 4
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As I did not find it possible to place this peculiar fungus in any 
genus earlier described, it is here placed in a genus of its own, 
which I call Limnomyces. I find it probable that the fungus belongs 
to the class of the Phycomycetes. To form an opinion on its relation
ship to other fungi, knowledge of its life history would seem to be 
necessary. My own experiments to germinate spores after a winter 
rest period have failed.

Diagnosis:
Limnomyces n. gen. Sporae tantum notae, mycelium ignotum. 

Sporae intracellulares in epidermide nascentes et hie + aequaliter 
dispersae, globosae, reticulatae.

L. neglectus n. sp. Habitat in caule, foliis, stipulis et pericarpio 
Elatines triandrae Schkuhr. Sporae ad 40 p. diam., maturae intense 
brunneae.

The species name neglectus was chosen because so many bota
nists collected the host plant without discovering its parasitic fungus.

Type material: The type material is from Lake Jörken in the 
parish of Söderbärke, province of Dalarna, Sweden.

Exsiccatum: Material from the locality just mentioned will be 
distributed in S. Lundell and J. A. Nannfeldt, Fungi exsiccati 
suecici.

Dr. H. Lindbeug’s exsiccatum Plantae Finlandiae exsiccatae is 
found in most major museums. It contains fine specimens of Elatine 
triandra (No. 807) and some of them contain sparsely distributed 
spores of Limnomyces.

The fungus can easily be detected even in the herbaria, if the 
material is illuminated from beneath and examined with a micro
scope at a low magnification. Using this method I have examined 
the dried material of E. triandra of the following European museums: 
Berlin, Brussels, Budapest, Cluj, Göteborg, Helsingfors, Kew, Lenin
grad,Lund, Milan, Munich, Oslo, Paris, Prague, Stockholm, Strasbourg, 
Uppsala, Vienna, and Warsaw. I have also examined the material 
belonging to some North American museums: Ann Arbor (Mich.), 
Cambridge (Mass.), Chicago (111.), Montreal (Quebec), and New 
York (N.Y.). I owe sincere thanks to the directors of the museums 
mentioned for their courtesy.

1 he investigations have shown that the fungus accompanies
E. triandra over its whole distribution area (possibly except for France) 
and that the parasite is a very common follower of the host plant.
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About half the collections of E. triandra contain Limnomyces. From 
many localities the herbarium material of Elatine is very scanty, 
and I presume that larger collections of material would probably 
have shown the presence of the parasite wherever the host lives. 
A lengthy enumeration of the fungus localities detected would there
fore be of little value. In brief, I should only like to point out that I 
have seen the fungus from the northernmost localities of E. triandra 
in northern Sweden to northern Italy in the south; from Norway and 
southwestern Germany in the west to northwestern Russia and 
Rumania in the east, and, furthermore, from the Amur Region and 
Japan. In North America E. triandra is evidently very rare and 
perhaps introduced (W. C. Muenscher, Aquatic plants of the 
United States. — Ithaca, N.Y., 1944). I have seen the fungus from 
two American localities only: Wisconsin, Adams Co., N.E. of 
Kilbourn, kettlehole in the Johnstown moraine, 1929, leg. N. C. 
Fassett, F. M. Uhler, W. T. McLaughlin; Maine, Somerset Co., 
small pond in Coburn Park, 1931, leg. N. C. Fassett.

The parasite is so strictly specialized in Elatine triandra that I have 
never found it in any other species of the genus. E. ambigua Wight, 

which resembles triandra and is considered to be a close relative 
to it, was never found infested with the fungus. E. americana (Pursii) 

Arn., too, resembles triandra and is considered to be closely related 
to it, but I have never seen E. americana attacked by any parasite. 
At Lake Hästefjorden in the province of Dalsland, Sweden, I have 
seen E. triandra, hexandra and hydropiper growing densely inter- 
plaited; Limnomyces occurred freely in triandra but was totally ab
sent in the two other species.

The abundance of the fungus on its host can vary greatly in dif
ferent parts of a lake. At Lake Jäderssjön in the parish of Folkärna, 
prov. of Dalarna, Sweden, I have found many times that E. triandra 
of the silt loam shores merely contains single spores of Limnomyces. 
The plant is, however, freely infested with the fungus when it grows 
in a sheltered bay at the northern end of the lake, where the bottom 
is rich in organic material. (The fungus was first discovered in 
material from that bay.) The differences in the abundance of the 
parasite may be a result of differing resistance offered by the host 
species on different types of soil. But there may also be other causes 
for differences in infestation. When the bottom freezes during the 
winter, the silt loam is elevated in layers with ice layers between 
them (pictures of the phenomenon will be found in PI. 15 in my 
Sv. Dot. Tidskr., 47: 4
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PI. I. Limnomyces neglectus. Photographs of the type material.
Apical portion of a leaf of Elaline triandra containing ripe and unripe spores of the 
fungus. 25 x 1.

Part of stem containing numerous ripe and unripe spores of the fungus. 25 x 1.
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PI. II. Limnomyces neglectus. Photographs of the type material.
A. A sector of the stem seen on PI. I B. Ripe spores, not transparent; unripe spores, 

transparent. About 100 > 1.
It. 3 unripe spores. About 700 x 1.
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paper “Wasserchemie und höhere Vegetation schwedischer Seen”, 
Symb. Bot. Ups., Ill: 1, 1938). When the frost disappears, the soil 
probably gets mixed to some degree, and burial in the ground may 
be more unfavourable for the spores of the fungus than for the 
Elatine seeds.

Institute of Physiological Botany, University of Uppsala, Oct. 
1953.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om

märkliga växtfynd o. d.

Några märkligare lavfynd i västra Norge (Lecanora demissa, 
Parmeliella allantica).

I juli 1 år företog jag i lichenologiskt syfte en resa i västra Norge och 
besökte främst några områden i Hordaland och Rogaland. Bland mer an
märkningsvärda fynd, som gjordes, vill jag särskilt framhålla följande 
tvenne arter.

[Herbarieförkortningar: Ahln. = Herb. S. Ahlner, Uppsala. — BG = 
Universitetets Botaniske Museum, Bergen. — Degel. = Herb. G. Dege- 
lius, Uppsala. — LD = Universitetets Botaniska Museum, Lund. 
Magn. = Herb. A. H. Magnusson, Göteborg. — O = Universitetets Bota
niske Museum, Oslo. -—■ S = Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm. - 
TRH = Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Museum, Trondheim. - 
UPS = Universitetets Botaniska Museum, Uppsala. — UPSV = Växt- 
biologiska Institutionens Herbarium, Uppsala.]

Lecanora (Placodium) demissa (Flöt.) Zahlbr.

Rogaland: Nedstrand h:d, på nedre delen av något skuggiga branta 
bergväggar vid berget Kallsheim 125 (»Kleibergfjeldet») (BG, Degel., LD, 
Magn., O, S, TRH, UPS, UPSV).

Arten torde vara ny för Norge. Med anledning av ett fynd 1952 på 
Muskö i Stockholms skärgård gjorde Degelius en sammanställning av de 
Hittills kända svenska fyndorterna (2 lokaler i Bohuslän, 3 i Västergötland, 
1 i Östergötland samt Muskölokalen i Södermanland). Laven är icke fun
nen i Danmark eller Finland. L. demissa säges ha en rätt vid utbredning 
i Europa för övrigt men är ingenstädes vanlig och torde vara inskränkt till 
silikatsten av skilda slag (fynd i mellersta och södra Tyskland, Böhmen, 
Mähren, Nieder-Österreich, Tyrolen, Schweiz, Ungern, Rumänien, norra 
Italien och Portugal); se G. Degelius, Svenska fynd av Lecanora demissa 
(Flot.) Zahler., Svensk Bot. Tidskr. 1952, s. 488—490.

Fyndorten i Nedstrand visade många likheter med Muskölokalen, där 
jag tidigare haft tillfälle studera arten i naturen. Lokalen kan betecknas 
som blockrik bergrot med vegetation av bl. a. Corylus, Ilex, Quercus petraea 
och T ilia. Jag fann den rikligt på flera ställen och i stora samhällen efter 
den något 100-tal m långa sträcka jag undersökte.
Sv. Bot. Tidskr., 47; 4
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Pcirtneliella atlantica Degel.

Hordaland: Fusa h:d, på mossiga klippväggar i lövskogsbevuxna 
branter nära Fagerheim, riklig (Degel., LD, S, UPS). — Os h:d, Mobergs- 
viken (Mobergviki), på branta bergväggar på västsidan, täml. riklig 
(Degel., UPS).

Rogaland: Vikedal h:d, Uppsalneset, på basen av gammal Tilia i 
branten (UPS).

På dessa tre lokaler fanns också Normandina pulchella (Borr.) Nyl. 
rätt sparsamt på Parmeliella-bålarna. Lokalerna är således också nya för 
Normandina.

S. Ahlner har meddelat ett tidigare opublicerat fynd 1937 i Horda
land: Asköy h:d, Straumsnes, Nygård, på sten i lövskog (Ahln.).

Parmeliella atlantica är enl. Dp:gelius »nur im euozeanisehen Europa 
und nach bisheriger Kenntnis sogar ausschliesslich in den westlichsten 
Teilen vertreten» (G. Degelius, Das ozeanische Element der Strauch- und 
Laubflechtenflora von Skandinavien, Acta Phytogeogr. Suec. 7, Uppsala 
1935, s. 133). Fyra norska lokaler är publicerade i nämnda arbete, näm
ligen 1 i Rogaland, 2 i Hordaland samt 1 i Sogn og Fjordane.

