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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN 50 ÅR.
EN ÅTERBLICK PÅ FÖRENINGENS VERKSAMHET.*1
AV
ELIAS MELIN.
I. Föreningens tillkomst.
För jämnt 50 år sedan — lördagen den 16 februari 1907 — sam
manträdde på Stockholms Högskolas botaniska institut under ord
förandeskap av professor G. Lagerheim en representativ skara bo
taniskt intresserade personer från olika delar av landet löi att ta
ställning till frågan om bildandet av en svensk botanisk förening.
Frågan hade varit föremål för utredning av en kommitté, bestående
av sex personer, nämligen professor G. Lagerheim, lektorerna K.
Bohlin och G. Malme, dåvarande docenterna Ron. E. Fries, Otto
Rosenberg och Rutger Sernander. Efter fullgjord utredning hade
kommittén tillsammans med 35 adjungerade fack- och amatör
botanister från hela landet utfärdat följande kallelse:
»Undertecknade få härmed inbjuda svenska botanister till bildande af
en Svensk botanisk förening.
Föreningens ändamål skulle i första hand vara att möjliggöra utgifvandet af en Svensk botanisk tidskrift, i hvilken såväl större afhandlingar
som smärre botaniska meddelanden och notiser kunde publiceras. Dess
utom skulle en dylik tidskrift lämpligen kunna blifva ett organ för Sveri
ges förut befintliga botaniska föreningar, hvilka därigenom bereddes till
fälle till ett närmare samarbete än som hittills varit möjligt.
Föreningens ändamål vore äfven att anordna årligen återkommande all
männa sammanträden här i Stockholm eller annorstädes, eventuellt i för
ening med gemensamma exkursioner i olika delar af landet.
Konstituerande sammanträde äger rum å Stockholms Högskolas bota
niska institut lördagen den 16 februari 1907, kl. 8 e. m. precis.
1 Minnestal vid Föreningens högtidssammanträde å Sollidens festvåning, Skansen,
lördagen den 16 februari 1957. Talet är här återgivet i något utvidgad och förändrad
form.
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Personer, som äro förhindrade att infinna sig på den konstituerande
sammankomsten, ombedjas att genom bref tillkännagifva sin eventuella
anslutning till föreningen.»
\ id sammanträdet meddelade först Otto Rosenberg vad som

åtgjorts för att få till stånd en svensk botanisk förening, varefter
Rutger .Sernander redogjorde lör hur inbjudarna tänkt sig för-

eningens blivande verksamhet. Förslaget sammanfattade han på
följande sätt:
»Föreningens hufvudändamål skulle vara utgifvandet af en svensk bo
tanisk tidskrift, vidare anordnandet af gemensamma sammankomster och
exkursioner. Tidskriften borde innehålla dels vidlyftigare botaniska afbandlingar, dels smärre meddelanden, referat och notiser, som kunde tän
kas intressera svenska botanister. För att realisera denna plan vore det
nödvändigt att medlemsafgiften sattes så pass högt som till 10 kronor,
för hvilken afgift äfven tidskriften skulle erhållas.»1

Detta förslag antogs enhälligt av de närvarande, uppenbarligen
med stor entusiasm, och ordföranden förklarade därefter Svenska
Botaniska Föreningen bildad.
Fn detaljerad redogörelse för de arbeten som föregingo detta
konstituerande sammanträde har lämnats av Rutger Sernander
vid föreningens 25-årsjubileum den 16 februari 1932. Det framgår
därav, all det var med stor tillförsikt och framåtanda, som man
giep sig veiket an. Det förelag ett mycket stort behov av en svensk
botanisk tidskrift, där de snabbt växande skarorna av unga och
fiamatsträvande botaniska forskare kunde successivt publicera sina
vetenskapliga resultat och där även amatörbotanister kunde fram
lägga sina iakttagelser rörande den svenska floran och dess utbred
ning. Det fanns också andra vikliga omständigheter, som motive
rade föreningens tillblivelse. På grund av den snabba utvecklingen
inom ilera av botanikens grenar, vid den tidpunkten kanske främst
cytologi, embryologi, genetik och växtgeografi, hade de svenska bo
tanisterna allmänt en önskan alt knyta närmare kontakter med
varandra och hade vidare ett behov av organiserade möjligheter att
följa de vetenskapliga framstegen inom botanikens många och skif
tande områden.
Det ankom på den nyvalda styrelsen att i detalj utforma pro
grammet och utarbeta normerna för den unga föreningens verksam
het. Den lörsta styrelseuppsättningen fick följande utseende: pro1 Sv. Bot. Tidskr., Bd I, 1907, s. 121.
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lessor V. B. Wittrock, ordförande, docenten Rutger Sernander,
vice ordförande, docenten Otto Rosenberg, sekreterare och redak
tör av tidskriften, fondmäklare G. Indebetou, skattmästare, samt
övriga medlemmar: adjunkten .1. Berggren, lektor K. Bohlin, ad
junkten K. Johansson, professor O. Juel, professor G. Lagerheim,
lektor G. Malme och med. professor M. Sondén.

En redaktionskommitté tillsattes, bestående av följande medlem
mar: lektor K. Bohlin, professor G. Lagerheim, docenten R. Ser
nander, docenten N. E. Svedelius och redaktören.
Det var alltså dessa tolv medlemmar av styrelsen och redaktions
kommittén, som fick den ansvarsfulla uppgiften att så att säga dana
föreningen och organisera dess arbete. Det länder dem till stor he
der att den väg, som de redan från början ledde föreningen in på,
alltjämt framstår som den enda acceptabla. Vi äro i dag djupt tack
samma för denna deras stora framsynthet, liksom för deras självupp
offrande arbete för föreningens hästa. De mest framträdande bland
de tolv nämnda voro Veit Brecher Wittrock, Rutger Sernander
och Otto Rosenberg, i all synnerhet Sernander och Rosenberg.
Det av Föreningens styrelse utarbetade stadgeförslaget antogs med
några smärre ändringar vid det nästkommande sammanträdet den
20 april 1907. Dessa stadgar, som finnas publicerade i första bandet
av tidskriften, gälla i stort sett alltjämt, endast vissa smärre ändringar
ha gjorts.1
Föreningens syften har utformats i stadgarnas tva första para
grafer på följande sätt:
§ 1. Föreningens ändamål är att samla och främja de botaniska intres
sena i landet.
§ 2. Sitt ändamål söker föreningen förverkliga l:o genom utgifvande af
Svensk Botanisk Tidskrift, 2:o genom åtgärder till befordrande af känne
dom om landets växtvärld, 3:o genom anordnande af gemensamma ex
kursioner i skilda botaniska syften uti olika delar af landet, 4:o genom
vetenskapliga sammankomster.

2. Föreningens verksamhet.
Då det i dag gäller att söka redovisa vad Svenska Botaniska För
eningen åstadkommit under de gångna femtio åren, ställes givetvis
i De viktigaste stadgeändringarna äro följande: Årsavgiften höjdes från och med
1920 till 15 kr. och från och med 1956 till 20 kr. (eller 250 kr. en gång för alla). Enligt
beslut 1926 skall styrelsen utgöras av 12 personer, och enligt beslut 1945 erhålla kor
responderande ledamöter tidskriften utan årsavgift.
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i första hand vår tidskrift i rampljuset. Vad har då Svensk Bota
nisk lidskrift betytt för den botaniska forskningen under de år
som gått? Denna fråga kan kanske för närvarande icke besvaras
fullt objektivt, då tidsperioden ligger oss så nära i tiden. Jag vill
emellertid ändock efter bästa förmåga söka något belysa densamma.

a. Svensk Botanisk Tidskrift.
Låt mig då först uttala Föreningens stora tillfredsställelse över att
vår tidskrift i dag kan uppvisa 50 imponerande volymer, vartill
kommer två band generalregister över de första 40 årgångarna!
Detta innebär, att tidskriften utkommit med stor regelbundenhet,
alla svårigheter till trots. Det totala sidoantalet är i runt tal 26800
och volymernas medelstorlek alltså bortåt 550 sidor. De största år
gångarna ha varit de av 1912, 1936, 1949 och 1954, som alla över
skridit 750 sidor, vilket främst orsakats av att de innehållit om
fångsrika hyllningshäften. Den minsta är den av 1921 med 292 sidor.
Bland författarna finna vi så gott som samtliga av de ledande
svenska botanisterna under perioden i fråga och dessutom åtskil
liga från bl. a. Danmark, Finland och Norge. Många ha skrivit
flera uppsatser eller notiser och icke mindre än 16 ha nått eller över
skridit 20-talet.
Tidskriften stod redan från början öppen för alla botanikens
grenar. I själva verket finna vi så gott som alla dess arbetsfält täm
ligen väl representerade i de föreliggande 50 volymerna, även om
vissa områden, t. ex. botanisk genetik och växtfysiologi, allt mer och
mer absorberats av svenska eller nordiska specialtidskrifter. Av de
båda generalregistren kan man få en överblick över de arbeten, som
tryckts under åren 1907-1946. Det framgår, att flertalet av dem
faller inom växtgeografi och systematik.
Åtskilliga av de i tidskriften publicerade systematiska arbetena
grunda sig helt eller delvis på material från resor och expeditioner
t ill* olika delar av världen. Sådana ha utförts av bl. a. Robert och
Thore C. E. Fries, Carl Skottsberg, G. Einar Du Rietz, Harry
Smith och Eric Hultén. Genom en rad undersökningar har vidare

vår kännedom om den nordiska florans systematik vidgats och
fördjupats på ett väsentligt sätt. I detta botaniska revideringsarbete
ha deltagit icke endast botanister av facket utan även åtskilliga
amatörbotanister. Bland de mest hängivna av dem, som icke längre
finnas bland oss, må särskilt nämnas Gunnar Samuelsson.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Systematiska arbeten, i vilka andra botaniska grenar ingå som
hjälpvetenskaper, såsom embryologi, cytologi, genetik, palynologi
och växtgeografi, finnas även tämligen talrikt företrädda.

Det största flertalet av de växtgeografiska uppsatserna faller inom
nordisk växtgeografi, såväl floristisk som sociologisk, och tidskrif
ten har därigenom kraftigt gynnat och stimulerat utforskandet av
vårt lands flora och vegetation. Bland tidskriftens flitigaste förfat
tare inom nordisk floristik må nämnas H. Wii.h. Arnell, Gunnar
Degelius, G. Einar Du Rietz, Thore C. E. Fries, G. Malme,
Gunnar Samuelsson, Rutger Sernander, .1. A. O. Skärman och
Tycho Vestergren.

Den uppblomstring av den nordiska växtsociologin, som ägde
rum i Uppsala under Rutger Sernanders inspirerande ledning och
som sedan fortsatt särskilt genom G. Einar Du Rietz och dennes
lärjungar, har återspeglats i tidskriften. Grundläggande arbeten rö
rande växtsociologisk metodik och terminologi ha publicerats, och
talrika värdefulla bidrag till kännedomen om olika nordiska om
rådens vegetation ha lämnats. Detta gäller såväl landvegetationen
som sötvattnens och havssträndernas samhällen.
Den nordiska växtvärldens postglaciala historia har behandlats i
tidskriften av Rutger Sernander och åtskilliga av hans lärjungar
liksom även av talrika andra forskare. Därvid har palynologin bli
vit en allt värdefullare hjälpvetenskap.
Även växternas och växtsamhällenas miljöfaktorer och deras betvdelse har på ett värdefullt sätt belysts i tidskriften.
Den snabba utvecklingen av cytologin och embryologin i vårt
land i början av seklet, framför allt tack vare Oscar Juels och
Otto Rosenbergs initiativ har givetvis framträtt även i Svensk Bo
tanisk Tidskrift. Visserligen ha Juels egna cvtologisk-embryologiska
arbeten endast till en mindre del publicerats i densamma, men flera
av hans lärjungar framträda genom arbeten av denna art. Hit hör
exempelvis Samuelssons viktiga Bicornesavhandling och flera av
Ossian Dahlgrens embryologiska arbeten. Andra av Juels lär
jungar ha i tidskriften lämnat förelöpande meddelanden om sina
huvudarbeten, som därefter på grund av sitt omfång måst publice
ras annorstädes. Så har t. ex. Helge Bruun lämnat förstahandsuppgifter om sina omfattande cytologiska studier inom släktet Pri
mula.
Rosenbergs grundläggande embryologiska och cytologiska un
dersökningar inom Hieracium, vilka ledde till upptäckten av apoSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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mikter och halvapomikter hos detta släkte, ha delvis publicerats i
vår tidskrift. Dessutom ha åtskilliga av Rosenbergs talrika lär
jungar lämnat viktiga bidrag. Gunnar Täckholms klassiska cytologiska undersökningar inom släktet Rosa framlades första gången i
Svensk Botanisk Tidskrift. Hildur Ljungdahls betydelsefulla cytologiska undersökningar över Popauer-hybrider återfinnas i den
samma. Otto Heilborns ingående studier över kromosomförhållandena hos Carex ha delvis publicerats hos oss, och ett stort antal
av F. Fagerlinds viktiga embryologiska och cytologiska arbeten
ha vi glädjen finna i tidskriften. Det må slutligen erinras om att
H. Lundegårdhs bekanta undersökningar över kärndelningen och
dess mekanik till stor del äro publicerade i densamma. På sistone
ha även resultaten av elektronmikroskopiska undersökningar över
olika cellstrukturer delgivits tidskriftens läsare.
Algcytologiska arbeten föreligga framför allt av N. E. Svedelius
och H. Kylin. Svedelius har i tidskriften publicerat en del av sina
betydelsefulla arbeten över reduktionsdelningen och generations
växlingen hos haplobiontiska och diplobiontiska floridéer. Samma
förhållande gäller Kylins utvecklingshistoriska undersökningar över
röd- och brunalger. Även en del av Kylins lärjungar ha lämnat
viktiga algologiska bidrag. Svampcytologiska arbeten föreligga bl. a.
av O. Juel, R. E. Fries och Thore Lindfors. Mossornas cytolo
giska förhållanden och deras utvecklingshistoria ha behandlats av
Elias Melin och Rudolf Florin.
Inom flera av växtfysiologins arbetsområden ha viktiga resultat
framlagts i tidskriften. Endast några av de viktigaste må här i
korthet beröras. Harald Kylins pioniärarbeten över algfärgämnen
ha delvis publicerats i densamma. Detta gäller även exempelvis
Lundegårdhs betydelsefulla ekologiska undersökningar över C()2assimilationen och Ståi.felts studier över transpirationen och foto
syntesens betingelser. Man finner vidare betydelsefulla arbeten rö
rande rötternas näringsupptagande, de nativa tillväxthormonerna
hos högre växter, tillväxthämmande substanser, mykorrhizans fy
siologi och ekologi, rotkulturer, växternas rörelser m. m. På sistone
har även svampars och bakteriers näringsfysiologi varit föremål för
ett livligt intresse.
Referaten utgöra ett mycket välkommet inslag i tidskriften. Det
är med stor glädje man konstaterar, att deras antal på sistone högst
väsentligt ökats. Under åren 1950-1956 var sålunda det sammanSv. Bot: Tidskr., öl (1957): 1
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lagda antalet avsevärt större än under vardera av de två första 20årsperioderna. Däremot liar nekrologernas antal successivt
minskat. Professor Sernander framhöll för 25 år sedan, att sär
skilt Selim Birger och Tycho Vestergren varmt och kärleksfullt
omhuldade avdelningen för minnesteckningar under de första de
cennierna av föreningens verksamhet, men att intresset för denna
avdelning minskade efter deras bortgång. Denna minskning har
därefter fortsatt. Under de första 20 åren publicerades 56 minnes
teckningar, under de därpå följande båda decennierna 41, men
under det senaste decenniet endast 8. Det är givetvis ett önskemål,
att nekrologavdelningen ånyo måtte erhålla samma omfattning, som
den hade under tidskriftens tidigare skeden.
Som en sammanfattning beträffande Svensk Botanisk Tidskrift
och dess betydelse för den botaniska forskningen torde utan över
drift kunna sägas, att tidskriften på ett väsentligt sätt bidragit till
den vetenskapliga utvecklingen inom åtskilliga grenar av botaniken
under det gångna halvseklet. Även internationellt sett har den spe
lat och spelar alltjämt en framträdande roll. Den har med andra
ord till fullo motsvarat de förväntningar, som från början ställdes
på densamma. Föreningen är stolt och glad över detta. Vi är natur
ligtvis fullt medvetna om att denna framgång ytterst är de med
verkande forskarnas förtjänst. Tidskriftens vetenskapliga halt är
beroende av författarna, även om det tillkommer redaktionskom
mittén att utgallra sådana artiklar, som icke hålla måttet. För
eningen vill i dag tacka och hylla alla de forskare, som genom sin
medverkan i tidskriften bidragit till dess höga vetenskapliga standard.
b. Sammankomster och exkursioner.