Uppsala, Institutionen för systematisk botanik, i sept. 1953.

Per-Olof Lindahl.

SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

Ytterligare en lokal för Sarothamnus seoparius i Västergötland.

Sommaren 1946 hade jag nöjet finna en lokal för Sarothamnus seoparius 
på Mössebergs nordsluttning i Västergötland. Lokalen är belägen i Nasteg 
i Ugglums s:n norr om och strax intill vägen mot Vilske-Kleva s:n. Bestån
det utgjordes av flera buskar växande i en åkerkant och torde med all 
säkerhet fortfarande finnas kvar på platsen.

Zander Säfverstam.

Ett litet bidrag till Ålands lavflora.

Försommaren 1949 hade jag tillfälle att under en vecka (4/6—9/6) be
driva lichenologiska studier på västra Åland. Med utgångspunkt från 
Mannerströms pensionat i Storby exkurrerade jag härvid inom Eckerö 
kommun. Resan företogs i samband med min undersökning över nordliga 
lavars utbredning i Syd- och Mellansverige och gick huvudsakligen ut på 
materialinsamling för utbredningskartorna. Denna del av Åland faller 
nämligen inom ramen för den vid arealkarteringen använda underlags- 
kartan, och jag fann det för övrigt även ur andra synpunkter vara av 
stort intresse att medtaga området ifråga. Då ganska få herbariebelägg 
och litteraturuppgifter förelågo härifrån, var det nödvändigt att komplet
tera dessa med egna fältundersökningar.

Exkursionerna, som inlagts på fig. 2 i min nyss utkomna avhandling, 
företogos i allmänhet per cykel. Som redan omtalats, berörde de huvud-
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sakligen Eckerö, den västligaste kommunen på fasta Åland och den enda, 
som ingår i den ovannämnda underlagskartan (de övriga falla utanför). 
Genom tillmötesgående av pensionatsinnehavaren, herr Karl Manner- 
ström, fick jag också möjlighet att komma ut till de till samma kommun 
hörande utskären Signildskär och Finbo. På vägen Mariehamn—Storby 
gjordes också en del insamlingar och uppteckningar i Hammarland.

Någon noggrannare inventering medhanns icke på den korta tid, som 
stod till mitt förfogande. Jag samlade och noterade huvudsakligen busk- 
och bladlavar men av dessa även åtskilligt utöver de i min specialunder
sökning inbegripna nordliga arterna. Då Älands-materialet av dessa senare 
ej medtagits i fyndortsförteckningen till min avhandling, och då flera av 
de anträffade lavarna äro nya för Åland och två av desamma även för 
Finland i dess helhet (se nedan), har jag funnit det motiverat att i tryck 
meddela något om fynden.

Det insamlade materialet har fördelats på Naturhistoriska Riksmuseet, 
Stockholm, Institutionen för systematisk botanik, Uppsala, och Botaniska 
museet, Helsingfors.

I nedanstående förteckning har jag uteslutit sådana arter, som sedan 
gammalt — huvudsakligen genom E. Nyländers år 1857 utkomna arbete 
»Ålands Laf-vegetation» — äro kända som allmänna i landskapet och i 
huvudsak inskränkt mig till att meddela mer eller mindre anmärknings
värda fynd. Några av de medtagna arterna äro dock i realiteten ganska 
vanliga därstädes, fast tidigare förbisedda eller föga uppmärksammade.

Nya för Finland överhuvud äro Cladonia Jlabelliformis och CL subcervi- 
cornis, båda oceaniska eller oceanklimatiskt gynnade arter med utpräglat 
västlig utbredning i Norden men även uppträdande i östra Sveriges kust
trakter. Den förra är sålunda rätt vanlig i Stockholms skärgård, särskilt 
i de yttre zonerna, medan den senare på hela svenska östkusten blott 
anträffats på några få punkter. CL subcervicornis har av Räsänen (1951) 
uppgivits som sällsynt förekommande i finska Lappland. Uppgiften torde 
basera sig på det i hans Lichenotheca Fennica (338) från Lapponia enonte- 
kiensis (Enontekiö: Toskalharju) under detta namn utdelade materialet, 
vilket emellertid utgöres av Cl. verticillata.

Av följande 14 arter ha mig veterligen inga tidigare fynd publicerats 
från Åland: *Celraria Delisei, Cladonia bacilliformis, CL cyanipes, *Cl. De- 
lessertii, Collema tenax (= C. pulposum), Coniocybe gracilenta, C. gracillima,
* Dermalocarpon deminuens, Gyrophora cylindrica, * Nephroma bellum (=N. 
laevigalum auett.), Parmelia Bitteriana, P. vittata, Peltigera lepidophora,
* Ramalina obtusata. De med asterisk utmärkta äro dock enligt meddelande 
av magister Lars Fagerström förut representerade från landskapet i 
Helsingfors Botaniska museums samlingar (H). Genom hans vänliga till
mötesgående ha de ifrågavarande kollekterna kunnat införas i den nedan
stående artlistan.

Artförtcckning.

Dermatocarpon Arnoldianum Degel. Eckerö: Truten; Storby; Skepps
vik. Aerohalina hällar i öpp. läge, sipperytor. — Funnen på Åland som ny 
Sv. Bot. Tidslcr., 47; 4
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för Finland av Fagerström (1946 b s. 204) o. tycks enl. honom där 
t. o. m. vara den vanligaste av släktets arter.

D. deminuens Vain. Eckerö: Storby. Förekomstsätt som föreg. Har 
enl. medd. av Fagerström tid. (1935) insamlats vid Storby av Räsänen 
(H, s. n. D. meiophi/llum, ombestämd av Santesson 1938). Föreligger i 
H dessut. fr. följ. Ålands-lok. Jomala: Ytternäs, ad saxa granitica (1935 
L. E. Kari, V. Räsänen). Saltvik: Haraldsby, Färjsundet, något slutt. 
bergsbrant (1945 L. Fagerström).

D. rivulorum (Arn.) DT. & Sarnth. Eckerö: Truten. Förekomstsätt som 
föreg. — En alpin art. 1 likhet med D. Arnoldianum överrask. påvisad på 
Åland (liks. äv. i Regio abocnsis o. Nyland) som ny för Finland av Fager
ström (1946 b). Den var då i Norden end. känd fr. de svenska o. norska 
fjällen (Degelius 1934, Dahl 1938, Rui 1943). Sen. ha likn. låglandsförek. 
som de åländska också upptäckts i Sverige (Uppsala- o. Stockholms-omr., 
Degelius 1948, Håkansson 1950). Åtsk. nya fynd ha noterats fr. ol. del. 
av fjällkedjan, där laven nu äv. anträffats på finska sidan. (Degelius 
1948 b, Huuskonen 1949, Magnusson 1952.)

Coniocijbe gracilenia Ach. Eckerö: SO om Skeppsvik, murk, stubbe i 
granskog av frisk ristyp.

C. gracillima Vain. Eckerö: SO om Skeppsvik, tills, med föreg. — 
Vainio upptar i Lichenographia Fennica (1927) blott tre finska lok. för 
arten i Karelia australis, Karelia borealis och Tavastia borealis. Sen. har 
Laurila (1940) meddelat ett par fynd i Satakunta o. Kuusamo.

Stenocybe pullatula (Ach.) Stein. Eckerö: SV om Örfjärd, kvistar av 
klibbal vid bäck i löväng.

Cyphelium tigillare Ach. Eckerö: Finbo, död, nak. gren av tall på häll
mark; Käringsund, båthus, lignum.

Polychidium muscicola (Sw.) S. Gray. Eckerö: Signildskär, aérohalin 
hällmark.

Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel. v. ceranoides (Borr.) Degel. 
Eckerö: Storby, öpp. hällmark nära tullhuset (det. Degelius 1949, 1951).

C. lunaeforme (Ach.) Ach. (= C. furvum (Ach.) DC. Eckerö: Signild
skär, hällmark (! Degelius 1949).

Leptogium sinuatum (Huds.) Mass. Eckerö: Signildskär, aérohalin häll
mark; Böle, exp. hällmark vid landsvägen.

Pannaria pezizoides (Web.) Trevis. Eckerö: Skeppsvik, på en.
Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. ( = N. laevigatum auctt.). Eckerö: 

Skeppsvik, stambas av gamm. sälg i sump. blandskog (beteshage) nära 
stranden, rikl. —• Enl. Fagerström finnas förut belägg i H fr. Åland ut. 
närm. lok.uppg. (1853 E. Nyländer, v. subtomentellum, det. Räsänen) 
o. fr. Jomala: Västansunda, sten i hassellund (här samlad av honom själv 
år 1940). Betr. denna nordl. arts utbredn. i Norden se Hasselrot 1953. 
På svenska sidan är den sälls. i Roslags-omr. men funnen vid Öregrund 
o. på några punkter i Stockholms skärgårds björkskogszon.

Pelligera lepidophora (Nyl.) Vain. Eckerö: Truten, yttersta udden, bl. 
mossa på vittringsgrus å exp. hällmark, mkt spars. — Tid. funnen flerst. i 
Regio aboensis (Linkola 1919) o. Stockholms skärgård (Degelius 1942, 
1943), särsk. i anslutn. t. urkalkförek.
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Cladonia bacilliformis (Nyl.) Låno. Eckerö: Finbo, nedligg., nak. tall
stam, spars.; vid vägen Storby—Skeppsvik, N om vägskälet V om Torp, 
tallstubbe i ljungtallskog; Marby, nak. tallkvist på marken i hygge i häll- 
markstallskog; vid vägen t. Björnhuvud, stubbe i barrblandskog, spars. 
Hammarland: Samuelstorp, murk, stubbe i barrblandskog. — Tydl. ej 
sails. En översikt öv. artens nordiska utbredn. lämnas hos Hasselrot 1953. 
På svenska sidan avtar den i frekvens i kustbandet men har i Stockholms 
skärgård spridda förek. i barrskogszonen.

Cl. bellidiflora (Ach.) Schaer. Eckerö: Finbo, slutt., av sippervatten 
fukt. häll i hällmarkstallskog, skugg. läge; Mellanö, brant vid ö. stranden 
av Storfjärdsviken, bl. mossa i fukt. klippskrevor; Böle, fukt. hällmark; 
Marby, hällar i hällmarkstallskog samt berget vid avtagsvägen t. Björn
huvud, fukt. svacka i hällmark, rikl.; Överby, hällar i hällmarkstallskog; 
p. 65 S om Björnhuvud, slutt., av sippervatten översil. häll, rikl. Ham
marland: Samuelstorp, fukt. svackor i tallskogsbevux. hällmark; Torp, 
fukt. svackor i glest tallbevux. hällmark, rikl. — Tydl. ganska vanl. på 
Åland, vilket står i överensstämmelse med dess påtagl. koncentration t. 
skärgårdsomr. på svenska sidan. Jfr Hasselrot 1953.

Cl. carneola Fr. Eckerö: Finbo, multn., stormfälld tall i brynet av 
hällmarkstallskog; Böle, murk, barrträdsstubbe samt bl. mossa på marken 
i hällmarkstallskog; vid vägen t. Björnhuvud, öv. avdöende mossa på häll 
i barrblandskog; mel!. Storby o. Torp, tallstubbe i tallskog.

Cl. cyanipes (Smrft) Vain. Eckerö: mell. Marby o. Björnhuvud, öv. 
avdöende mossa på häll i barrblandskog inv. vägen, två små podetie- 
grupper. - I ö. Uppland är denna art funnen flerst. i skärgårdsomr., särsk. 
i den maritima björkskogszonen, men är sälls. i inlandet, jfr Hasselrot 
1953. Den är äv. känd fr. angräns. delar av s. Finland.

Cl. Delcssertii (Nyl.) Vain. Eckerö: Böle; Överby, äv. c. ap.; vägskälet
V om Torp. Hammarland: Samuelstorp. Fukt. svackor i berggrunden i 
hällmarkstallskog. — Enl. Fagerström finns förut belägg i H fr. Vårdö: 
Vargata, Norröjen (1938 P. Olofsson). Likn. förek. på hällmarker äro äv. 
kända fr. Regio aboensis (Linkola 1919, Alter 1943, Räsänen, Lieh. 
Fenn. exs. 468) o. Upplands-skärgårdens barrskogszon. Jfr Hasselrot 
1953.

Cl. flabelliformis (Flk.) Vain. Eckerö: Björnhuvud, NO om gårdarna, 
moss., N-exp. klippvägg i barrblandskog. — Ny för Finland (se ov. s. 532).

Cl. foliacea (Huds.) Sciiaer. v. alcicornis (Lightf.) Schaer. Eckerö: 
Truten, tunt grus på hällmark.

Cl. papillaria (Ehrh.) Hoffm. Eckerö: Finbo; Böle; vägskälet V om 
Torp. Fukt. svackor i berggrunden i hällmarkstallskog.

Cl. strepsilis (Ach.) Vain. Eckerö: Finbo; Signildskär; Böle; vägskälet
V om Torp. Hammarland: Samuelstorp; Torp. Fukt. svackor i kala el. 
med tallskog bevuxna hällmarker, flerst. rikl. — Denna oceaniska el. ocean- 
klimatiskt gynnade art är tid. funnen flerst. på Åland, äv. i Eckerö (se 
lokalsammanställn. o. prickkarta öv. dess östfennoskandiska utbredn. hos 
Fagerström 1946).

Cl. subcervicornis (Vain.) DR. Eckerö: Böle, exp. hällmark vid lands
vägen. — Ny för Finland (se ov. s. 532).
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Cl. symphycarpia (Flk.) Arn. Eckerö: Signildskär; Truten, yttersta 
udden. På med ett tunt gruslager täckta hällar. — Noter. fr. Åland (Lem
land) av Auer (1943).

Gyrophora cylindrica (L.) Ach. Eckerö: Böle, 1 ex.; Kyrkoby, 4 ex. 
Hammarland: Hellesby, Mellangård, 2 ex. På stengärdesgårdar utm. 
vägar. — Saknas av allt att döma i stora delar av Sydfinland. Av tid. 
publ. fyndorter tycks den i Lappo i Ostrobottnia australis (Räsänen 1921) 
vara den sydligaste. Red. på svenska sidan avtar laven starkt i frekvens i 
östl. riktn. men har anträffats på några lok. på Upplands-kusten, t. vilka 
Ålands-fynden närmast anknyta sig (jfr Hasselrot 1953).

G. hyperborea Ach. Eckerö: Finbo; Mellanö, berg vid ö. stranden av 
Storfjärdsviken; Storby; Böle; Kyrkoby; Överby; Marby; berg vid avtags
vägen t. Björnhuvud; p. 65 S om Björnhuvud; vägskälet V om Torp; 
Skeppsvik. Hammarland: Frebbenby; Samuelstorp; Torp. Hällar o. block 
i öpp. läge el. i hällmarkstallskog samt stengärdesgårdar utm. vägarna. —• 
Tydl. täml. allm. på fasta Åland, ehuru egendomi. nog förbisedd av E. Ny
länder (sen. noter, av Fagerström 1946). Förgäves eftersökt på Signild
skär, vilket står i överensstämmelse med dess uppträdande i Stockholms 
skärgård, där den ej heller anträffats utanf. barrskogszonen. (Jfr Hassel
rot 1953.)

G. proboscidea (L.) Ach. Eckerö: Finbo; Signildskär; Truten; Storby; 
Böle; Kyrkoby; Skeppsvik. Exp. aérohalina hällar; vid Böle o. Kyrkoby 
på stengärdesgårdar. — Tid. noter. fr. fl. lok. på Eckerö, liks. fr. andra 
delar av Åland (se utöv. E. Nyländer 1857 FIäyrén 1947 o. där anförd 
litt.; jfr äv. Hasselrot 1953).

G. spodochroa Ach. Eckerö: Marby, berget vid avtagsvägen t. Björn- 
huvud, klippvägg i O-branten, lokalt rikl. — Uppgiften hos E. Nyländer 
(1857) om G. vellea (Umbilicaria veiled) sås. förekomm. »här och der» på 
Åland avser säkerl. denna art. I Räsänens Lichenotheca Fennica (2) har 
den utdelats fr. Jomala.

Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. Eckerö: berget p. 65 S om Björn
huvud, öv. mossa o. på multn. lignum i N-branten.

Parmelia acetabulum (Neck.) Duby. Mariehamn, S. Esplanadgatan, 
lind i allén, 1 ex. — Tid. funnen vid Mariehamn enl. karta hos Linkola 
1938. Ang. artens utbredn. i Finland o. Norden i övr. se Almborn 1948.

P. Billeriana Zahlbr. Eckerö: berget p. 65 S om Björnhuvud, tall i 
hällmarkstallskog på bergskrönet. — Tycks ej vara uppgiv, för Åland.
I varje fall hade Linkola intet fynd att meddela därifr. i sin samman- 
ställn. av Hypogymnia-Parmeliernas utbredn. i Finland (1914).

P. centrifuga (L.) Ach. f. dealbata (Th. Fr.). Eckerö: Finbo, häll i häll
markstallskog, 1 ex. tills, med huvudf. (Jfr Hasselrot 1953.)

P. intestiniformis (Vill.) Ach. Eckerö: Mellanö, berg vid ö. stranden 
av Storfjärdsviken, exp. klippor på krönet, rikl.; Böle, hällar i gles häll
markstallskog, rikl.; Marby, berg vid avtagsvägen t. Björnhuvud, exp. 
hällar på toppen, strödda ex., äv. c. ap.; berget p. 65 S om Björnhuvud, 
exp. hällar på toppen, spars. — Denna alpina art förekommer i s. Finland 
huvudsaki. i kusttrakt. Fr. Åland var den känd. red. av E. Nyländer 
(1857), som bl. a. uppger den fr. Eckerö (Signildskär). En förteckn. öv. de
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fram t. 1914 påvisade finska förek. har nämnda år lämnats av Linkola. 
Jfr äv. HXyrén 1914, Hasselrot 1953.

P. vittata (Ach.) Nyl. Eckerö: berget p. 65 S om Björnhuvud, klipp
vägg i N-branten. — Ej heller denna art upptagen fr. Åland i Linkolas 
ov. und. P. Bitteriana omnämnda arbete.

Cetraria Delisei (Bory) Th. Fr. Eckerö: Böle, kanten av vattenfyllda 
svackor i berggrunden i hällmarkstallskog, rikl. — Fyndet av denna nordl. 
lav på Åland var för mig rätt överrask., då den ej var känd fr. ö. Uppland, 
där jag äv. sen. ut. framgång eftersökt dens:a. Enl. Fagerström är den 
dock (i H) representerad fr. en tid. opubl. lok. i landskapet, Sund: Mellan- 
gård, fukt. berg (1906 R. Frey). Den är också funnen på likn. lok. i Regio 
aboensis (Ahlner 1940, Auer 1943), ävens. i Älvkarleby i nordligaste 
Uppland (se Hasselrot 1953).