Föreningens sammanträden ha ända från början så gott som
genomgående hållits på Stockholms Högskola. Föreningen önskar
uttala till Högskolan sin stora tacksamhet för detta tillmötesgående.
Två sammanträden ha ägt rum utanför Stockholm, nämligen i sam
band med vårexkursioner. Vanligen ha endast två sammankomster
hållits varje år, men vid flera tillfällen ha extra sammanträden an
ordnats. De ha oftast varit mycket talrikt besökta, vilket synes visa,
att de fyllt sin uppgift.
Flertalet av de under ifrågavarande tidsperiod verksamma sven
ska botanisterna av facket och många amatörbotanister ha varit
engagerade som föredragshållare. Under de gångna femtio åren ha
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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hållits ca 180 föredrag av ett 90-tal föredragshållare. Det kan ha ett
visst intresse att anföra, att icke mindre än sju av dessa senare hål
lit fem eller flera föredrag, nämligen Robert Fries, Henrik Hesselman,

Eric Hultén, Oscar Juel, Otto Rosenberg, Gunnar

Samuelsson och Rutger Sernander. Rekorden ha nåtts av Rosen
berg och Sernander med resp. 11 och 14 föredrag.

Föredragen ha behandlat praktiskt taget alla grenar av botaniken,
såväl teoretiska som praktiska. Självklart är emellertid, att alltför
speciella ämnen måst undvikas. Oftast ha de varit av mycket hög
klass, och många gånger ha de lämnat goda inblickar i nyligen
vunna forskningsresultat.
Det är givetvis icke möjligt att här närmare gå in på vilka föredragsämnen, som förekommit vid föreningens sammanträden. En
stor del av dem har fallit inom systematik och växtgeografi och har
berört såväl olika delar av Skandinavien som andra europeiska
länder och dessutom ett stort antal utomeuropeiska områden. De
flesta svenska botanister, som på forskningsresor studerat växt
världen i främmande länder, ha vid hemkomsten inför föreningen
hållit föredrag om sina viktigaste resultat, ofta i samband med de
monstrationer av hemfört växtmaterial. Hithörande föredragsämnen ha behandlat floran och vegetationen bl. a. inom följande om
råden: Juan-Fernandez-öarna, Hawaii, Bolivia, Peru, Ecuador, Elds
landet, Syd- och Ostafrika, Madagaskar, Java, Kamtchatka, Austra-* 1
Från supén på Hotell Metropol efter Svenska Botaniska Föreningens högtidssammankomst för firande av sitt 25-årsjubileum den 16 februari 1932.
1. Fil. dr O. Gelin. 2. Professor Å. Gustafsson. 3. Icke identifierad. 4. Professor
G. Samuelsson. 5. Professor H. G. Simmons. 6. Professorskan Hellen Malmström.
7. Professor H. Witte. 8. Rådman A. Hafström. 9. Professor T. Lagerberg. 10. Pro
fessorskan Hilda Hesselman. 11. Professor H. Nilsson-Ehle. 12. Professorskan Nanna
Fries. 13. Professor O. Rosenberg. 14. Professor R. Sernander. 15. Professorskan
Ottonie Rosenberg. 16. Professor R. 15. Fries. 17. Professorskan Gurli Lagerberg. 18.
Professor H. Hesselman. 19. Professorskan Margit Melin. 20. Docent B. Floderus. 21.
Professorskan Jeppa Witte. 22. Direktör G. Indebetou. 23. Apotekare A. Nordström.
24. Preparator F. A. Jansson. 25. Tullförvaltare A. Lindström. 26. Professor R. Flo
rin. 27. Apotekare K. Sjöberg. 28. Lektor G. W. F. Carlson. 29. Professor Th. Lind
fors. 30. Apotekare A. Gorton. 31. Fil. dr O. F. Borge. 32. Civilingenjör S. Qvarfort.
33. Kanslichef A. Edström. 34. Överstelöjtnant Frih. C. A. Falkenberg. 35. Doktor
G. A. Sjödahl. 36. Överste C.-A. Torén. 37. Lektor I. Elvers. 38. Apotekare E. Flod
mark. 39. Laborator O. Heilborn. 40. Apotekare J. W. Hamner. 41. Apotekare A.
Liljedahl. 42. Professor C. Malmström. 43. Komminister J. Lagerkranz. 44. Läroverks
adjunkt I. Fröman. 45. Lektor E. Almquist. 46. Dr phil. A. Åslander. 47. Professor
T. G. Halle. 48. Docent S. Ahlner. 49. Fil. dr K. Tjebbes. 50. Professor G. E. Du Rietz.
51. Lektor J. A. O. Skärman. 52. Professorskan Elsa Florin. 53. Redaktör N. Stenlid.
54. Fil. dr E. Söderberg. 55. Professor G. Täckholm. 56. Fil. lic. H. Ekstrand. 57. Pro
fessor G. Edman. 58. Docent N. Johansson. 59. Professor G. Sundelin. 60. Professor
H. Lundegårdh. 61. Lektor I. Holmgren. 62. Assistent E. Ingelström. 63. Professor
M. G. Stålfelt. 64. Professor E. Melin.
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lien och Nya Zeeland. — Vårt lands växtvärld har lämnat materia
let till många viktiga föredragsämnen av systematisk och växtgeografisk art. Vid åtskilliga vintersammanträden ha näst föregående
sommars exkursioner rekapitulerats. Sernander höll på sin tid
icke mindre än 8 föredrag av detta slag.
De systematiska och växtgeografiska föredragen ha ofta illustre
rats av färgbilder, isynnerhet under det sista decenniet. Det kan i
detta sammanhang förtjäna nämnas, att Oscar Juel redan vid
årsmötet 1910 demonstrerade »en af honom själf förfärdigad foto
grafi i naturliga färger af en Selaginella». Två år senare förevisade
Juel — jag citerar protokollet från sammanträdet — »skioptikonbilder af en större samling af honom själf utförda botaniska färgfotografier, omfattande landskapsbilder, enstaka vilda växter in
situ, en mängd blommande frilands- och växthusväxter från Up
sala botaniska trädgård samt kolorerade bilder ur botaniska plansch
verk». Protokollet säger vidare: »De vällyckade fotografierna, som
voro af den utsöktaste färgverkan, väckte åskådarnas lifliga gil
lande.»*1 *Under
* * V. de senare åren har särskilt Eric Hultén vid flera
sammankomster demonstrerat tekniskt fulländade färgfotografier av
växter.
Från middagen på Solliden efter Svenska Botaniska Föreningens högtidssammankomst för firande av sitt 50-årsjubileum den 16 februari 1957.
1. Docent G. Harling. 2. Ingenjör P. Airaksinen. 3. Docent C.-J. Clemedson. 4. Doktorinnan Ann-Mari Flarling. 5. Intendent L.-E. Esping. 6. Professor H. Weimarck.
7. Fru Brita Hedelius. 8. Direktör C. Herlin. 9. Professorskan Margareta Du Rietz.
10. Professor G. E. Du Rietz. 11. Professorskan Elsa Florin. 12. Doktorinnan Marianne
Fries. 13. Fru Ingegerd Fröman. 14. Lektor E. Almquist. 15. Fru Elisabeth Silfverhjelm. 16. Professor V. Kujala. 17. Professor M. J. Kotilainen. 18. Professor E. Hultén.
19. Professor N. Sylvén. 20. Lektor K. Afzelius. 21. Professor E. Melin. 22. Professor
R. Florin. 23. Professor R. E. Fries. 24. Professorskan Nanna Fries. 25. Professor
T. Lagerberg. 26. Professorskan Margit Melin. 27. Professorskan Gurli Lagerberg. 28.
Professor C. Malmström. 29. Professorskan Hellen Malmström. 30. Advokat F. Wid
strand. 31. Fru Olli Widstrand. 32. Docent S. Ahlner. 33. Doktorinnan Ulla Clemed
son. 34. Professor N. F. Buchwald. 35. Doktorinnan Margit Rasch. 36. Lektor S. Sune
son. 37. Professor O. A. Höeg. 38. Fru Hilma Zander. 39. Landesgerichtsdirektor E.
Pooth. 40. Professorskan Elsie Hultén. 4L Överste C.-A. Torén. 42. Disponent R. Ryd
berg. 43. Lektor A. Hedelius. 44. Lektor I. Holmgren. 45. Civilingenjör O. Persson.
46. Professorskan Tove Mikkelsen. 47. Professorskan Kerstin Björkman. 48. Professor
V. Mikkelsen. 49. Professor E. Björkman. 50. Doktorinnan Märta von Krusenstjerna.
51. Major P.-E. Malmström. 52. Fru Inga Hedberg. 53. Fil. lic. O. Hedberg. 54. Lektor
E. von Krusenstjerna. 55. Professor D. Müller. 56. Länsnotarie N. Hakelier. 57. Do
cent Birgitta Norkrans. 58. Läroverksadjunkt I. Fröman. 59. Teol. lic. P.-Å. Norkrans. 60. Fröken Gunilla Alsén. 61. Professorskan Lisbeth Fries. 62. Professor N.
Fries. 63. Doktor W. Rasch. 64. Lektor G. Funke. 65. Fru Vibeke Olrog. 66. Kamrer
P. Olrog. 67. Fru Ingeborg Stjerna-Pooth. 68. Lektor T. Linneil. 69. Konservator
A. Zander. 70. Överstinnan Anita Torén. 71. Doktorinnan Brit Almquist. 72. Fröken
Kerstin Andersson. 73. Cand. rer. nat. H.-W. Tralau. 74. Fröken Barbro Söderberg.
1 Sv. Bot. Tidskr., Bd 6, 1912, s. 925.
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Det må slutligen nämnas, att åtskilliga av föredragsämnena fallit
inom paleobotanik, genetik och utvecklingslära, växtförädling och
växtfysiologi. Några gånger ha utländska vetenskapsmän kallats
som föredragshållare, t. ex. de framstående ärftlighetsforskarna
Erwin Baur (Potsdam), W. Johannsen (Kohenhavn) och Ö. Winge
(Kobenhavn).
Exkursionerna ha alltid varit och äro alltjämt ett viktigt inslag
i Föreningens verksamhet. De ha utgjorts dels av längre sommar
exkursioner till olika delar av Sverige (en gång till Åland), dels av
kortare vår- och höstutflykter, vanligen i Stockholmstrakten. Från
början torde avsikten ha varit att anordna en längre exkursion
varje sommar, men redan sommaren 1910 måste den då planerade
exkursionen inställas av brist på deltagare. Under de 20 första
åren av föreningens verksamhet företogos längre exkursioner i ge
nomsnitt vartannat år, men under de därpå följande två decen
nierna ägde de rum mera oregelbundet. Under den senaste tioårs
perioden ha fyra längre sommarexkursioner kunnat anordnas. Or
sakerna till det med åren minskade intresset för dessa längre exkur
sioner torde vara liera. Professor Sernander, som säkerligen var
djupt sorgsen över all längre sommarexkursioner icke kunde an
ordnas under de sisla sex åren av hans tid som ordförande, ansåg
all den främsta orsaken till det minskade intresset för denna form
av föreningens verksamhet var »konkurrensen med andra för
eningar, som tagit upp exkursionsidén». Andra bidragande orsaker
torde emellertid ha varit de starkt stegrade resekostnaderna och
icke minst det förhållandet att vid universiteten botaniska och
växtbiologiska exkursioner blivit obligatoriska för de botanikstude
rande och att de där anordnas med hjälp av statsmedel.
De kortare exkursionerna, som tämligen regelbundet anordnats
under våren och ofta nog även under hösten, ha under hela det
gångna halvseklet varit mycket populära och deltagarantalet har
varit stort. Ej sällan ha dessa företagits tillsammans med Botaniska
Sällskapet och andra föreningar, varigenom resekostnaderna kun
nat väsentligen nedbringas.
Det sammanlagda antalet exkursioner under vartdera av de två
gångna kvartsseklen har varit omkr. 30, dvs. sammanlagt omkr. 60.
Endast en har gått utom Sveriges gränser, nämligen till Åland i
juni 1948. 1 denna deltog även några av Finlands mest framstående
botanister. De längre svenska exkursionerna ha ställts bl. a. till
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Skåne, Gotland, Öland, Västkusten och Västergötland. De kortare
vår- och höstexkursionerna ha mestadels gällt Stockholmstrakten.
Viksberg har besökts sex gånger.
Den stora framgång exkursionerna rönt beror självfallet i törsta
hand på den skicklighet, med vilken de organiserats och letts. In
der det första kvartsseklet var Sernander den självskrivne exkursionsledaren, alltid lika stimulerande och idérik. Ofta rekapitule
rade han som nämnts i föredragsform vid årsmötena den före
gående sommarens exkursion. Detta skedde sista gången 1924.
Även under det senaste kvartsseklet ha exkursionerna ombesörjts
av mycket skickliga ledare, vilka alla Föreningen erinrai sig med
stor tacksamhet. Här må endast nämnas några av dessa: Erik
Almquist, Erik Asplund, G. Einar Du Rietz, Ingmar Fröman,
Gustaf Haglund, Einar Ingelström, Bengt Pettersson, Ragnar
Rydberg, Rikard Sterner, Anton Sörlin samt dessutom de lun
densiska botanisterna Olof Andersson och S. Waldheim. Ålands-