C. nivalis (L.) Ach. Eckerö: Finbo, exp. hällmark; Signildskär, på 
klapper i gräshedfläckar på exp. hällmark, rikl.; Skeppsvik, tills, med 
Cladinae i Festuca ovina - liedfläckar å exp. aérolialin hällmark nära 
stranden, rikl. — Är i s. Finland, som framgår av utbredningskartan hos 
Fagerström (1939), o. som äv. tid. framhållits av Häyrén (1914), tydl. 
koncentrer. t. kusterna. Fr. Åland var den känd red. av E. Nyländer, 
som uppger den för Jurmo och Signildskär. Betr. den syd- och mellan
svenska utbredn. se Hasselrot 1953.

Alectoria nidulifera Norrl. Eckerö: vid vägen Storby—Skeppsvik, N 
om vägskälet V om Torp, tall i ljungtallskog, täml. spars, men på många 
träd; berget p. 65 S om Björnhuvud, tall i hällmarkstallskog på bergs
krönet, spars. — Tid. inom landskapet känd end. fr. Saltvik (Ahlner 1948).

A. sarmentosa Ach. Eckerö: mell. Storfladan o. örfjärd, kvistar av 
gran i barrblandskog, rikl.; vid vägen t. Skeppsvik, nära vägskälet V om 
Torp, stammar av tall i ljungtallskog; nära Skeppsvik, gran o. tall i gran
skog o. barrblandskog, träden rikt behängda med laven. — Se vid. Ahlner 
1948.

Cornicularia odontclla (Ach.) DR. Eckerö: Böle, häll i hällmarkstallskog, 
lokalt rikl.

Ramalina calicaris (L.) Fr. Eckerö: Skeppsvik, asp i blandskog å häll
mark nära stranden, rikl. — Tid. utdel. fr. Åland (Jomala o. Eckerö, 
Storvik) i Räsänens Lieh. Fenn. exs. (170, 372).

R. dilacerata (Hoffm.) Vain. Eckerö: Skeppsvik, som föreg., 1 ex. — 
Tid. inom landskapet känd end. fr. Jomala (Ahlner 1948).

R. obtusata (Arn.) Bitt. (R. baltica Lett.). Eckerö: Storby, asp vid 
landsvägen, spars. — Enl. medd. av Fagerström finnas i H fl. tid. koll. 
fr. Storby. Arten är där vid. representerad fr. följ. Ålands-lok. Fin ström: 
kyrkan, ask (1938 E. Häyrén). Lemland: Nåtö, ask (1935 V. Räsänen). 
Jomala: Möckelö, rönn (1938 K. Linkola).

R. polymorpha Ach. Eckerö: Signildskär; Truten. Fågelblock.
R. thrausta (Ach.) Nyl. Eckerö: mell. Storfladan o. Örfjärd; mell. 

Storby o. Torp; nära Skeppsvik; mell. Marby o. Björnhuvud; berget p. 65 
S om Björnhuvud, N-branten. På döda kvistar av gran i granskog o. barr
blandskog; å den sistn. lok. på klippvägg. — Tid. inom landskapet känd 
fr. Jomala, Mariehamn o. Saltvik (Ahlner 1948).
Sv. Bot. Tidskr., 4 7: 4
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T. E. Ilasselrot.

Några anmärkningsvärda växtfynd i Västergötland.

Epipactis atropurpurea. — Av denna för landskapet ej tidigare upp
givna orkidé mottog Naturhistoriska Riksmuseets botaniska avdelning 
nyligen för kontrollgranskning ett i Undeniis av lantbrukare Carl Carls
son, Granvik, den 17/7 detta år insamlat exemplar. Fyndplatsen är be
lägen vid Vättern ett par mil norr om Karlsborg. Enligt meddelande av 
folkskollärare Bror Andreasson, som insände exemplaret, och som ledde 
den exkursion, under vilken fyndet gjordes, förekommer arten på tre när
belägna ställen vid Sörhamn och mellan denna ort och Glättenäs. En del 
exemplar växte alldeles vid strandkanten på en sträcka av 300—400 m, 
en del bland ljung i ett ungt bestånd av björk och tall ett 50-tal meter från 
stranden, andra återigen i blockmark i brynet av barrskog med domine
rande tall samt med inslag av lärk, oxel och rönn ytterligare några meter 
inåt land; mager sandblandad jord. Sammanlagt c:a 150 till 200 individ 
hade iakttagits.

I »Floran i Undenäs och Tived» (Sv. Bot. Tidskr. 1916 s. 173) uppger 
Skärman Epipactis lali/olia (= E. hclleborine) från samma plats (mellan 
Sörhamn och Glättenäs). Ett av honom i ungt knoppstadium insamlat, 
sålunda betecknat exemplar från lokalen ifråga tillhör emellertid i stället 
den här aktuella arten. Det ursäktliga misstaget upptäcktes (1945) av prof. 
Nannfeldt vid genomgången av de skandinaviska herbariernas Epipactis- 
material i samband med en i Botaniska Notiser (1946) publicerad under
sökning. Genom förbiseende har lokalen ej kommit med i Hulténs »Atlas 
över växternas utbredning i Norden» (1950).

Enligt meddelande av Nannfeldt föreligger Epipactis atropurpurea 
från ytterligare en opublicerad västgötalokal, nämligen Habo (utan när
mare uppgift, 30/7 1869 J. A. Franzén, Jönköpings högre allm. läroverks 
herb.).
Sa. Bot. Tidskr., 47: 4
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Epipogium aphyllutn. - Denna märkliga växt, oss veterligen inom 
landskapet tidigare endast funnen på Tiveden i Finnerödja (Skärman i 
Sv. Bot. Tidskr. 1918) och i Bredared i Borås-trakten (Sernander, ibid. 
1928), anträffades år 1944 av folkskollärare Andreasson under lingon
plockning c:a 6 km norr om Granvik i Undenäs socken bland mossa i 
mycket fuktig barrskog. Endast ett exemplar med tre blommor iakttogs. 
Alla senare försök att återfinna arten på lokalen ha varit förgäves.

Geranium lanuginosum. — Ett nytt fynd i landskapet av den säll
synta brandnävan gjordes i höst (7/9) av den ovannämnde C. Carlsson vid 
Klampabron i Undenäs, ej långt från den av Dahlgren i Sv. Bot. Tidskr. 
1943 meddelade lokalen vid Granvik i samma socken, enda tidigare kända 
fyndorten i landskapet för arten ifråga (här insamlad av Skärman 1922). 
Växten anträffades här i ett enda kraftigt, c:a 3 dm högt exemplar i mörk 
(nästan svart), mullrik jord vid en stubbe efter en för ett par år sedan 
vindfälld gran (stormlucka) på västsluttningen av en liten kulle, bevuxen 
med gles barrskog med inslag av bl. a. ungbjörk, lönn, asp, ask, hassel och 
tibast. I närheten iakttogos även Epipactis helleborine och Neottia nidus- 
avis. En till Riksmuseet insänd, den 10/9 tagen del av det funna exemplaret 
med mogna frön (herb. Karl Hasselrot) har kontrollbestämts av dr Erik 
Asplund.

Lotus uliginosus. — Denna suboceaniska, huvudsakligen i landskapets 
västra delar förekommande art anträffades den 30/8 i år i riklig mängd 
(100-tals exemplar) på en äng inom parken vid Hällidens slott i Agnetorps 
socken invid Tidaholm (Karl Hasselrot, ex. i upptäckarens o. Riks
museets herbarier). Troligen är växten gammal på platsen.

Karl & T. E. Hasselrot.

Sv. Bot. Tidskr., 17: 1
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L. J. Audus, Plant Growth Substances. — London 1953. 466 sidor.
Professor L. J. Audus vid Bedford College, University of London, har 

tidigare utgivit en utmärkt översikt över auxinverkans mekanism (Biol. 
Reviews 24, 1949) samt publicerat talrika studier bl. a. beträffande auxi- 
nernas mikrobiclla nedbrytning i jorden ocli deras verkningar på rötternas 
tillväxt. Det är därför med stora förväntningar man öppnar den förelig
gande volymen, och den i första hand teoretiskt intresserade blir måhända 
en smula besviken över att finna en handbok med starkt övervägande 
inriktning på det praktiska utnyttjandet av tillväxtregulatorerna i jord
bruk och trädgårdsskötsel. Andra, som just söka en modern sammanfatt
ning av den lavinartat växande litteraturen på detta område, bli säkerligen 
så mycket mer tillfredsställda.

De praktiska tillämpningsområdena ha konsekvent skildrats mot bak
grunden av de fysiologiska processer som påverkas, och dessa processer 
beskrivas klart, livfullt och utan tyngande terminologisk apparat på ett 
sätt som måste vara tillgängligt för den botaniskt oskolade och samtidigt 
är nöjsamt för den kunnige. En ordlista och åtskilliga noter ge upplysning 
om de få fackuttryck, som trots allt är nödvändiga.

Lluvudparten av boken handlar som naturligt är om auxinerna, en term, 
vilken såsom numera brukligt får omfatta såväl naturliga som syntetiska 
tillväxtregulatorer av indolylättiksyrans typ. Ett avsnitt om deras kemi 
säges vara speciellt riktat till kemister, som vill orientera sig på området. 
Det har förts fram till 1952, men på ett tämligen ojämnt sätt, och kan 
därför icke ersätta en fyllig och allsidig överblick av den typ Veldstra 
nyligen givit (Annual Review of Plant Physiology 4, 1953). Att orto- 
substituerade fenoxiättiksyror i regel skulle vara aktivare än motsvarande 
me/a-derivat (s. 73) är felaktigt, liksom även att fenoxiättiksyrans syre
atom skulle medföra endast obetydliga skillnader i fysiologisk effekt jäm
fört med fenylättiksyran (s. 63). I själva verket är (den osubstituerade) 
fenoxiättiksyran snarast en svag auxin-antagonist, och först den mot
svarande a-propionsyran visar en auxinaktivitet liknande fenylättiksyrans. 
Anmärkningen kan synas obetydlig, men förhållandet är dock fundamen
talt för ställningstagandet till åtskilliga av de refererade hypoteserna be
träffande auxinverkans första fas: substansernas bindning vid någon 
specifik receptor (eller några receptorer?) i cellen.

Den vidlyftiga litteraturen om allmänna tillväxtstimulationer genom 
auxinbehandling av frön och växande plantor behandlas välgörande kort
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fattat, och de förhärskande negativa resultaten anses ge föga hopp om 
ekonomiskt värdefulla behandlingsmetoder. Bakom hela frågeställningen 
ligger möjligen något av ordets makt över tanken, och man borde därför 
undvika att beteckna auxinerna som »tillväxtämnen» och i stället konse
kvent hålla sig till ordet »tillväxtregulatorer», vilket bättre poängterar 
auxinernas huvudfunktion: att reglera tillväxtens fördelning inom växten 
och dess kvalitativa förlopp.

På säkrare grundval vilar användningen av auxiner för stimulering av 
rotbildningen på sticklingar, för reglering av fruktsättning och fruktfall, 
för hämning av knopparnas tillväxt (potatislagring!), i undantagsfall för 
reglering av blomningen (ananas), och sist men kanske viktigast som all
mänt tillväxthämmande medel vid överdosering (ogräsbekämpning). På 
alla dessa områden kan den intresserade finna mängder av överskådligt 
sammanställda data, bl. a. en 9 sidor lång tabell över olika arters tendens 
att reagera för auxinbehandling i rotbildningssyfte och en 26-sidig tabell 
över känsligheten för auxinartade herbicider hos ogräs, nyttoväxter och 
prydnadsväxter.

För den mot kemiska medel misstänksamme natursvärmaren kan det 
möjligen vara en tröst att erfara, att en ko, som utfodrats med 5,5 g 2,4-D 
dagligen (motsvarande den mängd som kan finnas på minst ett ar ny- 
behandlad gröda) under 106 dygn, icke uppvisade påvisbara mängder av 
denna substans i mjölken, och att även människan visar hög tolerans 
(s. 241). Beträffande risken för en så småningom skeende utbildning av 
resistenta ogrässtammar kan vi med förf. trösta oss med, att den tiden 
svårigheten blir akut lär vår arsenal av olika slags selektiva herbicider 
vara så rikhaltig, att situationen lätt kan bemästras.

Ett särskilt avsnitt ägnas åt det ännu hypotetiska blomningshormonet 
hos högre växter samt åt de av speciella substanser kontrollerade fort
plantningsprocesserna hos vissa svampar och alger. Den eventuella före
komsten av specifika tillväxtfaktorer för olika organ diskuteras i anslut
ning till de resultat, som vunnits vid vävnads- och organkulturer, och till 
slut följer så avsnitt som behandla de i frukter och frön förekommande 
tillväxtinhibitorerna (»blastokoliner»), frågan om rötternas avsöndring av 
tillväxthämmande ämnen, den möjliga användningen av antibiotika i 
kampen mot växtsjukdomar (systemiska fungicider), samt förekomsten av 
tillväxtreglerande ämnen i naturliga jordar.

Börje Åberg.

Walter Baumeister, Mineralstoffe und Pflanzenwachstum. — 
G. Fischer, Jena 1952. 176 sid. Pris 10:— DM, bunden 12:— DM.

Förf. till detta arbete avser uppenbarligen att ge en kompendiös sam
manfattning av vår kunskap om olika kemiska elements funktioner i väx
ternas ämnesomsättning och tillväxtprocesser, och därmed har han också 
i stort sett lyckats. Däremot bör det kanske framhållas att näringstill
gången i marken och dess kvantitativa samband med skördeavkastningen, 
de olika produktionsfaktorernas samspel o. dyl. behandlas ytterst sum
mariskt eller ej alls.

Efter ett inledande historiskt avsnitt skildras metoderna för vätske- och
Sv. Bot. Tidskr., 47: 4
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sandkulturer, varvid man får veta att en genomluftning av närlösningen i 
regel ej erfordras vid odling av högre växter, men att många fordra ett 
fast substrat för sin trivsel — två uppgifter som båda torde vara felaktiga 
och som betinga varandra: sandkulturens företräde framför den oluftade 
vätskekulturcn beror säkerligen just på den bättre syrgastillgången. Man 
saknar vidare uppgifter om lämpliga komplexbildare för att hålla järnet 
kvar i löslig form i kulturvätskan. Markkolloidernas egenskaper och röt
ternas närsaltupptagning beskrivas klart och åskådligt på c. 15 sidor, var
efter följer tabellariska översikter över askhalt och askornas sammansätt
ning på c. 10 sidor.

Så övergår förf. till att för varje element skildra de fysiologiskt viktiga 
föreningar och processer, vari det deltar. Härvid har han på ett överskåd
ligt och koncist sätt sammanfört ett omfattande material, något som bl. a. 
återspeglar sig i litteraturförteckningarnas sammanlagt omkring 500 num
mer. Tyvärr saknas en hel del nyare rön, vilket måhända sammanhänger 
med svårigheter beträffande anskaffningen av nyare utländsk litteratur i 
Tyskland; endast 15% av de anförda arbetena ha publicerats 1945 eller 
senare. Som exempel kan nämnas att man förgäves bland de svavelhaltiga 
föreningarna söker aminosyran methionin, att enzymerna askorbinsyre- 
oxidas och polyfenoloxidas ej omnämnas vid diskussionen av kopparns 
fysiologiska betydelse, att zinkens eventuella betydelse för tryptofan- och 
auxin-bildningen ej antydes, och att diskussionen av molybdenets fysiolo
giska roll är begränsad enbart till mikroorganismerna.

Något förvånad blir man av att finna Al, Rb, Cs, Li, Be ocli .) upptagna 
under rubriken spårelement, vilka definieras som behöviiga i mycket små 
mängder men trots detta nödvändiga för växten. Några livsnödvändiga 
fysiologiska funktioner i de högre växterna kan förf. ej heller anföra, och 
det eklatanta brottet mot tyskt ordningssinne kan väl endast förklaras ur 
hans privata, i förordet framförda övertygelse, att dylika funktioner i fram
tiden skola kunna påvisas.

Börje Åberg.

Ädåm Boros, Magyarorszåg Mohåi (Bryophyta Hungariae). — 
Magyarorszåg Virågtalan Növényeinek Hatårczo Kézikönyve IV. Akadé- 
miai Kiadö, Budapest 1953. 360 sidor och 61 textfigurer.

Den framstående bryologen dr Ädåm Boros, Budapest, kröner med 
denna ungerska mossflora, den första i sitt slag, ett sedan drygt 3 decen
nier pågående, intensivt och i hög grad framgångsrikt forskningsarbete. 
Som skicklig medarbetare under de senaste åren har han haft dr L. Vajda. 
Mycket betydelsefulla bidrag ha också lämnats av bl. a. I. Györffy, 
A. LaTZEL och J. SZEPESFALVI.

Floran är närmast avsedd för inhemskt bruk men kommer förvisso att 
flitigt begagnas även annorstädes. En språknyckel möjliggör för envar att 
tillgodogöra sig utbredningsuppgifterna men dessutom tillkommer något 
för en kryptogamflora ganska unikt, nämligen att det sociologiska i hög 
grad beaktats. Jag återkommer till detta längre fram.

Ungern tas här med de gränser, som det för närvarande äger. Sedan
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1918, då det bl. a. sträckte sig fram till Karpaterna, ha dess gränser änd
rats upprepade gånger och numera når det ej fram till denna bergskedja. 
Därmed bortfaller givetvis bl. a. ett stort antal alpina arter, då den mellan- 
ungerska bergskedjan endast har obetydliga betingelser att erbjuda dessa 
element. Allt som allt upptar floran 519 arter. Levermossorna omfatta 114 
arter, vitmossorna 14 och bladmossorna 391. Ett stort antal arter repre
sentera nyfynd gjorda under de senaste decennierna.

Rec. har roat sig med att undersöka hur den ungerska och den svenska 
mossfloran förhålla sig fill varandra. Det visade sig, att av levermossorna 
endast 10 arter saknades i vårt land, av bladmossorna 40, av vitmos
sorna ingen. Knappt 11 % av hela artbeståndet saknas alltså i Sverige, ett 
vältaligt belägg för hur vida arealer mossorna förfoga över.