exkursionen leddes på ett oförglömligt sätt av vår korresponderande
ledamot professor Alvar Palmgren.
3. Föreningens ekonomiska förhållanden.
Föreningens ekonomiska förhållanden under dess första 25-årsperiod ha utförligt behandlats av professor Rutger Sernander i
hans anförande vid kvartssekelsjubileet. Han framhöll, att detisvnnerhet i början var förenat med svårigheter att finansiera Svensk
Botanisk Tidskrift. Under den första tiden utgjorde medlemmarnas
årsavgifter Föreningens enda inkomstkälla, och denna täckte alchig
helt utgifterna för tidskriftens framställning och distribuering. Me
del måste därför ofta tillskjutas från enskilda medlemmar. Sedan
1916 har Föreningen årligen erhållit statsbidrag förtidskriftens ut
givande. Detta anslag var i början endast 800 kr. men höjdes 1918
till 2000 kr. och var därefter i allmänhet 1500 kr. År 1918 er
höll föreningen dessutom ett engångsanslag på 50 000 kr. av lotteiimedel, vilket belopp till större delen fonderades (nuvarande grundoch dispositionsfonderna). Trots dessa anslag var föreningens ekono
miska ställning vid detta kvartssekels slut alltjämt rätt bekymmersam.
Även under det senaste kvartsseklet var Föreningens ekonomi
länge starkt pressad, och understundom måste fonderade medel an
vändas för att täcka de alltmer stegrade utgifterna. Först på sistone
har den ekonomiska ställningen väsentligt töibdttiats.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Föreningen har under det senaste kvartsseklet haft förmånen
emottaga flera betydande penningdonationer, nämligen av:
doktor Thor Erdman och hans hustru Augusta Erdman, f. Sergel
år 1932 (Sv. Bot. Tidskr., 26, 1932, s. 491) 5 000 kr.,
fru Hilma Grevillius år 1936 (Ibidem, 30, 1936, s. 748) 1000 kr.,
lektor Ivar Holmgren år 1948 lör bibliotekets upprustning (Ibi
dem, 42, 1948, s. 511) 2 000 kr.,

rådman Adolf Hafström år 1948 (Ibidem, 43, 1949, s. 151)
25 000 kr.,
lektor J. A. O. Skärman år 1951 (Ibidem, 45, 1 951, s. 694) 20 000 kr.
Det äi med stor tillfredsställelse och tacksamhet, som vi i dag
eiinrar oss dessa våra välgörares generositet. Vi äro optimistiska
nog att tro, att Föreningen även i framtiden skall kunna påräkna
donationer, som avse att stödja dess verksamhet.
Tryckningsbidraget för utgivande av Svensk Botanisk Tidskrift,
som numera erhålles genom Statens Naturvetenskapliga Forsknings
råd, höjdes 1948 till 12 000 kr. och är för närvarande 20000 kr.
Föreningen uttrycker sin synnerligen stora tacksamhet till Forsk
ningsrådet för detta anslag, som möjliggör att tidskriftens omfång
i stort sett kan bibehållas, trots den enorma stegring av trycknings
kostnaderna som inträffat under de senaste åren.
Ehuru den ekonomiska situationen för ögonblicket kan sägas vara
gynnsam, måste dock alltjämt den största vaksamhet iakttagas, så
att den uppgjorda budgeten följes. Detta kan vara besvärligt nog i
en tid av fortgående inflation. Men den regeln bör ovillkorligen föl
jas, att om utgifterna under ett år av någon anledning icke ha full
täckning pa inkomstsidan, en motsvarande besparing göres under
ett kommande år.
Medlemsantalet är givetvis en synnerligen viktig grundval för
Föreningens verksamhet och ekonomi. Sedan ungefär tio år tillbaka
har medlemmarnas antal undergått en kraftig kontinuerlig stegring.
\ id 1956 års utgång hade föreningen 531 medlemmar, vartill kom
mer 237 abonnenter, som erhålla tidskriften mot avgift. Det är vår
förhoppning att medlemsstocken måtte fortsätta att växa i samma
takt som på sistone. Jag vill begagna tillfället all uttala en
vädjan till våra medlemmar att alla och envar genom
propaganda söka bidraga till en sådan utveckling.
Sv. liot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Föreningen har genom byte med Svensk Botanisk Tidskrift för
värvat ett värdefullt bibliotek. Antalet bytesförbindelser var 114
vid utgången av 1956. Biblioteket var deponerat på Stockholms Hög
skolas Botaniska Institut intill utgången av 1945, då det överflytta
des till Riksmuseets Botaniska Avdelning. Föreningen uttalar till
avdelningens föreståndare, professor Eric Hultén, sitt varma tack
för delta tillmötesgående.
Preparator F. A. Jansson avgick den 31 december 1945 från sin
befattning som Föreningens expeditionsföreståndare, vilken han
innehaft i 39 år, alltifrån Föreningens tillkomst. Till hans efterträ
dare utsågs konservatorn vid Riksmuseets Botaniska Avdelning
A. Zander, som alltsedan dess på ett föredömligt sätt skött såväl
expeditionen av Tidskriften som Föreningens bibliotek.

4. Föreningens funktionärer och övriga styrelsemedlemmar.
Föreningens styrelse har under det gångna halvseklet utgjorts av
följande personer:
Ordförande:
WlTTROCK, V. B
Sernander, R.
Rosenberg, O.
Fries, R. E.
Melin, E.

1907-1914 1/9 (t)
1915-1932
1933-1942
1943-1947
1948-

Vice ordförande:
Sernander,
Rosenberg,
Hesselman,
Melin, E.
Lagerberg,
Florin, R.

R.
O.
H.
T.

1907-1914
1915-1932
1933-1943
1944-1947
1948-1954
1955-

Sekreterare:
Rosenberg, O.
Lagerberg, T.
Florin, R.
Afzelius, K.
Santesson, R.
Krusenstjerna, E. von
Harlino, G.

1907-1912
1913-1933
1934-1938
1939-1945
1946-1947
1948
1949Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Redaktörer:
Rosenberg, O.
Yestergren, T.
Lagerberg, T.
Malmström, C.
Selling, O. H.
Horn af Rantzien, H.
Ahlner, S.

1907-1912
1913-1917
1918-1938
1939-1944
1945-1947
1948-1951
1952-

Skattmästare:
Indebetou, G.
Aulin, F. R.
Fries, R. E.
Afzelius, K.
Heilborn, O.
Erickson, H.
Frisendahl, A.
Torén, C.-A.

1907-1912
1913-1917
1918-1921
1922-1928
1929-1943 11/10 (t)
13/11 1943-1945
1946-1952
1953—

Övriga styrelsemedlemmar:
Berggren, J.
Bohlin, K.
Johansson, K.
Juel, O.
Lagerheim, G.
Malme, G.
Sondén, M.
Nilsson, Hj.
Hemmendorff, E.
Rosenberg, O.
Aulin, F. R.
Fries, R. E.
Nilsson-Ehle, H.
Samuelsson, G.
Hesselman, H.
Skårman, J. A. O.
Hafström, A.
Melin, E.
Sernander, R.
Holmgren, I.
Florin, R.
Skottsberg, C.
Lagerberg, T.
Nannfeldt, J. A.
Torén, C.-A.
Stålfelt, M. G.
Sv. Bot. Tidslcr., 51 (1957): 1

1907-1925
1907-1912
1907
1907-1931 3/7 (t)
1907-1926 2/1 (t)
1907-1933
1907-1912
1908-1925 15/4 (t)
1913-1927
1913-1914, 1943-1944
1918-1921
1922-1942, 1948-1950
4/6 1925-1949
1926- 1944 14/1 (f)
21/5 1926-1932
1927-1937
5/5 1928-1946
1932-1943
1933-1938
19381939-1954
1944-1955
1945-1947, 195519451947-1952
1951-
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19511953-1954
19551956-

Redaktionskommittén har under de gångna 50 åren haft följande

sammansättning:
Bohlin, K.
Lagerheim, G.
Sernander, R.
Svedelius, N. E.
Rosenberg, O.
Fries, R. E.
Lagerberg, T.
Vestergren, T.
Birger, S.
Samuelsson, G.
Stålfelt,M. G.
Malme, G.
Du Rietz, G. E.
Florin, R.
Malmström, C.
Nannfeldt, J. A.
Hultén, E.

1907-1912
1907-1926
1907-1938
1907-1912
1907-1912
1913-1915
19131913-1930
1915-1931
1916-1944
19271931-1934
19321935-1938
193919391945-

2/1 (t)

19/4 (t)
17/10 (t)
14/1 (t)

Föreningens förste ordförande, professor V. B. Wittrock, kvar
stod på denna post i över sju år, till sin död den 1 september 1914.
Ehuru hans krafter vanligen icke tilläto honom att deltaga i För
eningens sammankomster och exkursioner, visade han alltid dess
verksamhet, i all synnerhet Svensk Botanisk Tidskrift, ett aldrig
svikande intresse.
Professor Rutger Sernander tillhörde styrelsen i 32 år. Under
de första åtta åren var han vice ordförande och därefter under 18
år ordförande. Han var den utpräglade fältbotanisten, som till sitt
kynne påminde något om Linné. Liksom denne var han brinnande
i anden, och han hade en enastående förmåga att entusiasmera,
vare sig han höll föredrag eller ledde exkursioner. Även till synes
mindre märkliga iakttagelser infogade han i större sammanhang,
varigenom de växte i betydelse. Genom sin spontanitet, idérikedom
och vitalitet blev han en förgrundsgestalt bland de svenska bota
nisterna, och samvaron med honom blev till högtidsstunder, som
vi aldrig glömmer.
Professor Otto Rosenberg tillhörde‘styrelsen i icke mindre än
38 år. Under de första sex åren var han sekreterare och redaktör
Se. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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för tidskriften, därefter under 18 år vice ordförande och sedermera
under tio år ordförande. Liksom Sernander tillhörde han de mest
entusiastiska initiativtagarna till Föreningens bildande, och han var
en av dess mest hängivna krafter ända in på 1940-talet. Rosenberg
var den oöverträffade laboratorieforskaren, men han hade samti
digt ett synnerligen starkt intresse för naturen. Han var fängslande
och stimulerande i sin framställning och hade en utomordentlig
pedagogisk talang. Han var dessutom alltid en välbalanserad och
klok personlighet. Det var lyckligt för Föreningen, att han hade ett
varmt intresse även för den ekonomiska sidan av dess verksamhet.
Han bidrog även själv till de första kritiska årens finansiering. Sä
kerligen är det till mycket stor del Rosenbergs förtjänst, att Svensk
Botanisk Tidskrift redan från början erhöll den höga vetenskapliga
standard, som även sedermera alltid utmärkt densamma.
Vi hylla i dag särskilt minnet av Rutger Sernander och Otto
Rosenberg, de mest energiska och verksamma initiativtagarna och
ledarna av Svenska Botaniska Föreningen under de första decen
nierna. Genom sin vidsynthet och tolerans hade de en synnerligen
stor förmåga att ena och samla de botaniska intressena. Deras be
tydelse för vår förening kan därför icke skattas nog högt.
Professor Robert Fries efterträdde år 1943 Rosenberg som ord
förande, vilken post han innehade i fem år. Han hade dessförinnan
tillhört styrelsen i 21 år, därav fyra år som skattmästare. Han har
med stor klokhet och skicklighet vårdat sig om Föreningens ange
lägenheter och har alltid omfattat dess verksamhet med hängivet
intresse. För den kollegiala sammanhållningen har han betytt
mycket. Vi skola alltid tacksamt minnas hans insatser.
Bland övriga funktionärer inom styrelsen under det gångna halv
seklet må särskilt nämnas professor Henrik Hesselman, docenten
Otto Heilborn, professor Torsten Lagerberg och lektor Karl
Afzelius, vilka alla innehaft sina förtroendeposter i mera än tio år.
Henrik Hesselman, som tillhörde styrelsen bortåt 18 år, blev
vice ordförande 1933 och kvarstod på denna post till sin död 1943.
Genom sin kunnighet och sitt goda omdöme har han betytt mycket
för Föreningen. Otto Heilborn var skattmästare under nära 15
år och nedlade därvid ett nitiskt och oegennyttigt arbete till För
eningens bästa.
Torsten Lagerberg har varit medlem av styrelsen i 38 år och
tillhör alltjämt densamma. Ingen har tidigare nått detta hans re
kord. Under 34 år har han innehaft förtroendeposter. Han var först
Sv. Bot. Tidslcr., 51 (1957): 1
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sekreterare i fem år, sedan samtidigt sekreterare och redaktör för
tidskriften i 16 år, varefter han lämnade sekreterareposten men
kvarstod som redaktör i ytterligare fem år. Slutligen var han vice
ordförande i sju år. Detta är en enastående prestation och dessutom
ett talande uttryck för hans starka känsla av samhörighet med
Föreningen.
Karl Afzelius har under sammanlagt 14 år varit först skattmäs
tare och sedermera sekreterare. Med intresse och skicklighet har
han nedlagt ett betydelsefullt arbete för Föreningen.
Dessutom böra bland styrelsens funktionärer ytterligare nämnas
adjunkten Tycho Vestergren, direktören Govert Indkbetou och
adjunkten Fredrik Aulin. Vestergren biträdde Rosenberg 19091912 vid redigerandet av tidskriften och övertog därefter själv redaktörsposten under fem år. Han ställde alltid höga krav i fråga
om manuskriptens utformning och var på grund av sina ofta vassa
sarkasmer rätt fruktad åtminstone av yngre författare. Indebetou
var skattmästare under de första sex åren av Föreningens verksam
het och tillvaratog på ett förträffligt och sakkunnigt sätt dess ekono
miska intresse. Hans närmaste efterträdare blev den vänsälle och
avhållne Fredrik Aulin, då redan 72 år gammal. Denne kvarstod
plikttroget som skattmästare under fem ar och var däreftei medlem
av styrelsen under ytterligare fyra år.
Vi ha även i tacksamt minne styrelsens övriga medlemmar, som
utfört ett oegennyttigt och hängivet arbete till Föreningens bästa.
Bland dem, som icke längre tillhöra vår krets, vill jag särskilt er
inra om adjunkten Johan Berggren, rådman Adolf Hafström,
professorerna Oscar Juel, Gustaf Lagerheim, Hjalmar Nilsson,
Herman Nilsson-Ehle och Gunnar Samuelsson, lektorerna Ernst
Hemmendorff, Gustaf Malme och .1. A. O. Skårman samt med.
professor Mårten Sondén.
Bland mera framträdande medlemmar utanför Styrelsen under de
första årtiondena av Föreningens verksamhet må här särskilt nam
nas: lektor H. W. Arnell, med. lic. Selim Birger, fil. dokt. Hugo
Dafilstedt, fru Elisabeth Ekman, med. dokt. Björn Floderus,
professor Thore C. E. Fries, adjunkten Th. O. B. N. Krok, lektor
Hjalmar Möller, professorerna Nils Sylvén och Gunnar 1 äckholm

samt docenten 1

iiorild å\ ulff.1

1 Etter Wulffs död överlämnades som gåva till Föreningen dess nuvarande ord
förandeklubba, gjord av »en narvalstand och valrossbet och inlagd med horn av
myskoxe och bard av grönlandsval». Wulff hade förvärvat den på Grönland.
2 - 573371
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Bland Föreningens medlemmar finns en stor och betydelsefull
kategori botanister, som med brinnande håg ägnat och ägnar sig åt
botaniken som hobby, dvs. vid sidan av sina egentliga yrken. Många
a\ dem ba lämnat viktiga bidrag till kännedom om vårt lands llora.
Det är ett utslag av storsinthet från Er sida, att Ni alltid understött
och alltjämt understödja Föreningens strävan att hålla vår tidskrift
På högsta vetenskapliga nivå, även om detta inneburit, att den för
manga a\ Ei ibland blivit föga njutbar. Det är min förhoppning,
att det goda och förtroliga samarbete, som alltifrån början förefunnits mellan Föreningens yrkes- och amatörbotanister, alltid
matte \ idmakthallas och utvecklas vidare, till ömsesidig trevnad
och nytta.
Slutord.
Det är naturligt att man, som här skett, vid ett jubileum som
detta blickar tillbaka och söker sammanfatta vad som uträttats.
Svensk Botanisk Tidskrift har fått en allt större vetenskaplig bety
delse, och dess stämma höres överallt i världen. En lysande kaval
kad av botanister träder oss lill mötes i dess volymer, och med
glädje och stolthet tänka vi på vad de betytt för den botaniska
lorskningen. Må den forskariver och det brinnande intresse, som
möter oss i tidskriften och i föreningens historia, sporra unga bo
tanister i vart land att i sin tur inom vår förening göra en vägande
insats till den botaniska vetenskapens fromma! Då sker den för
nyelse, som är nödvändig för att, som vi önska och tro, Svenska
Botaniska Föreningen skall gå en ljus och lycklig framtid till mötes.

Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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ERIC HULTÉN.
För att någorlunda förstå våra växters nutida utbredning är det
nödvändigt att tänka tillbaka på vad som har skett på vår jord
under den sista ännu pågående av de stora geologiska perioderna —
kvartärtiden.
Vi veta, att under den föregående långa perioden i jordens ut
veckling — tertiärtiden — fanns i de nutida polarländerna en yppig
växtlighet med skogar av ädla lövträd, Magnolia, tulpanträd och
lönnar, och allehanda barrträd. En förflyttning av polen, som före
slagits för att förklara dessa förhållanden, synes av starka skäl, som
jag ej kan gå in på här, knappast rimlig, utan ett dåtida varmt och
jämnt klimat över stora delar av vår jord torde vara grunden till
den stora olikheten i tertiärtidens och nutidens floror. Växterna
hunno med att inta stora arealer, att formera breda cirkumpolära
zoner, svarande mot de dåtida klimatzonerna på jorden. Kvartärtidens början karaktäriseras av den klimatförsämring, som slut
ligen ledde till istiden, eller rättare till istiderna, som synas ha varit
åtminstone fyra, åtskilda av varmare perioder — så kallade inter glacialer. Växterna utsattes för hård press. Katastrof följde på kata
strof. Växtart efter växtart förintades, de stora arealerna hos dem,
som kunde uthärda pressen, sprängdes och splittrades. Där isen
bredde ut sig förintades allt utom snöalger och andra mikroskopiska
organismer. De förhärskande skogbildande träden voro de första
att duka under. Mindre örter, mossor och andra mindre krypto
gamer hade större möjlighet att överleva på skyddade ställen än
de höga träden. En del växtfamiljer var mera köldhärdiga än
andra — cyperacéer t. ex. — och klarade sig bättre än exempelvis
1 Föredrag hållet vid Svenska Botaniska Föreningens högtidssammanträde den
16 febr. 1957.
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leguminoser. Av de stora rediga växtbältena, som vi måste anta
existerade under tertiärtiden, blev ett söndersplittrat virrvarr. Bäst
klarade sig floran utefter kusterna, där havet med sitt stora värmeförråd verkade mildrande och där fuktigheten bättre räckte till.
Oerhörda mängder fuktighet upplagrades i iskapporna. I kontinen
ternas inre revo hårda, torra vindar upp jorden och stora avlag
ringar av drivande stoft bildades. Vi kalla dem i dag lössavlagringar.
Där, i kontinenternas centrum, blev livsvillkoren ännu hårdare och
endast en ringa bråkdel av växterna förmådde anpassa sig och
överleva. Den atmosfäriska cirkulationen förändrades helt av de
mäktiga isarnas kylmaskineri. Lågtrycken togo nya vägar, klimaten
växlade snabbt och effektivt med nya splittringar och nya katastro
fer som följd lör växtvärlden. Havsytan sjönk på grund av det i
isarna upplagrade vatlnet 100 å 200 m, och stora delar av konti
nenternas socklar, som t. ex. Beringhavets norra halva, blottades
och täcktes av de överlevande växtarternas ättlingar.
Under interglacialerna började så smått en återgång till tertiär
tidens förhållanden, gång på gång stäckt av nya istider.
Det är resultatet av dessa genomgripande och mäktiga växlingar
vi i dag se, när vi studera växternas nutida arealer. I deras skiftande,
aldrig identiska mönster ligger förborgat det stumma vittnesbörd,
som skall hjälpa oss att tolka deras historia, att vinna inblick i
deras hårda öde under kamp mot köld och is, mot torka och brän
nande sol, mot eroderande vind, mot öknarnas salt, mot havens och
de stora sjöarnas transgressioner, när inlandsisarna under inter
glacialerna minskade i omfång och deras smältvatten åter höjde
världshavens nivå.
Som varje mänsklig individ reagerar individuellt mot pressen av
vår omgivning, överlever eller går under, som människosläktet ut
vecklas och anpassar sig till tropikernas sol eller polarländernas
kyla, till livet i Eldslandets fuktiga köld eller på Tibets höjder, så
reagera också växterna individuellt och som population mot pressen
av klimatets och livsvillkorens ständiga förändring, överleva eller
gå under, anpassas och förändras.
Några tåla stora växlingar och utbreda sig snabbt, så snart minsta
chans finns, och leva segt kvar, när villkoren försämras. De inta
nu cirkumpolära arealer. Vattenväxter äro skyddade av vattnet och
hålla i regel stora arealer. Andra, och det övervägande flertalet,
äro mera känsliga. De klara sig längs kusterna och bilda schematiskt
sett band längs dessa. Det är våra atlantiska och subatlantiska växSd. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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ter. I vår flora utgöra de en mycket hög procent. Andra åter tåla
ännu mindre, de klara sig bara på de gynnsammaste platserna, där
jordmån och lokalklimat ge dem möjlighet att överleva. Några
kämpa en hård och ofta ojämn kamp för sin existens och äro dömda
att låta sin egenart utplånas. Vi skydda dem, vi hjälpa dem men
ofta utan att förmå att rädda dem.
Alla nutida växtarter, eller i varje fall de närbesläktade typer, ur
vilka de utvecklats, ha emellertid överlevat istidernas hårda påfrest
ningar någonstans, och deras nutida arealer böra ge anvisning om
var. Att det oglacierade Alaska-Yukon-området varit ett av de vik
tigaste områden, där nordlig flora kunnat fortleva under istiden,
synes odisputabelt, men även andra områden inom den nuvarande
boreala florans område ha säkerligen spelat en liknande roll. De
växter, som endast klarat sig ett gott stycke söder om isarna, som
t. ex. våra lövträd, böra visa andra utbredningsmönster än de, som
intagit sina nutida arealer från refugier inom isarnas region.
Ser man på växternas utbredningskartor mot den här skisserade
bakgrunden bli de icke, som många säkerligen tror, torra fristående
fakta som det egentligen är fantastiskt att någon kan vilja sätta bort
tid på att syssla med, utan spännande pusselbitar, som i en skicklig
hand kan fogas samman till en bild som, rätt tolkad, återger livets
böljande kamp, som ger oss ett stycke av vår planets historia, låt
vara bara av dess allra yngsta faser, och som hjälper oss att förstå
de mäktiga processer, som pågå under våra ögon och som komma att
följa i framtiden. På så sätt blir växtgeografiens studium en fascine
rande uppgift, och den kommer säkert att hävda sig och ge värdefulla
resultat — bättre, ju mera fakta att bygga på, som kunna dras fram.
En stor grupp växter är de boreal-cirkumpolära. De inta arealer
runt om vår jord på större eller mindre avstånd från nordpolen.
Mycket få arter bilda emellertid ett så fullständigt sammanhäng
ande bälte, att allt disponibelt landområde inom detsamma intagits
av dem. De allra flesta uppvisa luckor i sin i stort sett cirkumpolära
utbredning, särskilt på Grönland, i det nordpacifika området, i
centrala Nordamerika eller i Sibirien.
En annan stor cirkumpolär grupp är den arktiskt-montana, som
återfinnes runt ishavets kuster men som dessutom sänder ut armar
från ett centrum i Alaska och Ostsibirien längs de stora veckade
bergskedjorna via Centralasien och Iran till Mellaneuropa, till Ja
pans berg, till Klippiga bergen och till östra Nordamerikas berg.
Sv. Hot. Tidskr., öl (1957): 1
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Särskilt denna grupp visar en så stark variation i sin utformning,
att den ena artens areal aldrig är identisk med den andras. Ingen
har ännu studerat de cirkumpolära växternas utbredningsförhållanden i detalj, en mycket lockande men rätt omfattande uppgift. De
arktiskt-montana växterna synas emellertid i många fall tidigare ha
haft en bredare cirkumpolär utbredning. Under torra och varma
perioder ha de dött ut i låglandet men förmått hålla sig kvar i ber
gens nederbördsområden. Det finns enstaka arktiskt-cirkumpolära
växter som endast ha en enda sådan bergslokal kvar långt söder ut.
hn sådan växt är det vackra lilla gräset Pleuropogon Sabinei som
utom i Arktis finns på en punkt i Altai.
hit mycket stort antal växter har boreala eller arktiskt-montana
arealer, som se ut som spegelmonogram med mittlinjen förlöpande
genom Berings sund och mellersta Aleuterna. Det är växter, som
genomlevt istiden i Alaskas och Ostsibiriens aldrig nedisade områ
den och som spritt sig åt öster och väster i postglacial lid från detta
centrum. Det är märkligt att kunna konstatera på kartmönstren hur
spridningen i båda riktningarna skett med samma hastighet. De
som hunnit långt åt öster ha också hunnit långt åt väster. Deras nu
tida arealer hero till stor del på deras relativa spridningshastighet.
Jag har kallat sådana arealer för ekviforma progressiva arealer.
De ha uppkommit så, att hela växtsamhällens medlemmar, kärr
samhällen, hedar, ängar eller fjällhedar, som överlevt istiden, spritt
sig åt alla framkomliga håll från sin tillflyktsort. De tillhöra därför
vitt skilda släkten och arter och ha ingen inbördes systematisk
släktskap med varandra, ett förhållande, som är mycket naturligt,
men som vid första påseende kan synas egendomligt.
Som i viss mån en pendant till de växter, som utbreda sig sym
metriskt från Berings hav, stå de s. k. amfiatlantiska växterna. De
äro utbredda på båda sidor om Atlanten men saknas i Stillahavsområdet. Hur ha de kommit över Atlanten? Ja, det är en nära till
hands liggande fråga, som vanligen besvaras med att en land brygga
existerat, på vilken de vandrat mellan Europa och Ostamerika. När
det gäller Beringshavs-växterna är saken klar. De flesta torde med
ge, att det grunda Beringhavet under istiderna låg över vattenytan.
Den nära nog identiska vegetationen på dess östra och västra strän
der talar också ett tydligt språk. Ej så på Atlantsidan.
Landbryggan är högst hypotetisk, och några egentliga hållpunkter
för dess existens kunna knappast sägas finnas. Min uppfattning är
en helt annan. Jag anser, att åtskilliga av de amfiatlantiska växterna
Sv. Bot. Tidslcr., 51 (1957): 1
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Fig. 1. Totalutbredningen av Cassiope hypnoides.

mycket väl kunna ha varit cirkumpolära, men av ett eller annat
skäl utsatts för påfrestningar, som utrotat dem på den pacifika
halvan av jorden, men låtit dem leva kvar pa den atlantiska halvan.
Detta förslag till tolkning av de atlantiska växternas problem har
rönt mycket liten förståelse från samtidens växtgeografer. För att
få saken bättre belyst har jag utarbetat så detaljerade kartor som
möjligt över de amfiatlantiska arterna och därjämte över andia
arter, som anknyta till dem, och som synas böra diskuteras i sam
manhang med dem. Som grund för kartorna ha utom herbariematerial uppgifterna i de bästa arbeten, som kunnat finnas för
varje område norr om vändkretsen, registrerats på små lappar, en
uppgift på varje lapp. Ett tusental arbeten omfattande ett större
eller mindre, geografiskt begränsat område har på så sätt registreSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 2. Totalutbredningen av Barlsia alpina.

rats på lappar, som torde uppgå till bortåt en halv million. Lapparna
ha sedan sorterats och materialet bearbetats, kritiserats och trans
formerats till kartor. Det värdefulla kartarkiv, som sammanbragts
på Riksmuseets botaniska avdelning, har även utnyttjats. På så sätt
liar kartorna över de amfiatlantiska arterna blivit till, och ett reellt
underlag för diskussion och kritik, ett underlag som tidigare saknats,
har åstadkommits.
För att lättare få en överblick av de amfiatlantiska växterna kan
man dela dem i ett antal rätt väl skilda grupper.
En grupp har arealer av samma storleksordning i Europa och
i Amerika, en annan åter har sin huvudareal i Europa och endast
utpostlokaler i Amerika, den tredje har tvärt om. Var och en av
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1057): 1
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Fig. 3. Totalutbredningen av Rhynchospora fusca.

dessa huvudgrupper kan sedan delas i arktiska, arktiskt-montana
eller boreala arter.
En art med areal av samma storleksordning i Europa och Ame
rika är Cassiope hypnoides (fig. 1). Som synes saknas den i sydliga
berg och kan således betecknas som arktisk men finns i Ural, i
våra berg och på östra Amerikas isolerade berg. Den saknas helt
på den pacifika halvan av jordklotet. Hos oss är den vegetationsbildande i fjällen. Cassiope-hedar äro annars karaktäristiska för
nordvästra Amerikas fjäll, men de bildas där av andra Cassiopearter. C. lujpnoides är ju inte en växt, som lätt kan spridas med
fåglar. Vattentransport synes också mindre trolig.
En liknande utbredning ha Sagina caespitosa, Draba norvegica,
Cerastium arcticum, Carex rufina och ännu några andra.
Andra arter som t. ex. Bartsia alpina (fig. 2) ha en liknande amfiSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 4. Totalutbredningen av Gentiana nivalis.

atlantisk areal men finnas dessutom i Mellaneuropas berg. De äro
alltså arktiskt-montana. Sådana arealer uppvisa t. ex. Viscnria al
pina, Draba incana, Cerastium alpinum, Jimcus trifidus och Polenlilla
Crantzii.
Det är de båda nu nämnda grupperna, som bilda kärnan i det
i inskränkt mening amfiatlantiska utbredningsmönstret. Alla hit
hörande arter finnas på Grönland. Deras arealer ha upprepade
gånger diskuterats i litteraturen, och huvuddragen av dessa ha länge
varit kända och uppmärksammade. Det är de, som ansetts stödja
landbryggeteorien. De boreala arterna, som ha arealer av samma
storleksordning på båda sidor av Atlanten men som saknas i Pacifikområdet, ha hittills föga uppmärksammats. Orsaken härtill är, att
deras utbredningsområden i regel äro något större och med de
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

DE AM FI ATLANTISK A. VÄXTEHNA

27

/V

<p

SrV

Fig. 5. Utbredningen av Calluna vulgaris. Utanför det karterade området funnen som
införd på Nya Zeeland och i Mexico (Queretaro).

summariska utbredningsuppgifter man kan ta ur handböcker och
floror kunna de liitt komma att framstå som cirkumpolära. En så
dan växt är Rhynchospora fusca (fig. 3). Den saknas helt på den
pacifika sidan av nordkalotten men också på Grönland och Island.
En annan sådan växt med mycket liknande areal är Drosera inter
media. Till samma grupp men med något större arealer höra Geum
rivale, Liparis Loeselii, Dryopteris cristata och Jnncus Gerardi. En
övergång från denna grupp till den cirkumpolära bildar t. ex. Vero
nica scutellata, som är vanlig i Europa, U.S.A. och södra Canada
men som endast har sporadiska lokaler i Alaska, Kamtchatka och
östra Sibirien. Om dessa lokaler har adventivkaraktär eller ej, kan
man diskutera.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 6. Totalutbredningen av Veronica frulicans.