Förf. har väl följt med utvecklingen inom systematiken då det gäller 
kritiska arter och artgrupper. 1 enstaka fall kan invändningar göras mot 
den alltför vida omfattning som han ger vissa släkten. Paraleucobryum in
rangeras sålunda i Dicranum-släktet, och i Lop/iozia-släktet få bl. a. även 
Barbilophozia och Leiocolea samsas.

Någon för Ungern endemisk mossart känner man ej. Däremot finnas åt
skilliga, som erbjuda speciellt intresse. Nämnas kan t. ex. den av förf. 
för ett 30-tal år sedan beskrivna Flinaria hungarica, en saltsteppsart, som 
senare blivit funnen fram till Volgas mynning. Den åtföljs ofta av Pottici 
Heimii, en av de ytterst få mossor, som utmärka våra saltängar. En östlig 
typ utgör också den år 1891 utanför Prag upptäckta Tortula Velenovskyi 
ScHiFN., som 50 år senare blev funnen på lössjord i den mellanungerska 
bergskedjan. Den företer släktskap med T. Fiorii (Vent.) Mönkem., känd 
från några lokaler i Italien, Spanien och Mellaneuropa samt dessutom 
från Mesopotamien.

Intiessant är också upptäckten, på ett flertal lokaler, av den tidigare 
endast i Kaukasus kända Taxiphijllum densifolium (Linde.) Reim. Den 
star nära vår T. deprcssiun (Bruch) Reim., som också förekommer i Ung
ern. Förf. låter bägge arterna stå kvar inom Isoptenjgium-släktet. Själv 
anser rec. att Reimers på ett övertygande sätt motiverat deras överflyt
tande till Taxiphyllum-sVåktet.

Marchantiacé-floran är som man kunnat vänta sig rik; jag nämner blott 
förekomsten av Asterella saccala, Clevea hyalina (även i låglandet!), Oxy- 
mitra paleacea och Riccia Froslii.

Vad det sociologiska beträffar så finner man i inledningen en förteckning 
på ej mindre än 70 associationer av högre rang. Vid mer än halva antalet 
arter i den systematiska delen anges den eller de associationer, i vilka de 
uppträda. Mnium undulatum uppges sålunda växa i Fraxino-Carpinion, 
kagion, Alnetalia och Cardaminelo-Monlion, Aulacomnium paluslre i 
Caricion juscae, Molinion, Eriophorion lalifolii, Violio-Nardion och Sali- 
cetum cinereae sphagnetosum etc.

Rrygt 2,/3 av arterna äro avbildade. Illustrationsmaterialet är ej av sär
skilt hög klass men ger dock i flertalet fall en god vägledning. Bilderna 
dras ned av den dåliga papperskvaliteten, men detta kan ju ej förf. 
lastas för.

Allt som allt är förf. att gratulera till att under sällsynt hårda tider ha
Sv. Bot. Tidskr., 47.' 4
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genomfört och avslutat ett arbete, som i hög grad berikar vår kunskap om 
en ur floristisk synpunkt intressant del av vår världsdel.

Herman Persson.

Th. Herzog, Bestimmungstabellen der einheimischen Laub
moosfamilien. 2. Auflage. — Jena 1953.

Till en kort vägledande text fogas ett par schematiska tabeller, en för 
fertila och en för sterila mossor. Genom att följa anvisningarna skall man 
kunna komma fram till rätt familj för en obekant mossa. Bakom utarbetan
det av dessa tabeller måste ligga ett tidsödande arbete, som knappt synes 
stå i rimlig proportion till den kortvariga glädje man ev. skulle kunna ha 
av dem. Kompletterade med enkla schematiska bilder (sådana skulle i 
viss utsträckning kunna få rum!) och gärna med bestämningstabeller för 
åtm. släktena, kunde de möjligen tänkas spela viss roll för nybörjare, dock 
knappast annat än vid sidan av vanliga floror. Det väsentliga med I Ikr- 
zogs tabeller är emellertid, att man vid bestämningsarbetet utnyttjar 
praktiskt taget samtliga systematiskt viktiga karaktärer hos gametofyt 
eller sporofyt (ev. båda) utan att — som i floror vanligen måste ske - 
enkelriktat tvingas in mot en enda eller ett par karaktärer.

Edvard von Krusenstjerna.

The Natural History of Juan Fernandez and Easter Island. 
Edited by Dr. Carl Skottsberg. Vol. II (Botany), Part VI: 28. C. Skotts- 
berg, A Supplement to the Pteridophytes and Phanerogams of Juan 
Fernandez and Easter Island (s. 763—792, pi. 55 57); 29. C. Skoi isberg,
The Vegetation of the Juan Fernandez Islands (s. 793—960, pi. 58—116). 
— Uppsala (Almqvist & Wiksell) 1953.

Det första av de båda ovan anförda arbetena utgör ett supplement till 
de floraverk, som förf. tidigare utgivit i samma serie (betr. ormbunks- 
växterna tills, med Carl Christensen). Mer än 30 år ha nu förflutit, 
sedan dessa komino ut, och nytillkommet material jämte ändrade upp
fattningar i systematiska frågor ha gjort ett tillägg erforderligt.

Huvuddelen av det ifrågavarande häftet upptas av den ovannämnda 
Vegetationsmonografien. Efter en översiktlig framställning av klimat och 
jordmån genomgår förf. öarnas växtvärld ur livsformssynpunkt och läm
nar intressanta morfologiska och biologiska notiser över ett stort antal 
kärlväxter. Med utförliga analyser, även omfattande ingående bryofyter 
och lavar, behandlas öarnas växtsamhällen. Ett rikt och vackert bild
material, till största delen återgivet som planscher, kompletterar fram
ställningen på ett instruktivt sätt. På grundval av egna fältarbeten och 
sedermera utförd flygfotografering har förf. uppgjort detaljerade vege
tationskartor, reproducerade i färg. Förf. framhåller dock, att dessa endast 
få betraktas som skisser.

Med de ovannämnda arbetena har Carl Skottsberg slutfört publice
ringen av de botaniska resultaten från den svenska Stilla havs-expeditionen
Sv. Bot. Tidskr., 47: 4
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1916—17. Han är att lyckönska till det framgångsrika genomförandet av 
detta storslaget upplagda forskningsprogram.

Sten Ahlner.

Kai Curry-Lindahl, Tropiska fjäll. — Hugo Gebers Förlag, Stock
holm 1953. 280 sidor. Pris häft. 18:50, inb. 25:—.

Åtskilliga svenska biologer ha i tropiska Afrika — och framförallt i dess 
fjällområden — funnit ett fascinerande arbetsfält. En av de från vårt 
land utgångna expeditioner, som på senare år arbetat här ute, var Lunds 
Universitets zoologiska Kongoexpedition 1951—52, för vilken förf. till 
ovannämnda bok var ledare. Arbetsområdet utgjordes av östligaste delen 
av Belgiska Kongo (inkl. Ruanda-Urundi-området) från Tanganjika i 
söder till Albertsjöns breddgrad i norr. Syftet var främst att studera 
nordiska flyttfåglar i den miljö, vari de här nere tillbringa vår vinter.

När expeditionsledaren nu redovisar sina intryck och upplevelser, går 
han emellertid långt utanför det ornitologiska. I själva verket utmärkes 
förf:s framställning av en sådan mångsidighet, som man sällan finner i 
tropiska reseskildringar. För den växtgeografiskt intresserade läsaren är 
det ett stort nöje att följa förf. från bergsregnskogarnas djungler och 
Virungavulkanernas högsta nivåer fram till expeditionens klimax: bestig- 
ningen av Ruwensori, där man nådde fram till isens rand på 4 350 meters 
höjd. Den märkliga vegetationszoneringen beskrives lättfattligt och målande 
med talrika botaniska detalj uppgifter, granskade av Carl Skottsberg. 
Framställningen illustreras av ett rikt och instruktivt bildmaterial, till 
största delen reproducerat i planschform. Då därtill kommer en över
skådlig karta över expeditionens färdväg och fullständiga register över 
omnämnda djur och växter, har allt blivit tillrättalagt för att ge läsaren 
rikt utbyte.

Sten Ahlner.

Paul Mouterde, La Flore du Djebel Druze. — Lechevalier, Paris 
1953. 224 pp., 23 pl., nederbördskarta.

Djebel Druze är ett vulkaniskt, föga markerat bergsmassiv som ligger 
på gränsen mellan Syrien och Jordanien på 32—33 graders latitud. Det har 
länge saknat goda kommunikationer och haft ett avsides läge och därför 
sällan besökts, och dess botaniska utforskning har börjat påfallande sent. 
Boissier t. ex., den store kännaren av Orientens flora, nämnde bara en 
enda växt från Djebel Druze i »Flora Orientalis». Dr Georg Post var den 
förste som närmare undersökte berget. Detta skedde under 1870- och 80- 
talen. Namn som Dinsmore, Zohary och Eig ha sedan varit knutna till 
dess botaniska utforskning, men först på 1930-talet tog denna fart. Ett 
viktigt steg mot bättre kännedom av bergets flora togs, då professor 
Gunnar Samuelsson tillsammans med sina följeslagare Wall och Haf- 
ström under tre dagars exkursioner insamlade omkring 200 arter. Samuels
son publicerade sina resultat i en uppsats i band 29 av denna tidskrift år 
1935, »Notes on two collections of plants from Syria, Palestine, Transjordan 
and Iraq». I denna uppsats skrev Samuelsson: »This mountain district
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has been very little known floristically. The whole number of higher plants 
recorded in literature as found there by Post, Oppenheimer, Eig, Zoiiary 
and Dinsmore scarcely exceeds 200 species. Every new contribution must 
therefore be welcome.» Inspirerad av dessa ord företog Paul Mouterde 
flera resor till Djebel Druze, där han tillbringade sammanlagt två månader 
under åren 1942—43. De av Samuelsson nämnda 200 arterna i bergets 
flora har utökats till närmare 900 i det nu föreliggande arbetet, och de 
tidigare kända 10 endemerna har utökats till 20 av Mouterde.