Här ovan nämnda växtarter kan man knappast misstänka vara
införda i Amerika. En mycket stor mängd på flera hundratal växter,
som med säkerhet kommit till Amerika från Europa med män
niskans hjälp, intar i dag boreala, amfiatlantiska arealer. Märkligt
nog är det omvända förhållandet, att amerikanska växter införts
och naturaliserats i Europa mycket sällsynt. Hit hör endast ett tio
tal arter. Sådana kulturspridda växter kunna givetvis inte räknas
till de äkta amfiatlanterna, men svårigheter uppstå ofta, när man
skall avgöra, om en art är införd eller inhemsk. Olika amerikanska
botanister är ofta av olika mening i detta fall.
Gå vi över till de amfiatlanter, som ha sin huvudareal i Europa
och blott en liten areal i Amerika, kommer genast detta problem i
förgrunden.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 7. Totalutb redningen av Ranunculus glacialis. Heldragen linje och prickar ut
märka huvudunderarten, streckad linje och kors ssp. Chamissonis (Schlecht.) Hult.

Några arter behöver man knappast tvivla på att de är inhemska
även i Amerika. Gentiana nivalis t. ex. (fig. 4), Gymnadenia albida
likaså.
I sistnämnda fall spelar möjligen uppdelning i olika raser in,
ehuru detta är rätt oklart, då variationerna gripa över varandra.
Men redan ett sådant fall som ljungen, Calluna vulgaris (fig. 5), är
högst tvivelaktigt. Ljung är ju inte en växt, som vi tänker oss som
adventiv här i Skandinavien. 1 Amerika förekommer den på ett
rätt stort antal långt åtskilda lokaler. På det enda ställe, där för
fattaren sett den växa i Amerika, på Cape Cod i Massachusetts,
växte den på en plats, som närmast kan betecknas som en sophög.
Ett dåligt omen för dess spontanitet i Amerika är, att den förekom
mer med säkerhet införd på Nya Zeeland.
Su. Rot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 8. Totalutbredningen av Pedicularis flammea.

Bortåt ett femtiotal boreala arter med huvudareal i Europa och
mycket liten areal i Amerika torde kunna ifrågasättas vara införda
i den sistnämnda kontinenten.
En liten nordlig grupp, som på Atlantens västsida endast linns på
Grönland, innehåller arter, som säkerligen ej har spritts med kul
turen. Veronica fruticans (fig. 6) är en sådan art. Ranunculus glacialis
(tig. 7) hör också hit, men denna karaktäristiska art har en paral
lelltyp isolerad i Beringssundsområdet som enligt min mening bör
betraktas som ett subspecies [ssp. Chamissonis (Schlecht.) Hult.]
men som av Benson, som monografiserat Amerikas Ranunculusarter, tages endast som en form av R. glacialis.
Detta förhållande kan betraktas som ett indiciebevis, så gott som
något, för att Ranunculus glacialis en gång haft en cirkumpolär areal.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 9. Totalutbredningen av Campanula uniflora.

Till den tredje huvudgruppen, arter med sin huvudareal i Ame
rika, men med utpostlokaler i Europa, hör exempelvis Pedicularis
flnmmea (fig. 8). Den kan ej misstänkas vara adventiv i våra fjäll.
Till denna utbredningstyp ansluter arter med arealer, som i Ame
rika nå fram till Berings hav. Sådana arter äro Arenaria hiimifusci,
Campanula uniflora (flg. 9), Epilobium lactiflorum och Draba crassifolia liksom den märkliga lilla starrart, Carex scirpoidea (fig. 10),
som i Europa endast är funnen på Solvågtind i Salten, där den
växer rätt rikligt ovan skogsgränsen.
En liten grupp växter, som varit mycket omdiskuterad i den bo
taniska litteraturen, är de amerikaner, som i Europa endast an
träffats på Irlands och Skottlands västkust: Eriocaulon septentrionale, Sisyrinchium angustifolium var. crebrum, Spiranthes Romanzoffiana (fig. 11), Potamogeton epihydrus. Åtminstone beträffande
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 10. Totalutbredningen av Carex scirpoidea.

Sisyrinchium måste man nog ställa sig tvivlande till spontaniteten.
På det ställe, där författaren haft till fülle att studera den (sydvästra
Irland), gjorde den knappast intryck av att vara spontan.
Det bör framhållas, att åtskilliga arter, som man knappast kan
beteckna som amfiatlanter, ha en stor utbredningslucka i Sibirien.
De kunna sägas bilda övergång till de cirkumpolära utbredningstyperna. Sådana arter äro Carex nardina (inch Hepburnii), Erigeron humile (= unalaschken.se) (fig. 12), Stellaria calycantha, Silene
acaulis, Rhododendron lapponicum, Loiseleuria procumbens, ja, till
och med Poa alpina, som saknas mellan longitud 100° ost (ungefär
Bajkalsjön) och Chukchhalvön men eljest ej är ovanlig i norr och i
de flesta berg söderut, jämte åtskilliga andra arter.
Slutligen må påpekas, att åtskilliga arter med världsvid utbred
ning ha amfiatlantiska delarealer. Så t. ex. Deschampsia /lexuosa, som
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 11. Totalutbredningen av Spiranthes Romanzoffiana.

är vanlig i hela Europa (utom i söder) och i Amerika öster om de
stora sjöarna, men dessutom uppenbarligen är vild i Japans berg,
på Borneo (endemisk form) och i Sydpatagonien och Eldslandet.
Sådana arealer böra ge dem, som vilja förklara amfiatlanternas ut
bredning med en landbrygga från Europa till Grönland, en tanke
ställare.
Summary.
The amphiatlantic plants.
The preceding paper is a summary of a lecture given on the oc
casion of the 50th anniversary of the Swedish Botanical Society on
February 16, 1957.
After a short review of the background of the present areas of
plant species the paper presents for the first time some of the results
3-573371
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Fig. 12. Totalutbredningen av Erigeron humile (= unalaschkense).

of several years of investigation with a view to establishing in detail
the total areas of those plants which show a so-called amphiatlantic
distributional pattern, that is, those that are found on both sides
of the Atlantic but are lacking in the Pacific. Some of these plants
have areas of approximately the same size in Europe and in N.
America, others again have their main area in Europe and only
outpost localities in America, while still another group shows the
opposite conditions.
To the species with areas of approximately the same size in
Europe and America belong, inter alia, Carex rufina, Cerastium
arcticum, Sagina caespitosa, Draba norvegica, Cassiope hypnoides
(1-ig. 1), all arctic, Jiincus trifidus, Cerastium alpinum, Viscaria al
pina, Draba incana, Potentdia Crantzii, Bartsia alpina (Fig. 2), all
Su. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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arctic-montane, and Dryopteris cristata, Rhynchospora fusca (tig. 3),
Junciis Gerardi, Liparis Loeselii and Geum rivale, all boreal.
To the group with its main area in Europe and only a small area
in E. America belong several species which have in all probability
been introduced into America by man. To this group belongs for
example Calluna vulgaris (Fig. 5). Others, such as Gymnadenia albida (inch G. straminea) and G. nivalis, seem to be native in both
areas. A special group of plants native on both sides of the Atlantic
consists of those which on the western side of that ocean occur only
in Greenland. To them belong, among other species, Veronica fruticans (Fig. 6) and Ranunculus glacialis (Fig. 7).
The following plants, inter alia, have as their main area X. Amer
ica with outposts in Europe: Pedicularis flammea (Fig. 8), Care.x
scirpoidea (Fig. 9), Arenaria humifusa, Draba crassifolia, Epilobium
lactiflorum and Campanula uniflora (Fig. 10).
There is a much-discussed group of American plants which in
Europe are found only on the west coast of Ireland or Scotland.
To these belong Potamogeton epihydrus, Eriocaulon septentrionale,
Sisyrinchium angustifolium var. crebrum and Spiranthes Romanzoffiana (Fig. 11).
The conditions that gave rise to such amphiatlantic areas have
often been debated.
Usually the hypothetical existence of a landbridge between Europe
and N. America is suggested. In the author’s opinion, a survey
of the areas of the amphiatlantic plants hardly supports this view.
Those species which are without doubt native in both continents
and occupy commensurable areas in both may once have had
circumpolar areas but have been exterminated from the Pacific
side by climatic or other vicissitudes. The frequent occurrence of
areas intermediate between the amphiatlantic and the circumpolar
pattern supports this view. Several plants with the last-mentioned
type of pattern show gaps in their circumpolar area in Siberia. Here
belong, for instance, Poa alpina, Carex nardina, Stellaria calycantha,
Silene acaulis, Rhododendron lapponicum, Loiseleuria procumbens
and Erigeron liumile (= E. unalaschkense) (Fig. 12).
In a work on the amphiatlantic plants and their phytogeographical
relations the total area of about 270 plants which are of interest for
throwing light on the problem of the amphiatlantic plants will be
mapped, together with notes of their identity and occurrence. The
author hopes to be able to publish these results in the near future.
Su. Dot. Tidskr., 51 (1957): 1
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SOME EXPERIMENTS WITH INDUCED MUTATIONS
IN TRICHOPHYTON MENTAGRI)PHYTES.
BY
GUDRUN K IHLBERG and NILS FRIES.
Introduction.
By exposing conidia from Trichophyton to UV irradiation it is
possible to produce types with characteristics which diverge from
the wild type. It was of particular interest here to see if biochemical
mutants could be obtained by this method. Furthermore, with the
help of morphological and biochemical mutants it appeared pos
sible to determine whether heterokaryotic mycelia of Trichophyton
can arise.
Material and Methods.
For these experiments a strain of Trichophyton mentagrophytes was
used which was obtained through Docent H. Paldrok, Karolinska
Sjukhuset, Stockholm. The ultraviolet rays were produced with
a UV tube for sterile work (Philips 15W, type 58495 AH (OOA)).
Since we did not know how long a time of irradiation was the
most suitable, we made some preliminary experiments where the
duration of the irradiation was varied. As a medium, Sabouraud
agar, consisting of 6 % dextrose, 1 % pepton and 2 % agar in distilled
water, was used. The conidia were shaken out with 5 ml sterile
water from cultures on agar slants and transferred into flasks. The
density of the suspension was determined in a counting cell and
diluted to 50,000 spores per ml. From this suspension samples of
2 ml each were taken and transferred to sterile weighing glasses.
The weighing glasses were placed, with the lids removed, under the
UV tube, 25 cm below it, and were exposed for 15 seconds, 30
seconds, 45 seconds, 1 minute, 2 minutes and 5 minutes, respectively.
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During the time of irradiation the weighing glasses were kept in
constantly rotary motion. Further dilutions were made from the
irradiated suspensions, so that suspensions of the approximate
conidial concentrations 5000/ml, 500/ml, and 50/ml were obtained.
(In a later experiment the approximate concentrations 500/ml,
250/ml and 125/ml, which proved to he more suitable, were used
instead.) From these suspensions samples were taken of 1 ml each,
which were transferred by pipettes to sterile petri dishes and
melted into plates of Sabouraud agar. The plates were poured at
a temperature of + 40-42°C, and each plate contained about 15 ml
agar. The developing mvcelia were counted. After six days, no new
mycelia appeared. The number of survivors varied considerably
among the different experiments, possibly because the condition
of the fungus varied with time. It appeared that the most suit
able duration of irradiation was one minute. This time of irradia
tion gave an average of 11.6% survivors, and it was used in this
investigation thereafter.
The method for isolation of biochemical mutants was the same
as that described by Fries (1948). As a “complete” medium, Sa
bouraud agar was used. Minimal agar medium and minimal solu
tion were prepared according to Robbins & Ma (1945) and con
tained, per 1000 ml distilled water: 1.5 g KH2P04, O.o g MgS04- 7H20,
2.0 g aspartic acid, 50.0 g glucose, 20.0 g agar. To this solution were
added the following elements in p.p.m.: 0.005 B (as H3B03), 0.02
Cu (as CuS04-5H20), 0.10 Fe (as ferri-citrate), 0.01 Mn (as
MnCl2-4H20), 0.01 Mo (as (NH4)6Mo7024-4H20), and 0.09 Zn
(as ZnCl2). Finally, aneurin, 40 y per litre medium, was added. In
all experiments the cultures were incubated at +30°C, which is
the optimum temperature for the growth of this fungus.
Experiments.
In the above experiments those mycelia which were supposed to
be morphological mutants1 were isolated. Just when the mycelia
began to grow out on the plates the majority of the supposed
morphological mutants had a “porcupine-like” appearance, where
as the wild type formed thinner, more wide-spread mycelia. The
mutants were transferred to tubes with Sabouraud agar. Altogether,
1 We use the term mutants here in analogy with other authors who have worked
with asexual organisms. Cf.

Hollaender & Emmons

(1941).
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Table I. Morphological mutants.
Cultural characteristics
Irra
Mutant diation
number time
(min.)
2

1

Macroscopically

Microscopically

Crateriform type= Trichophyton

tonsurans of cerebriform as
pect.
3

t

4
7

1
1

Richly developed morphology;
first tonsurans type, then type
mentagrophytes.
Faviform.
Faviform= Trichophyton verrucosum, album type with

Irregular mycelium.
chlamydospores.

Vesicular

scant mycelium of predomi
nantly subsurface growth.
9

Crateriformtype= Trichophyton
tonsurans of cerebriform as

pect.
19

1

22

1

29

1

37

1

Trichophyton mentagrophytes,
type persicolor.

40
47
49

1
t
1

Crateriform type.
F aviform.
Crateriform type.

51

1

53

2

55
57

2
2

Trichophyton mentagrophytes,
type interdigitale.
Crateriform type, approaches
Trichophyton mentagrophytes.
Rubrum type.
Crateriform type, of cerebri

Air mycelium: sterile hyphae.
Submerged mycelium: heavy,
strongly-coloured, septated hy
phae.
Trichophyton mentagrophytes, Still an abundance of small round
type interdigitale, with a ten conidia left.
dency to craterijorme.
Rubrum type, with abundant Vesicular chlamydospores. Stands
air mycelium.
morphologically between Epider
mophyton floccosum and Tricho
Trichophyton rubrum.

phyton rubrum.

Macroconidia partly pointed, of
type verrucosum, partly cylindri
cal, of type rubrum.
Microconidia somewhat oblong.
Irregular mycelium with vesi
cular chlamydospores.

Deficient morphology.

form aspect.

there were 63 mutant strains from series which were irradiated 1
minute or 2 minutes. These strains were then cultivated on plates of
Sabouraud agar. Later on, 20 of them appeared to be identical with
the wild type, while the others were more or less aberrant (PI. I).
The micromorphological structure of the latter was studied, and
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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their type was determined. (Determination of type was carried out
by Docent H. Paldrok. The nomenclature used is that of Conani
et al. 1954.) In Table I some of the particularly characteristic and
stable representatives of the isolated strains are described.
Pontecorvo (1946) has shown that in Aspergillus and Penicillium
pairs of morphological mutants form heterokaryotic mycelia, which
are morphologically different from both mutants but identical with
the wild type. In order to ascertain how the Trichophyton mutants
behaved in this respect, the most slowly-growing strains were in
oculated in pairs on plates of Sabouraud agar. Some of them showed,
in the border between them, a mycelium which, at least super
ficially, resembled the wild type. This was the case particularly in
the combinations 3 x4, 2 x40, 53 x40, 57 x53, - x57, 29 - 9 and
2 x29. A microscopic study of these border mycelia showed, in the
general morphology, a tendency to return to the wild type s mor
phologically more richly developed mycelium. Since these expeiiments did not permit any definite conclusions as to heterokaryon for
mation combination tests with biochemical mutants were performed.
In an attempt to induce biochemical mutants, 20 physiologically
diverging strains, Nos. 101-120, were obtained, all of which were
obtained after one minute of irradiation. Of these, No. 102 and No.
116 died at an early stage. On the others, an analysis of the physio
logical character was made. As a basic solution the nutrient solution
of Robbins & Ma (1945), but without agar, was used. The strains
were inoculated on flasks with 25 ml nutrient solution in each. The
course of procedure was the same as that recommended by Lederberg, and the following substances were tested. Amino acids: lysine,
arginine, methionine, leucine, isoleucine, valine, phenylanine, ty i o
sine, tryptophan, histidine, threonine, glutamine, aspartic acid, proline,’ cystine and serine. Vitamins: riboflavin, p-amino benzoic acid,
nicotinic acid, pantothenic acid, pyridoxine, folic acid, choline,
inositol, biotin and B12. Purine and pyrimidine compounds: adeno
sine, adenine, guanine, hypoxanthine, cytidylic acid and thymine.
Moreover, Na2S was tested. The incubation time was ten days.
As is evident from Table II, most of the strains are amino acid
less. The substrate also favoured them, as Sabouraud agar contains
peptone. Nos. 101 and 105, which grow with arginine but not with
citrulline or ornithine, represent an unusual type. It is all the more
surprising that only this type of arginine-less mutant appeared, in
view of the fact that the seven arginine-less strains which Swartz &
Su. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Table II. Biochemical mutants.
Mutant
number
101

103
104

105

106

107
108

109

111
112
113
115
117
118

120

Biochemical characteristics

Morphological character on
Sabouraud agar

Arginine heterotrophic. Does Racquet mycelium. Microconidia round.
not grow with citrulline or
Macroconidia with intensively-coloured
ornithine.
plasma, of type Keratomyces (Vanbkeusegham 1952), also to be met with
in Microsporum Audouini.
Adenine heterotrophic. Does Microconidia round. Macroconidia of
not grow with hypoxanthine.
rubrum type.
Leucine heterotrophic.
Microconidia round. Terminal chlamydospores. Macroconidia go over from
rubrum type to simple hyphae. Close
to faviform.
Arginine heterotrophic. Does Large, swollen cells, probably swellings
not grow with citrulline or
in macroconidia of rubrum type which
ornithine.
go over into coarser hyphae.
Lysine heterotrophic.
Rubrum group. Macroconidia go over
to hyphae of the next stage, i.e., from
the rubrum type to sterile hyphae.
Inositol heterotrophic.
Racquet mycelium.
Tryptophane
heterotrophic. Macroconidia of rubrum type. Micro
Does not grow with nicotinic
conidia oblong but heavier than ordi
acid.
nary rubrum type.
Grows with methionine or Macroconidia of rubrum type. Micro
cystine, possibly parathioconidia likewise according to rubrum
trophic.
type.
Parathiotrophic
Mycelium with tendency to form mi
croconidia along the hyphae.
Lysine heterotrophic.
Sterile mycelium.
Hypoxanthine heterotrophic. Abundance of round, pear-shaped mi
croconidia in clusters.
Hypoxanthine heterotrophic. Air mycelium with sparse, oblong mi
croconidia along the hyphae.
Parathiotrophic.
Air mycelium with single, oblong mi
croconidia along the hyphae.
Irregular growth with various Abundance of round, pear-shaped mi
amino acids.
croconidia in clusters. Exceptionally also
irregular spiral formations.
Parathiotrophic.
Sterile mycelium with somewhat coarse
hyphae originating in transformed
macroconidia of rubrum type.

Georg (1955) found among fifty studied (untreated) isolations were
able to utilize ornithine and/or citrulline.
All combinations of the biochemical mutants grew on minimal
agar. I o determine whether it xvas a question of heterokaryosis or
syntrophism, monoconidial mycelia tvere isolated. The conidia
Avere shaken out Avitli 5 ml sterile Avater, and from this suspension
arbitrary dilutions A\rcre made. These suspensions AA^ere transferred
by pipettes to plates of minimal agar medium, 5 ml to each. After 2
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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PI. I

ttatfc.

A. Trichophyton mentagrophytes, the wild type.
B From left to right, strain 2, strain 4, strain 9.
C From left to right, strain 29, strain 40, strain 47.
Cultures three weeks old on Sabouraud agar, 8/10 of natural size
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—3 hours the water was poured off. The conidia which remained on
the surface of the agar plate were allowed to germinate, and from
these plates monoconidial isolations were made. These mycelia
were transferred to new plates of minimal agar medium. They did
not grow, neither did the hyphal tips which were isolated from
combined mycelia and cultivated on minimal agar.
These last experiments indicate that heterokaryotic mycelia can
not be obtained from Trichophyton. An inability to form hetero
karyotic mycelia might he due to the fact that the hyphae do not
anastomose. This seems, however, to be scarcely probable, since
other research workers have pointed out the occurrence of hyphal
fusions in several dermatomycetes (Davidson, Dowding & Buller
1932, Van Uden 1951, and Taschdjian & Muskatblit 1955). Another
possibility is that the cells are monokaryotic. Preliminary attempts to
stain the nuclei (essentially according to the method of Huebschman
(1952)) have given the result that the cells are mono- or dikaryotic.
Exceptionally cells with four nuclei occur, probably owing to the fact
that the formation of wralls has been delayed. On the other hand, if
it is only a question of syntrophism, it is surprising that two arginine
less strains can be brought to groAV together on the minimal sub
strate.
Summary.
With the aid of ultraviolet irradiation a number of morphological
and biochemical mutants were isolated in Trichophyton mentagro
phytes. Some of the former were morphologically identical with
types of Trichophyton earlier described as separate species. The
biochemical mutants included strains requiring arginine, lysine,
tryptophane, leucine, methionine, adenine, inositol or reduced sul
phur. Pairwise combined they were able to grow on minimal me
dium. This was probably due to syntrophism, since a formation of
heterokaryotic mycelia could not be substantiated.
Institute of Physiological Botany, University of Uppsala, February 1957.
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I. Inledning.
Serpentinstenen eller mer generellt de ultrabasiska bergaiterna
(peridotiterna) är basiska, dvs. kiselsyrafattiga beigaitei, som nästan
helt saknar de biologiskt viktiga grundämnena kalcium och alkalimetaller. De består i stort sett endast av olika magnesium- och järnsilikat med små mängder av bl. a. krom och nickel. Dar dessa
bergarter går i dagen, utgör de ett substrat för växtligheten, som i
kemiskt och fysikaliskt hänseende avsevärt skiljer sig från det som
bildas av de vanligare bergarterna. Serpentin förekommer, ehuru
So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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förhållandevis sparsamt, inom vitt skilda delar av världen. Varhelst
floran på dessa bergarter studeras, visar den sig vara främmande
eller avvikande från omgivningens. I allmänhet domineras serpentinfloran av ett fåtal arter, som antingen saknas eller är sällsynta i om
givningen. Dylika växtarter, som inom ett visst område huvudsakligen
eller uteslutande växer på serpentin, betecknas som serpentinicola.
I Fennoskandien förekommer serpentinbergarter huvudsakligen
som intrusiv i fjällkedjan. Utanför denna finns dessutom mindre
förekomster i Norrbotten och Finland.
I ett tidigare, större arbete har författaren (Rune 1953) ingående
behandlat den svenska serpentin Horan ur floristisk och ekologisk
synpunkt. I samband härmed har jag också redogjort för de under
sökningar över serpentinfloran, som föreligger från i första hand
övriga nordiska länder, i andra hand även övriga delar av världen.
Under den tid, som förflutit sedan detta arbete publicerats, har
emellertid åtskilligt nytt material tillförts frågan om den nordiska
serpentinfloran. Tillkomsten av nya geologiska kartor över västra
Lule lappmark (Kautsky 1953) och Västerbottens fjällområde
(Kulling 1955) har sålunda gjort det möjligt för mig att undersöka
nya, tidigare ej kända serpentinområden. Det mest betydelsefulla
resultat, som därvid vunnits, är klarläggandet av den växtgeografiskt intressanta och omdiskuterade arten Arenaria humifusa som
serpentinicol relikt i Skandinavien. Detta har behandlats i två upp
satser (Rune 1954a, 1955). En ny serpentinicol varietet av Cerastium
alpinum, var. nordhagenii, har beskrivits från Sunnmöre av Kotilainen & Seivala (1954). Genom Hulténs taxonomiska bearbet
ningar av Cerastium alpinum - komplexet (Hultén 1955, 1956),
i vilket flera serpentinicola typer ingår, har även serpentinfloran
tillförts nytt material. Ett viktigt bidrag till den ekologiska sidan av
serpentinproblemet utgör ett nyligen publicerat arbete av Lounamaa
(1956). Ett amerikanskt arbete, utgivet som ett symposium under
titeln The ecology of serpentine soils (Whittaker et al. 1954), har
genom de generella aspekter, som där belyses, givit värdefulla bidrag
till frågan om den nordiska serpentin florans problem. Genom fort
satt fältarbete inom serpentinområdena i Jämtland och södra Lapp
land har jag varit i stånd att samla ett större material av hl. a. två
serpentinraser, vilka omnämndes men ej beskrevs i mitt tidigare
arbete. Dessa heskrives nu i föreliggande uppsats som Rumex acetosa
ssp. pratensis var. serpentinicola n. var. och Minuartia biflora var.
serpentinicola n. var.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Denna uppsats är avsedd att utgöra en komplettering till mitt
tidigare arbete om lloran på serpentin i Nordsverige (Rune 1953),
upptagande i första hand en redogörelse för de resultat, som mina
vidare forskningar i detta ämne lett fram till. Samtidigt ger det mig
dessutom ett välkommet tillfälle att med stöd av nytillkomna fakta
i en del fall revidera, i andra bygga vidare på tankegångar, som
presenterats i mina tidigare arbeten över serpentinfloran.
I ett första kapitel beskrives några serpentinfält i södra Lappland,
som tidigare ej omnämnts i litteraturen i botaniskt sammanhang och
vilka det i senare avsnitt är nödvändigt att referera till. Senare
kapitel upptar dels en förteckning över serpentinicola taxa i Fennoskandien, dels en diskussion av växtgeografiska frågor, som samman
hänger med de serpentinicola elementens utbredning.
Slutligen vill jag i detta sammanhang uttrycka min stora tacksam
het mot professor G. Einar Du Rietz, som kritiskt granskat manu
skriptet till föreliggande uppsats, samt mot docent Nils Hylander,
som översatt de latinska diagnoserna och i övrigt lämnat värdefullt
bistånd i de delar av undersökningen, som berört taxonomiska
frågor.II.

II. Några tidigare ej undersökta serpentinområden i södra Lappland.
Korpådalen.
Korpådalen ligger inom den lilla del av Dorotea socken, som
sträcker sig in i Åsele lappmarks fjällområde. Den ligger således
helt nära jämtlandsgränsen. Korpån rinner från Borgafjällen och
förenar sig med Saxån nära Borgafjälls by. I Korpåns dalgång, ca
1 mil NW om Borgafjälls by, förekommer serpentin dels i form av
ett stort antal spridda »åsar» av block och vittringsjord av serpentin,
dels som smärre serpentinklippor på dalens nordsida. Serpentin
fälten ligger på ca 700 m nivå omgivna a a- subalpin björkskog. På
serpentinåsarna förekommer rikligt: Viscciria alpina var. serpentini
cola, Rumex acetosa ssp. pratensis var. serpentinicola, Cerastium
glabratum (var. glabratum), Agrostis stolonifera, Asplenium viride,
Minuartia bijlora. På serpentinklipporna vid dalens nordsida åter
finns ovan nämnda arter och varieteter. Dessutom tillkommer på de
sydexponerade rasmarkerna nedanför serpentinklipporna Melandrium rubrum var. serpentinicola, vilken alltid synes vara strängt
bunden till dylika sydexponerade rasmarker på serpentin.
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Stennäs.»
Stennäs ligger i Vojmåns dalgång, ca 1,5 mil W om Dikanäs och
strax öster om Bergsjön i Vilhelmina socken, Åsele lappmark.
Namnet Stennäs tillhör en liten hy om några få gårdar som ligger
ca 1 km sydöst om serpentinfältet. Detta omfattar en yta av ca 0,5
km2 och ligger på ca 500 m nivå. Fältet är bevuxet med gles tall
skog men är helt omgivet av tät granskog. Marken är till större delen
täckt av serpentinblock och öppen vittringsjord. Serpentinfältet vid
Stennäs överensstämmer såväl till utseende som till bergartens
sammansättning rätt väl med de närbelägna serpentinområdena vid
Kittelfjälls by, ca 1,5 mil längre västerut. Märkligt nog är inte floran
helt likartad på de båda serpentinområdena. Gemensamt för de båda
områdena är emellertid den rika förekomsten av Silene acaulis av en
typ, som något avviker från den normala genom de långa blom
skaften, vidare förekomsten av Minuartia biflora var. serpentinicola,
Rumex acetosa ssp. pratensis var. serpentinicola, Viscaria alpina var.
serpentinicola och Agrostis stolonifera. Skillnaden består däri, att
Stennäs-serpentinen hyser en rik förekomst av Cerastium scandicum
var. kajanense (= C. holosteoides var. kajanense), vilken helt saknas
vid Kittelfjäll. Vidare är Cerastium glabratum representerad av helt
skilda typer på de båda lokalerna. Kittelfjäll-typen är mycket småvuxen, helt kal och går närmast in under var. microphgllum. Stennäs
typen däremot är betydligt mindre gracil samt försedd med karak
teristiska, glesa, korta och tjocka körtelhår på foder, blomskaft och
stammens övre del. Den är därför närmast att hänföra till C. gla
bratum var. serpentinicola (Rune) Hultén ( = C. alpinum var. ser
pentinicola Rune).
Bletikliden.
Bletikliden ligger i Vilhelmina socken, Åsele lappmark, helt nära
gränsen till den norra gränssocknen Tärna. Bletikliden är namnet
på en ensam fjällägenhet på östra sidan av den lilla sjön Bietiken,
som i sin tur ligger ca 5 km öster om sjön Virisen. På västra sidan
om Bietiken finns på kartan en markerad jordhöjd, p. 758, som till
stor del är uppbyggd av serpentin. Serpentinklippor går i dagen sär
deles rikligt på nordsidan av höjden. Serpentin fältet är helt om
slutet av subalpin björkskog och ligger närmare en mil från närmaste
egentliga fjäll. Med tanke härpå måste den rika förekomsten av
Arenaria norvegica på denna lokal anses anmärkningsvärd. I övrigt
kan från detta serpentinområde nämnas: Melandrium rubrum, delvis
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var. serpentinicola, Viscaria alpina var. serpentinicola, Rumex acetosa
ssp. pratensis var. serpentinicola, Cerastium glabratum ad var. serpen
tinicola, vidare Minuartia biflora var. serpentinicola, Molinia coerulea,
Juncus trifidus, Festuca ovina, Luzala spicata, Solidago virgaurea.
Stolpa.

Stolpa ligger i södra delen av Södra Storfjällen på norra sidan av
Abelvattnets västra del och är således beläget inom Tärna socken
i Lycksele lappmark. Namnet Stolpa betecknar ett litet fjällparti,
vars sydsluttning visar en öst-västlig rad av serpentinklippor som
särskilt tydligt framträder från sjösidan. Dessa serpentinklippor är
mycket kala, i sprickor och fördjupningar sågs dock typisk serpen
tinvegetation med bl. a. följande: Viscaria alpina var. serpentinicola,
Rumex acetosa ssp. pratensis var. serpentinicola samt en egendomlig
Cerastium alpinum, som närmast synes vara intermediär mellan
C. alpinum och C. glabratum var. serpentinicola.
Rövattsliden.