Förutom floralistan med litteraturcitat och ståndortsuppgifter innehåller 
floran ett kapitel behandlande områdets växtgeografi, där steppelement 
och bergselement samt mediterrana och andra infiltrationer behandlas.

Bergsfloran är förbluffande fattig och omfattar endast ca 30 arter, vilka 
alla återfinnas på Libanons eller Antilibanons toppar.

På grund av basaltförekomster behandlas och diskuteras basaltifuga och 
basaltofila element. Till det förstnämnda hör t. ex. Reseda lutea, medan 
Reseda luleola hör till det sistnämnda.

Litteraturförteckning och register över arter och synonymer avsluta 
verket.

Utstyrseln är vårdad och trycket förstklassigt. Särskilt må framhållas 
de goda planscherna, där många av områdets märkligare arter avbildats.

Floran är publicerad med understöd från UNESCO genom dess råd
givande kommitté för undersökningar av den arida zonen.

Eric Hultén.

F. M. Day, Flowers of the Wood. — London 1953. 36 pp.
Detta lilla häfte ingår i serien »The Country Naturalist», som har satt 

som sitt mål att illustrera och analysera olika naturvetenskapliga områden 
och tillrättalägga och göra dem njutbara för gemene man. Seriens olika 
häften gör anspråk på att vara skrivna av experter på respektive områden 
och ge utförliga och moderna uppgifter.

Fjärilar och ett par fågelgrupper ha redan behandlats, medan ett häfte 
om kustens växter av Jan Hepburn är under utarbetande.

»Flowers of the Wood» är illustrerad med 19 svart-vitbilder och 17 bilder 
i färg. Bilderna äro goda, även om färgen inte alltid träffat rätt. För att 
ta ett exempel är det gröna på vitsippsbilden för rödaktigt liksom även 
marken, bilden är vad man kallar rödstickig. De avbildade blommorna 
behandlas var och en i en liten artikel, som talar om var och hur de växer, 
varav de fått sitt namn och hur de ser ut. Latinska namn förekommer ej. 
Ett häfte med 17 färgbilder drar en rätt stor framställningskostnad och 
priset 3/6 får väl därför anses rimligt.

I vårt land skulle det väl knappast vara möjligt att trycka ett arbete 
av denna typ. Kostnaderna skulle bli för stora och publiken för liten. Den 
bildade publik, som intresserar sig för naturen, kan därför ha glädje av 
dessa häften som, även om de i första hand behandlar engelska förhållan
den, dock har stor anknytning även till vårt land.

Eric Hultén.
Sv. Bot. Tidskr., 47; 4
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Areal (Cartographical material for the history of flora and vegetation). 
Issued by the USSR Academy of Science under the editorship of A. A. 
Grossheim (f) and B. K. Schischkin. Part 1 under the editorship of A. I. 
Tolmatchew. Leningrad & Moscow 1952. 43 pp. 39 maps. Responsible 
editor: M. M. Iljin.

The cartographical treatment of the geographical areas of plants is of 
very recent date. Before the twentieth century very few such maps had 
been issued, and those that were published used the technique of limiting 
the distributional area by means of lines. Mapping by the method of dots 
where every dot meant a distinct find of the plant in question has developed 
since 1910, first in Scandinavia, but it has now reached such a stage of de
velopment that tens of thousands of such maps have been published and 
the number is increasing from day to day. It is thus apparent that the 
interest in floristic-phytogeographical mapping is growing rapidly.

In 1920 a periodical devoted to the publishing of such maps was started 
by E. IIannig and H. Winkler. Its name was »Die Pflanzenareale» and 
five parts of it, containing altogether 340 maps, were published, the last 
part in 1940.

The second periodical having this purpose is »Areal», the first issue of 
which has now been published in Russia.

The base maps in »Die Pflanzenareale» were very unsuitable as they were 
in Mercator’s projection, which, in regard to arctic and boreal regions in 
particular, is far from »area-true». If one has to choose between projections 
that are »area-true» and those that are »angle-true» or »distance-true», the 
preference must be given to the »area-true» ones as far as maps showing 
biological distribution are concerned. »Areal» does not use the old Mercator 
projection but the »area-true» polar projection, which the author of these 
lines used in »Outline of the History of Arctic and Boreal Biota». The size 
of the maps is 28 x 37 cm. The localities are marked with dots and circles 
to represent, respectively, specimens seen and those reported in literature, 
and the area with such dots is confined by a boundary line showing how 
the author believes the area to be delimitated. This boundary line is dotted 
when the delimitation is considered to be uncertain. The maps are intended 
to give the total areas of the species treated.

The first part of the new periodical, the Preface states, is devoted to 
»Some characteristic representatives of the arctic Russian flora». Later 
there are to follow the areas of plants belonging to the wooded belt, to the 
steppes and deserts, to the subtropical part of Russia as well as to other 
geographical groups.

The first part, which is now available, contains several papers which 
will be commented upon here.

1) Tolmatchew, A. L, On some problems and methods in historical 
phytogeography. Pp. 8—12.

2) Tolmatchew, A. L, Contribution to the history of the development 
of the flora in the Soviet Arctic. Pp. 13—19.

3) Roschevits, R. J. (t), Analysis of the areas of some grasses charac
teristic of the arctic (Eoarktis). Pp. 20—25, 10 maps.
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Map 1. Poa arctica: Iceland is omitted. Found there in 1946 according to 
Love. Distribution in W. America south of Canada doubtless refers to 
types not fully identical with the arctic material.

Map 3. Phippsia algida: Localities in Lapland are restricted to the moun
tains. No localities occur on the coast of the Gulf of Bothnia, nor any 
in southernmost Norway. The very isolated locality at Grays Peak in 
Colorado is mentioned in the text, but omitted in the map.

Map 4. Phippsia concinna: The single locality known from Alaska (on St. 
Lawrence Island) is omitted. It was reported in my Alaska Flora.

Map 5. Pleuropogon Sabinei: Occurrence in Spitzbergen omitted.
Map 6. Hierochloe pauciflora: The locality in Alaska south of the boundary 

line of the map (at Naknek), which was reported in my Alaska Flora, 
is omitted.

Map 8. Dupontia Fischeri: Localities on Bear Island, in northern Kam- 
tchatka and on Alaska Peninsula omitted.

Map 9. Arctophila fulva: Localities on Bear Island and an important lo
cality in the gap between the American areas at Great Slave Lake (Black 
Bay, E. of mouth of Rocher R., reported by Raup) omitted. Area in the 
vicinity of Stockholm erroneous. Any Swedish or Scandinavian flora 
could have convinced the cartographer of the impossibility of this dot.

Map 10. Vahlodea atropurpurea: Numerous Alaskan localities omitted. 
South American area omitted, although a map of South America is in
serted in the base map. A large area extending from Northern Alaska 
over Banks Land and Victoria Land to Melville Peninsula is doubtless 
erroneous. This area, about 2000 km long, is supported by two reports, 
both highly doubtful and never confirmed, viz. that of Seemann in Bot. 
Voy. Herald (1857) p. 54 (Pullen between Pt. Barrow and Mackenzie 
R.) and that of Simmons in Surv. Phytog. Arct. Amer. Archip. (1913) 
(North Somerset Parry, not enumerated by Hooker in Bot. App. to 
Parry’s third voy.). The case is discussed in my Alaska Flora, p. 182.

The Western American area south of Canada is considered to belong 
to the main form, which is not the case. It belongs to subsp. paramushi- 
rensis or, as Roschevits refers it, to Vahlodea paramushirensis.
4) Tolmatchew, A. I., Arctic Drabas belonging to the series Pilosae

Tolm. Pp. 26—28, 4 maps.
Map 12. Draba barbala Pohle is not given for America in the map. Pohle 

himself reports it from »Arctic and Boreal America». Identical or very 
closely related types doubtless occur there.

Map 13. Draba stenopetala: In Alaska the species is represented by a »?». 
In my Alaska Flora four localities are given for it. It is probably identical 
with D. densifolia, which also occurs in W. America, south of the limit 
of glaciation.
5) Busch, N. A. (f), On the Cardamine species in the Bering Sea district.

Pp. 29—31, 6 maps.
Map 17. Cardamine purpurea: Only three coastal localities are given in 

Alaska, where numerous inland localities are known from the entire un
glaciated part. Map for Alaska in my Alaska Flora.
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Map 18. Cardamine umbellata: The entire distribution from the Aleutian 
Islands to Bering Strait in Alaska, as well as localities in the interior of 
that region, have been omitted.

Map 19. Cardamine Regeliana: The report from Pribilof Is. should be 
referred to Cardamine umbellata. In Japan the area of the species goes 
much further to the south than that given in the map. For this map a 
smaller base map than usual is used, so that southern Japan is excluded. 
The usual base map should have been employed and the Japanese distri
bution marked in.

Map 20. Cardamine bellidifolia: In Alaska only localities in the southern
most corner are marked on the map, although the species occurs nearly 
all over that vast country. In E. America Gaspé is omitted and the distri
bution in N.E. America and in Greenland is fragmentary.