Rövattsliden ligger inom Tärna socken i Lycksele lappmark och
är ett skogklätt höjdparti strax väster om vägen mellan Västansjö
och Tärnamo (ca 3 km söder om Västansjö). Strax väster om Rövattslidens triangelpunkt (685 m) ligger tjärnen p. 584. Mellan denna
tjärn och Vinterträskbäcken anger kartan en markerad höjd, som
till större delen utgöres av serpentin. Den når ca 600 m och är till
större delen klädd av subalpin björkskog. På flera ställen går dock
serpentinklippor i dagen, och dessa hyser en typisk serpentin
vegetation. I första hand uppmärksammas en synnerligen rik och
skiftande population av Melandrium rubrum, som väl överens
stämmer med den typ, var. serpentinicola, som förekommer vid
Rönnbäck ca 2 mil längre åt sydöst. Från Rövattslidens serpentin
kan vidare nämnas Viscaria alpina var. serpentinicola, Cerastium
scandicum var. kajanense ( = C. holosteoides var. kajanense), Rumex
acetosa ssp. pratensis var. serpentinicola och Silene rupestris.III.
III. Förteckning över serpentinicola taxa bland kärlväxter i
Fennoskandien.
Föreliggande förteckning utgör en utvidgning av den i mitt tidigare
arbete framlagda förteckningen (Rune 1953 p. 50), omfattande
svenska serpentinicoler. Här har emellertid uteslutits sådana arter
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som Molinia coenilea och Luzula spicata, vilka är så vanliga även
utanför serpentin, att det ej synes motiverat att ta med dem i detta
större sammanhang. Vidare har ej medtagits sådana fall, då en viss
art uppträder som serpentinicol relikt på någon enda lokal men
i övrigt ej visar sig utpräglat serpentinicol. Roegneria Behmii, som är
endemisk på berget Flinten i Hotagen, anges i Hylanders flora (Hylander 1953) som växande på serpentin. Genom besök på lokalen
har jag kunnat konstatera att denna uppgift är felaktig, varför arten
ej upptas i detta sammanhang.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Den ytterst mångformiga Asplenium adiantum-nigrum uppvisar en
särskild serpentinform, var. cuneifolium, som ibland betraktas som
särskild art. Den är allmänt utbredd på serpentin i Mellan- och
Sydösteuropa.
Asplenium adiantum-nigrum förekommer tämligen allmänt i yttre
kustområdena på norska Vestlandet och växer där oftast på gnejs
nära havets nivå. På längre avstånd från kusten är arten sällsynt
och förekommer ytterst sparsamt på gnejs. På serpentin kan den
dock påträffas i stor mängd tämligen långt in i landet och når där
200—300 m ö. h. Då det gäller förekomster innanför de yttre kust
områdena, är därför A. adiantum-nigrum utpräglat serpentinicol.
Inom den norska populationen skiljer sig serpentinexemplaren föga
från de övriga. Denna skandinaviska serpentintyp avviker uppen
barligen ej morfologiskt från arten i övrigt och kan således knappast
identifieras med den mellaneuropeiska serpentinicola var. cunei
folium (jfr Björlykke 1938 p. 108-111).
Asplenium adulterinum Milde.
Asplenium adulterinum är en utpräglad serpentinväxt, vars huvud
utbredning ligger inom Sydöst- och Mellaneuropas serpentinområden
(Balkan, Östalperna, Böhmen, Mähren). Den är i dessa områden
allmänt utbredd på serpentin och går i enstaka fall över på när
besläktade bergarter. Arten har i Fennoskandien ett fåtal utposter.
I Sverige finns endast en lokal, Smålands Taberg, där bergarten är
magnetit-olivinit. I Finland fmns två förekomster, båda på serpentin
i nordvästra Karelen. I Norge finns ett tiotal lokaler, samtliga på ser
pentin. Alla utom en är belägna på Vestlandet (Sogn och Sunnmöre). En isolerad, nordlig förekomst finns nämligen på serpentinön
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Rumex acelosa ssp. pratensis var. serpentinicola från typlokalen, serpentinområdet

söder om Kittelfjälls by. — Holotype.
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Minuartia biflora var. serpentinicola från typlokalen, serpentinområdet söder om

Kittelfjälls by. — Holotype.
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Rödön i Tjötta strax söder om polcirkeln. Arten är dock liär be
gränsad till de serpentinpartier, som ligger nära havets nivå och
som uppenbarligen äger ett gynnsamt lokalklimat. A. adalterinum
saknas helt inom de högre liggande delarna av ön. De nordsvenska
serpentinområdena är alla alltför högt belägna, för att denna art
skulle kunna finnas där.
Frågan hur denna sydliga ormbunke kommit till Skandinavien
är ej lätt att besvara. Man kan ej betrakta den som värmetidsrelikt,
ty någon sammanhängande utbredning mellan Skandinavien och
Mellaneuropa kan ej ha förelegat, eftersom området mellan Skan
dinavien och Centraleuropa helt saknar serpentinbergarter. Man
skulle emellertid kunna tänka sig en långspridning från Mellan
europa till Skandinavien. En dylik långspridning är ej otänkbar,
då det gäller en ormbunke. I betraktande av de små, isolerade ytor
som serpentinen utgör vore emellertid en dylik långspridning an
märkningsvärd. En rimligare förklaring skymtar bakom resultaten
av de taxonomisk-genetiska undersökningar över bl. a. Asplenium
adulterinum, som utförts av John Lovis vid universitetet i Leeds.
Mr Lovis, som även undersökt ett betydande material från Skan
dinavien, har brevledes meddelat mig, att A. adulterinum med stor
sannolikhet är en amfidiploid, bildad av A. viride och den diploida
formen av A. trichomanes. A. adulterinum förekommer också nästan
alltid tillsammans med dessa båda arter. A. viride är alltid vanlig på
serpentin såväl i fjällen som i låglandet. A. trichomanes däremot är
en utpräglad låglandsväxt, som förekommer på serpentin liksom på
andra bergarter, särskilt på sydexponerade klippartier. A. adulterinum
är alltså i stort sett begränsad till samma utbredningsområde som
A. trichomanes. Då det nu synes sannolikt att A. adulterinum kunnat
uppstå spontant, om inte på varje serpentinlokal, så dock t. ex.
inom varje isolerat utbredningsområde, kommer frågan om dess ut
bredning i ett nytt läge, och vi är inte tvingade att som enda förkla
ring anta en direkt spridning från Mellaneuropa till Skandinavien.
De övriga fennoskandiska förekomster av A. adulterinum, som här
ej nämnts, framgår av Kotilainen (1921) och Björlykke (1938).
Asplenium viride Huds.
Denna ormbunke uppträder praktiskt taget överallt på serpentin
i Fennoskandien. Den saknas endast inom de utpräglat alpina
serpentinområdena. Även inom lågalpina serpentinfält är den emel4- 573371
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lertid relativt sparsam. Verkliga massförekomster förefinnes ofta
inom liigre belägna serpentinområden (Reg. subalp. o. coniferina).
På serpentin inom barrskogsområdet bildar den ofta vidsträckta
mattor, t. ex. vid Lingonberget, Purnu i Gällivare socken, Kittelfjäll
och Stennäs nära Dikanäs i Åsele lappmark samt serpentinkullarna
söder om Bunnerviken i Ånn (se Rune 1953).
Agros tis stolonifera L.
Inom fjällområdet är Agrostis stolonifera känd som indigen endast
på två skilda lokaltyper, nämligen dels på stränderna inom översvämningsbältet vid några av de stora fjällsjöarna i Lappland och
Jämtland, dels på serpentin, där arten ofta växer på ytterst torra
partier. Den förra lokaltypen överensstämmer med artens förekomst
i övrigt, medan den senare är ytterst anmärkningsvärd. Förekomster
på den förra lokaltypen är kända från Torne lappmark (Torneträsk), Lule lappmark (Virihaure, Jalkokjaure), Lycksele lapp
mark (Umeälvens källsjöar), Åsele lappmark (Kultsjön) och Jämt
land (Ånnsjön). Arten förekommer förmodligen på stränderna av
de llesta större lappländska fjällsjöar men torde vara förbisedd på
grund av sin litenhet och det förhållandet, att den växer på strand
partier, som blir torra först på sensommaren. Selander (1950) har
fäst uppmärksamheten på denna fjällform av A. stolonifera, som av
honom urskiljes som var. arctica. Förekomsterna på serpentin är
koncentrerade till södra Lappland. En rätt betydande förekomst
föreligger dock på fjället Vuoka Ruopsok i Lule lappmark, som
är beläget ca 3 mil öster om Virihaure. Egendomligt nog saknas
A. stolonifera på serpentinerna vid Virihaure och Vastenjaure, där
ju arten förekommer på sjöstränderna. Förutom de serpentinlokaler
för A. stolonifera som omnämnts i mitt tidigare arbete (Rune 1953)
har följande tillkommit: de ovan nämnda lokalerna Korpådalen
och Stennäs i södra Lappland samt vidare serpentinfjället Raufjell
vid Holdern i Snåsa helt nära svenska gränsen. Slutligen har
Kilander meddelat mig, att den i hans arbete (Kilander 1955)
omnämnda uppgiften om A. tennis från serpentin på V. Bunnerstöten i Jämtland, 1090 mö. h. (op. cit. p. 104), i stället skall
gälla A. stolonifera. Detta är den högsta kända lokalen för A. sto
lonifera i Skandinavien. Flera andra utpräglat alpina förekomster
av A. stolonifera på serpentin är dock kända, t. ex. den tidigare
nämnda Vuoka Ruopsok i Lule och Atoklintcn i Lycksele lappSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

SERPENTINICOLA ELEMENT I

fennoskandiens flora

51

marker. I båda dessa fall förekommer arten på ca 1 000 m nivå.
Dessutom förekommer emellertid A. stolonifera rikligt även på de
lägst belägna serpentinområdena, ca 350 m ö. h.
I mitt tidigare arbete (Rune 1953) har förekomsten av Agrostis
stolonifera som serpentinicol relikt närmare diskuterats. Här skall
endast tilläggas alt försök påbörjats för att söka klarlägga om den
lappländska strandformen och serpentinformen, som ju är morfologiskt lika, även överensstämmer ekologiskt. Exemplar från Gäutajaure i Tärna har planterats på serpentin i Kittelfjäll. Resultaten är
det dock ännu för tidigt att yttra sig om.
Rumex acetosa L.
I mitt tidigare arbete (Rune 1953) har förekomsten av en serpen
tinicol ras av Rumex acetosa påvisats. Denna har påträffats inom
flera serpentinområden i södra Lappland och Jämtland och uppträ
der särskilt rikligt inom de lägst belägna serpentinfälten. Den växer
där ofta på mycket torra partier i springor och vittringsgrus och
skiljer sig därigenom från den i fjällområdet vanliga typen av
R. acetosa, nämligen ssp. lapponicus, som är en tämligen fuktighetskrävande ängsväxt. I ovan nämnda arbete påvisades även, att den
serpentinicola typen närmast ansluter sig till den skandinaviska låg
landsformen ssp. pratensis. Där omnämndes även förekomsten av
håriga exemplar motsvarande f. hirtulus (Freyn) Love, numera
var. velutinus (K. Jon.) Hyl. Enligt Löve (1944 p. 243) förekommer
denna typ, som har en gen för hårighet, på spridda lokaler inom
hela utbredningsområdet för ssp. pratensis. Vid denna tidpunkt hade
jag emellertid inte tillräckligt material och erfarenhet av denna
serpentinväxt för att utreda den serpentinicola rasens taxonomiska
ställning inom Rumex acetosa - komplexet. I sin typiska utformning
är denna växt tätt sammetsluden på stjälkar och delvis på bladen,
varför det kunde ligga nära till hands att identifiera den med var.
velutinus (K. Jon.) Hyl. Om man undersöker hela populationen
inom en serpentinlokal, visar det sig emellertid, att hårigheten är
varierande. En i allmänhet mindre del är nästan helt kal. Mellan
den och den utpräglat håriga finns sedan alla övergångar. Frånsett
skillnaden i hårighet är emellertid populationerna synnerligen en
hetliga, varför det i föreliggande fall vore onaturligt att taxonomiskt
särskilja de håriga exemplaren från de mindre håriga.
För att fästa uppmärksamheten på denna särpräglade och med
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full visshet inom fjällområdet spontana typ av ssp. pratensis, som
såväl ekologiskt som morfologiskt är distinkt skild från den inom
fjällområdet vanligen förekommande ssp. lapponicus, har jag funnit
det lämpligt att beskriva densamma som en särskild varietet, var.
serpentinicola.
Rnmex acetosa ssp. pratensis var. serpentinicola Rune, n. var.
Planta (15—)20—30(—60) cm alta, obscure viridis sed plerumque + in
tense purpurascens; folia basalia plerumque < 1 em lata, 4-10plo longiora
quam latiora; folia caulina c. lOplo longiora quam latiora; pars inferior
caulis cum petiolis pilis brevibus albis plerumque vestita; ceterum ut ssp.
pratensis typica.
Habitat in serpentino regionis coniferinae, regionis subalpinae et regionis
alpinae inferioris alpium Scandinaviae.
Coli, orig.: Suecia, Lapponia åselensis, par. Vilhelmina in saxis serpentini
prope Kittelfjäll, leg. O. Rune (typus in Mus. Bot., Uppsala).

Var. serpentinicola skiljer sig från övriga former av ssp. pratensis
genom sina extremt smala blad och sin mörkgröna, i rött skiftande
färg på blad och stam. Den skiljer sig vidare från alla R. acetosatyper utom var. velutinus genom den vanligen förekommande hårig
heten.
Förutom genom ovanstående karaktärer skiljer den sig klart från
den inom fjällområdet vanliga typen av R. acetosa, nämligen ssp.
lapponicus, genom de karaktärer, som ansluter den till ssp. pratensis:
smala blad, starkt uppslitsad ochrea och svartbruna glänsande
nötter.
Ekologiskt skiljer sig var. serpentinicola från andra typer av R. ace
tosa genom sin uteslutande förekomst på serpentin, där den växer
på betydligt torrare platser än arten i övrigt.
Varieteten är med säkerhet känd endast från Jämtland och södra
Lappland, där den rikligast förekommer i de lågt belägna serpentin
områdena i fjällområdets östra delar. I mitt tidigare arbete (Rune
1953) uppges R. acetosa från de flesta undersökta serpentinområdena
beroende på att R. acetosa ssp. lapponicus - typer ävenledes före
kommer på serpentin. Det rör sig dock endast om begränsade före
komster, ofta inom alpina serpentinområden. Endast var. serpen
tinicola är i stånd att bilda massförekomster på serpentin.
Vid mina besök i norska och finska serpentinområden har jag
hittills ej observerat sådana massförekomster av R. acetosa som i
Jämtland och södra Lappland, där var. serpentinicola är represenSu. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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terad. I de litteraturuppgifter, som föreligger beträffande vegetation
på serpentin i Norge och Finland, namnes heller inte R. acetosa som
särskilt serpentinicol.
Rumex acetosa ssp. pratensis var. serpentinicola har hittills blivit
funnen på följande lokaler:
Jämtland: Undersåkers sn: Bunnerviken, Tälj stensberget. Frostvikens
sn: Routats, Lejarklumpen.
Åsele lappmark: Dorotea sn: Korpån. Vilhelmina sn: Graipesvare,
Stennäs, Kittelfjäll, Gränssjö-Rotikken, Vardofjäll, Bletikliden.
Lycksele lappmark: Tärna sn: Rönnbäck, Stolpa, Rövattsliden.