6) Kretchetovitch, V. I. (f), Disjunctions in the areas of arctic-alpine
sedges in the Arctic of Eurasia and the reason for their occurrence. Pp.
32—35, 15 maps.
Map 22. Carex adelostoma: According to the legend this species has been 

marked with strokes and dots. On the map no such sign occurs: the spe
cies is marked by a thick row of dots only. In the map it is marked for 
Scotland (where it is not known to Clapham & Tutin in their new flora), 
S. Greenland, S. Labrador, Gaspé Penins., Nova Scotia and Newfound
land, from where it is not known, whereas it is known from northernmost 
Labrador and Ungava Bay, where it is not marked. Carex Grahamii, 
usually regarded as the hybrid C. saxatilis x vesicaria, is marked on the 
map as being an amphiatlantic species.

Map 25. Carex Williamsii is a critical species belonging to the C. capillaris 
group. The area is given all too generous proportions. A map of the Amer
ican area is given by Raymond in a map in Mém. Jard. Bot. Montreal, 
No. 18, p. 223 [ = Nat. Canad. LXXVII (1950), p. 223], where it runs 
only slightly south of 60° in America, while in Kretchetovitch’s map 
it extends south to about 32° in the Rocky Mts. This is probably due, 
however, to differences in the systematic conception. Raymond’s map 
was apparently not known to the cartographer or to the editor who 
should have brought the map up to date.

Map 27. Carex atrata: This is an amphiatlantic species in Kretcheto
vitch’s map. The American plant was formerly named C. atrata var. 
ovata Gray, but is nowadays regarded as a distinct species, C. atratifor- 
mis. In the map C. atrata is marked for easternmost America from Lab
rador to Newfoundland, while C. atratiformis is distributed from Yukon 
to Labrador and south to Maine and Isle Royal in Michigan (see Fer- 
nald’s Manual and Gleason, 111. Fl., Vol. 1, 1952).

Map 28. Carex misandra: A dot representing a locality unknown to me 
has been placed on Llibina in the Kola Peninsula. It might represent 
a new find. A locality in S. Alaska reported in my Alaska Flora is 
missing.

Map 29. Carex rupestris: Southern Greenland, where the plant occurs, is 
omitted in the map. In the middle part of America the southern limit
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is drawn at about 60° N., whereas it is known to occur south to northern 
Montana.

Map 30. Carex saxatilis: The gap in the area in the Scandinavian mountains 
has no support. The Aleutian Islands are omitted, in spite of the fact 
that the plant in the sense in which it is taken by Kretchetovitch 
(including C. physocarpa) is common there.

Map 31. Carex Halleri: Localities at northern Lake Ladoga are omitted. 
Map 33. Carex glacialis Mack. ( = C. pedata): Southern Norway is omitted, 

as is Altai (Tchui river), where the plant had already been reported by 
Bunge and later by Krylof in his wonderful FI. Zapadn. Sibir., p. 496. 
There is little likelihood that these reports are incorrect. If this is known 
to be the case it should have been mentioned in the text.

Map 34. Carex bicolor: In the map the entire Aleutian chain of islands is 
included, but the plant is known from a single locality at their extreme 
eastern end only. Vancouver Island, from where this species is reported, 
is not included in its area. The same is the case with Isle Royal in Michi
gan, far south of the boundary-line given.

Map 35. Carex holostoma: The new find of this species on Iceland is omitted, 
as well as the find in S. Alaska at Nabesna road reported in my Alaska 
Flora.

7) Selivanova-Gorodkova, F. A., Analysis of the areas of the critical 
species Arenaria graminifolia Schrad. Pp. 36—41, 4 maps.

That so many omissions — some of them very important ones — should 
have occurred is apparently due to the fact that the modern literature 
published outside Russia has not been consulted. Phytogeography is a 
science which is essentially international. Russia is a very large country 
comprising between one-third and one-half of the northern Arctic, but if 
the publication of adequate maps of the total area of plants is intended, 
a very close study of literature and herbarium material in other countries 
is necessary.

It must be regretted that this new periodical had a less brilliant start 
than would otherwise have been possible on account of its not being up-to- 
date in so many cases. The above remarks are the result, not of a thorough 
review of the maps criticized, but rather of a hasty glance at them. Further 
comments can certainly be made. It might be expected that the primary 
importance of the maps would lie in the information they give about the 
distribution of the individual species within Russia. It is not possible to 
obtain specimens on loan from Russian herbaria, and what can be as
certained concerning the areas of the plants within Russia has mainly to 
be based on the literature on the subject. It is surprising, therefore, to find 
that supplementary information such as cannot be gained from the litera
ture is rather limited. The Stanovoj mountains and the shore of the Ochotsk 
Sea in particular seem to be very little known even now, while new infor
mation has been gained, for instance, in the Jalmal Peninsula.

The work is written entirely in Russian, without summaries, and is thus 
not very easily accessible to most botanists. The maps, however, are in- 
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telligible to anyone, and as they can be used and cited by botanists all over 
the world I have deemed it necessary to comment at some length upon the 
omissions and other errors found in them.

It is hoped that future issues of the new journal will take greater 
care in availing themselves of the latest advances in the field of phyto
geography. It remains to be seen whether it will be possible for scientists 
outside the Soviet bloc to publish articles in that journal and whether it 
will be readily available outside Russia. The price of the first issue is 15 
roubles 20 kopek.

Eric Hultén.

Sv. Bot. Tidskr., 17: 4
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NOTISER.

Doktorsdisputation. För vinnande av filosofie doktorsgrad för
svarade fil. lic. G. W. Butler den 2 okt. vid Lunds universitet en avhand
ling »lon uptake by young wheat plants».

Uppsala universitet. Till innehavare av en nyinrättad tjänst som 
förste trädgårdsintendent vid Botaniska trädgården har utnämnts docent 
Nils Hylander.

Lunds universitet. Fil. dr N. A. Hagberg har förordnats till docent 
i genetik och fil. dr Bertil IIylmö till docent i fysiologisk botanik.

Lantbrukshögskolan. Fil. dr Ivar Ekdahl har förordnats till docent 
i växtfysiologi.

Vetenskapsakademien. Till ledamot av akademiens botaniska klass 
har valts prof. Eric Hultén.

Utmärkelse. Professors namn har tillagts chefen för Svenska institutet 
för konserveringsforskning, Göteborg, fil. dr Georg Borgström.

Tidskriftens statsanslag. Statens naturvetenskapliga forsknings
råd har tilldelat Svenska Botaniska Föreningen ett anslag å 19 000 kronor 
för utgivande av Svensk Botanisk Tidskrift under år 1954.

Erratum.

On p. 330, the 31st line from the top: for “myxobacteria” read “eubac- 
teria”.
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Selsko-Khozjaistvennaja Biblioteka. 49. — Orlikov pereulok, 1/11, Moskva. 
Fundamentalnaja Biblioteka Akademii Nauk SSSR. 46. — UI. Dzerzchin- 

skogo, 8, Tbilisi.

Spanien.

Jardin de Aclimataciön de la Orotava. 48. — Puerto de la Cruz, Tenerife 

Tjeckoslovakien.

Ustred. podohospod. kniznica. (o). — Zvonatska 23, Kosice.

Tyskland.

Janus, Wissenschaftliche Buchhandlung, (o). — Jasminweg 8, Berlin-Char
lottenburg 9.

Koehler & Volckmar, Firma, (o). -— Leninstrasse 16, Leipzig C. 1.
Zink, Karl, Buchhandlung, (o). •— Ludwigstrasse neben 20, München 34, 
Botanisches Institut und Botanischer Garten der Universität. 53. — 

Wilhelmstrasse 5, Tübingen.
Max Planck-Institut für Biologie. 50. — Iloelderlinstrasse 12, Tübingen. 

U. S. A.

Iowa State College. 07. — Ames, Iowa.
Indiana University. 40. — Bloomington, Ind.
Brooklyn Botanical Garden. 49. — 1000, Washington Avenue, Brooklyn 25,

N. Y.
The Lloyd Library and Museum. 39. — 309, West Court Street, Cincin

nati 2, Ohio.
University of Missouri. 47. — Columbia, Mo.
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Oregon State College. 48. — Corwallis, Ore.
Michigan State College. 51. — East Lansing, Mich. 
University of Hawaii. 38. — Honolulu, Hawaii.
State University of Iowa. 48. — Iowa City, Iowa. 
University of Rhode Island. 47. — Kingston, R. I. 
University of Wisconsin. 07. — Madison, Wis.
The Joint University Library. 49. — Nashville 4, Tenn. 
University of Oklahoma. 07. — Norman, Okla. 
University of Pittsburgh. 48. — Pittsburgh, Pa.
State College of Washington. 46. — Pullman, Wash. 
University of Washington. 15. — Seattle, Wash.

Föreningen räknar 1953:
Hedersledamot...................................... 1
Korresponderande ledamöter................ 9
Ordinarie ledamöter: Sverige ........ 451

» » : Utlandet .... 40
Summa 501

Föreningar och institutioner m. m., som mot avgift erhålla tidskriften:
Sverige...................................................  67
Utlandet.................................... ................. 70

Summa 137

Ändringar i fråga om ledamöters titel och adress torde benäget an
mälas till föreningens expeditionsföreståndare, Konservator A. Zander, 
Riksmuseets Rotaniska Avdelning, Stockholm 50, eller pr telefon 321219.
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