Cerastium glabratum Hartm. [inklusive C. glabratum var. microphijllum (Norm.) Hult. och C. glabratum var. serpentinicola
(Rune) Hult.].
Hultén (1955) har nyligen visat, att den växt, som i skandinavisk
litteratur tidigare ömsom betraktats som en egen art C. glabratum
och ömsom som en varietet av C. alpinum (C. alpinum v. glabrum),
rätteligen bör ges rang av egen art.
Denna art är kanske den mest typiska serpentinväxten i Fennoskandien; den förekommer ofta mycket rikligt på serpentinfält inom
vitt skilda regioner (200-1 200 m ö. h.) och trakter.
I mitt tidigare arbete (Rune 1953) har artens förekomst som ser
pentinicol relikt diskuterats. Nya fynd av C. glabratum, som gjorts
under de senaste åren, och den taxonomiska utredning av C. alpinum - komplexet, som nyligen utförts av Hultén (1955, 1956), har
tillfört frågan så mycket nytt stoff, att jag här har anledning att ånyo
ta upp frågan om utbredningen av C. glabratum på serpentin.
Cerastium glabratum är inte blott en kal form av C. alpinum utan
skiljer sig från denna bl. a. genom foderbladens utseende och
genom sina mycket tydliga underjordiska utlöpare (subboler). Även
ekologiskt föreligger skillnader, såtillvida som C. glabratum är mindre
utpräglat alpin men mer utpräglat calcicol än C. alpinum. Som
framgår av kartorna i Hulténs arbeten (Hultén 1955 fig. 3, 1956
fig. 10, 11) och den förenklade kartan på s. 79 i föreliggande
uppsats, har C. glabratum sitt viktigaste utbredningsområde i norra
Fennoskandien. Den rikaste förekomsten finner man sålunda i
Troms och Finnmarks kustområden samt i fjällområdet norr om
polcirkeln. Utbredningen sträcker sig österut till Kola och Vita
havet. Dessutom finns arten på Island samt tämligen rikligt inom
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ett begränsat område i Sydnorge omfattande Dovre och intilliggande
fjälltrakter. Inom ovan nämnda område förekommer arten på såväl
serpentin (i den mån denna bergart finns där) som på andra
bergarter. Söder om det stora norra utbredningsområdet förekom
mer arten, dock strikt begränsad till serpentin, inom hela Lycksele
och Åsele lappmarker samt Jämtland (Frostvikens, Kalls och Un
dersåkers socknar). I trakterna kring Sylarne-Helags förekommer
dock en typ av C. glabratum med hybridinslag av C. alpinum (enl.
Hultén 1955), som ej är bunden till serpentin.
I Sydnorge finns arten ävenledes begränsad till serpentin på
isolerade lokaler på Vestlandet, avsevärt väster om Dovre, nämligen
på Arnafjell i Vik (Knaben 1952) och Nordfjord i Randabygd
(Samuelsson 1938). Två ytterligt disjunkta förekomster föreligger
på serpentin eller peridotit i östra Finland, nämligen Paanajärvi
(numera USSR) och Kaavi i östra Karelen. De uppgifter, som läm
nas av Mikkola (1938) beträffande isolerade förekomster av C. alpimim på serpentin i finska Lappland, avser enligt Kotilainen C. gla
bratum.
Rortser man från förekomsterna på serpentin, där arten i allmän
het representeras av särskilda ekotyper, blir C. glabratum utpräglat
bicentrisk i Skandinavien. Mellan Dovre (och Sylarna) och Pite
Lappmark saknas således helt icke-serpentinicola biotyper av C. gla
bratum. Med andra ord: arten förekommer som en serpentinicol
relikt utanför det ordinarie utbredningsområdet i så skilda områden
som den »mellanskandiska utbredningsluckan», omfattande N. Jämt
land och S. Lappland, samt vidare östra Finland och västra
Norge. Om inte C. glabratum tillhört de relativt få arter av framför
allt caryophyllacéer, som har förmåga att utbilda utpräglat serpentinicola biotyper, skulle den ha framträtt som en utomordentlig
exponent för den bicentriska utbredningsgruppen, och dess utbred
ning skulle enligt den gängse uppfattningen tolkats som bevis för
att den överlevt sista istiden på isfria kustrefugier dels på Vestlandet
och dels i Nordnorge. Den rikliga förekomsten av reliktlokaler på
serpentin visar emellertid, att bicentriciteten tillkommit genom
krympning av en tidigare vidsträckt utbredning. De serpentinicola
biotyperna måste nämligen ha utdifferentierats inom en mer biotyprik population, vars utbredning måste ha innefattat såväl hela fjäll
kedjan som det östfmska höj dområdet. Ett alldeles likartat förhål
lande föreligger beträffande utbredningen i fjällkedjan av Arenaria
norvegica (Rune 1953 fig. 48).
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Utmärkande för Cerastium alpinum - komplexet är arternas oklara
avgränsning, dvs. förefintligheten av ett stort antal övergångsformer
mellan arterna, av Hultén (1956) tolkad som resultat av introgressiv hybridisering. Inom C. glabratum finner man framförallt
övergångsformer till C. alpinum. Hultén (1956) har urskilt den
helt kala typen av C. glabratum som huvudvarieteten var. glabratum.
Den typ, som i övrigt helt liknar var. glabratum men är hårig vid
åtminstone bladbaser och på blomskaft, urskiljes som var. piliferum. Denna senare påträffas tämligen allmänt inom utbrednings
området för C. glabratum var. glabratum.
C. glabratum var. glabratum förekommer såväl på serpentin som
på andra bergarter. Den är även funnen på några serpentinlokaler
i Lycksele och Åsele lappmarker samt Frostviken, vilket utvisar
förekomsten av serpentinicola biotyper, som är morfologiskt iden
tiska med huvudtypen.
Som regel brukar emellertid serpentin-ekotyper förete vissa mor
fologiska särdrag, och så är oftast fallet även med C. glabratum.
Den på serpentin vanligaste typen av C. glabratum är vanligen
mycket småvuxen, 5—10 cm, småbladig och gracil men ändå styvt
upprätt. Blommorna är förhållandevis stora. Hultén (1955) har
identifierat denna serpentintyp med Normans C. alpinum var. glabrum f. micropliyllum (Norman 1894 p. 16), beskriven från Porsangerdolomiten, och infört namnkombinationen C. glabratum var.
microphyllum (Norm). Hult.
Ehuru knappast skild från huvudformen annat än genom sin
mindre storlek och tätare växtsätt, är var. microphyllum med all
säkerhet en självständig ras, ekologiskt skild från var. glabratum
genom sin förekomst på mycket torra lokaler på serpentin, dolomit
och i några fall öppen rasmark av annat slag, t. ex. på Varanger,
Fiskarhalvön och Kola (se Hultén 1956 karta fig. 12). De båda
varieteterna glabratum och microphyllum förekommer ofta inom
samma serpentinområde, dock fördelade på olika lokaltyper, så
tillvida som var. microphyllum växer på mer torra och solöppna
platser, medan var. glabratum växer mer fuktigt och skuggigt.
I Hulténs senare uppsats (1956) visas på kartorna 1ig. 11 och
12 utbredningen i Fennoskandien av C. glabratum (v. glabratum
och v. microphyllum). Den förstnämnda, som huvudsakligen före
kommer på andra bergarter än serpentin, är bicentrisk, medan den
senare, som nästan uteslutande är en serpentinväxt, hai sin tyngd
punkt i den förra varietetens utbredningslucka. 6. glabratum \ ai.
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microphyllum är utan tvekan betydligt vanligare i södra Lappland
och Jämtland, än vad kartan anger. Denna bygger nämligen ute
slutande på herbariematerial, och sådant finns ej samlat från alla
de ofta små och isolerade serpentinförekomster, som rikligen upp
träder i dessa områden. I nordvästra Jämtland och angränsande
delar av Norge har jag sålunda iakttagit C. glabratum av microphyl
lum-typ på serpentinfjället Raufjell i Snåsa inte långt från Björkede
i Kall och vidare på små serpentinpartier väster om fjället Anjeskutan i Kall. Var. microphyllum kan därför påstås ha en sam
manhängande utbredning i hela Jämtlands och södra Lapplands
fjällområde. Den starka koncentrationen av lokaler i södra Lapp
land är givetvis betingad av rikedomen på väl undersökta serpentin
förekomster i detta område. Inom det stora nordliga utbrednings
området för huvudvarieteten förekommer även var. microphyllum
på spridda lokaler. I Sydnorge finns var. microphyllum uppen
barligen endast på serpentinen vid Nordfjord i Randabygd och där
tillsammans med huvudvarieteten.
I mitt tidigare arbete (Rune 1953) beskrevs en serpentinicol varietet av Cerastium alpinum, var. serpentinicola. Denna typ är småvuxen, tätt tuvad. Bladen är vanligen något håriga, stammens övre
del jämte blomskaft och foder vanligen tätt besatta med korta
glandelhår. Genom den utredning, som företagits av Hultén (1955)
beträffande C. glabratum som självständig art inom C. alpinum komplexet, framgår emellertid, att den ifrågavarande serpentinvarieteten genom sina långa utlöpare, förhållandevis sparsamma
hårighet på blad och basala stamdelar samt foderbladens utseende
närmast ansluter sig till C. glabratum (Hultén 1955 p. 65). Dess
namn bör då vara C. glabratum var. serpentinicola (Rune) Hult.
Då denna varietet beskrevs, kände jag dess förekomst inom två
skilda serpentinområden: Graipesvare i Åsele lappmark och
Krutå i Hattfjelldal. Under senare år har jag emellertid funnit fler
förekomster av denna varietet, vilket givit mig mer material och
bättre möjligheter att studera dess förekomst och utseende. En kom
pletterande beskrivning skall därför ges:
C. glabratum var. serpentinicola är liten, 5-10 cm, tätt tuvad och
försedd med vita underjordiska utlöpare. Små sterila exemplar
växande i klippspringor kan lätt förväxlas med Arenaria humifusa.
Bladens bredd varierar från mycket smala till en bredd aAr ung.
halva längden. De större välutvecklade exemplaren har förhållande
vis långa internodier och smala blad, medan de ofta förekommande
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dvärgexemplaren, som mestadels är sterila, har mycket korta internodier och mycket små och breda blad. Bladen är alltid åtminstone
vid hasen något håriga. Blommorna är förhållandevis stora med
kronblad ca 3 ggr så långa som fodret. Stammen är gracil men styvt
upprätt och bär endast en blomma. Dess övre del, liksom fodret, är
försett med korta täta körtelhår. Var. scrpentinicola skiljer sig från
den närstående var. microphyllum endast genom sin hårighet. I
många fall förekommer båda varieteterna inom samma serpentin
område och bildar då övergångstyper. Liksom alla serpentinicola
raser uppträder var. serpentinicola i stor mängd. Den förekommer
huvudsakligen inom lågalpina områden, 700—1 000 m. Dess rikaste
förekomst torde vara inom det vidsträckta serpentinområdet söder
om Krutvattnet i nordöstra Hattfjelldal. På svenska sidan växer den
rikligt på Atoklinten i norra delen av Södra Storfjällen i Lycksele
lappmark. De närmaste kända förekomsterna är typlokalen Graipesvare samt Bletikliden och Stennäs i Åsele lappmark. På de senare
lokalerna förekommer en avvikande typ som endast med tvekan kan
föras till var. serpentinicola. Inom det stora serpentinområdet Bautats
i Frostviken uppträder en synnerligen riklig och brokig C. glabratumpopulation, som synes innehålla de flesta kända typer av arten,
var. glabratum, var. microphyllum, var. serpentinicola jämte över
gångar mellan dessa.
Inom serpentinområdet Baufjell i Snåsa (nära Björkede i Kall)
förekommer en mycket riklig population av Cerastium glabratum,
som synnerligen väl överensstämmer med var. serpentinicola.
Det är mycket svårt att på grundval av några herbarieexemplar
bedöma de alltid mycket rika och skiftande serpentinpopulationerna
av Cerastium glabratum. Den märkliga C. alpinum, som omnämnes
av Knaben (1952) från serpentinområdet Rauberg vid Arnafjell i
Vik herred i Sogn, har jag emellertid sett ett rikligt material av, och
det synes sannolikt, att dessa former bör kunna räknas till var.
serpentinicola. Detsamma gäller en märklig kollekt från Kopungen i
Sunndalen.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att god var. serpentinicola
är känd från följande fyra serpentinområden: 1) Atoklinten i Lycksele
lappmark jämte angränsande delar av Norge (Hattfjelldal), 2)
Graipesvare i Åsele lappmark (typlokalen), 3) Rautats i Frost
viken, 4) Raufjell i Snåsa strax norr om Björkede i Kall.
Trots de betydande avstånden mellan lokalerna visar dessa populationer synnerligen stor överensstämmelse. Från övriga omSi>. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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nämnda lokaler (Bletikliden, Stennäs, Arnafjell, Kopungen) förelig
ger något avvikande typer.
Inom åtskilliga serpentinområden, huvudsakligen på lägre nivåer,
förekommer serpentinicola populationer, som genom stark hårighet
otvivelaktigt gör intryck av att ansluta sig till C. alpinum s. str.
De har emellertid ofta omisskännliga drag även av C. glabratum
var. serpentinicola och kan måhända uppfattas som »hybrider»
eller mellanformer mellan C. alpinum och C. glabratum var. serpen
tinicola.
Det faktum synes alltså föreligga, att alla serpentinicola C. alpi
num - typer mer eller mindre hör ihop med C. glabratum. Verklig
C. alpinum förekommer, som redan nämnts i mitt tidigare arbete
(Rune 1953), endast tillfälligtvis på serpentin. Ett undantag utgör
dock tydligen den av Kotilainen & Seivala beskrivna C. alpinum
var. nordhagenii, som närmare behandlas nedan.
Jag kan i detta sammanhang inte underlåta att omnämna den
slående likhet, som ytligt sett föreligger mellan C. glabratum var.
serpentinicola och den arktiska arten C. Regelii. Sterila exemplar är
nästan omöjliga att skilja från varandra. Aven blommorna, som hos
båda har stora kronblad och glandelhår på foder och blomskaft,
företer betydande likheter. Som visats av Hultén (1955), föreligger
dock en avgörande skillnad ifråga om fodrets utseende mellan
C. Regelii och C. glabratum - formerna.

Cerastium alpinum L.

var.

nordhagenii

Kotil. & Seivala.

Denna serpentinicola varietet av C. alpinum har beskrivits av
(1954) från Sunnmöre. Varieteten är känd
från tvenne lokaler. Den anges vara tätt tuvad, starkt hårig och
försedd med tätt sittande breda och trubbiga blad. Jag har själv
inte sett denna C. alpinum - typ i naturen och kan därför endast
referera till ovan nämnda uppsats.
Kotilainen & Seivala

Cerastium holosteoides
Syn.

C. vulgatum

Fr. var.

serpentini

(Gartner) Hyl.

var. serpentini (Novåk) Gahtner.

I en uppsats 1950 meddelade Kotilainen & Veera Salmi före
komsten av två serpentinicola varieteter av C. vulgatum (C. holosteo
ides) från mellersta Finland. Den ena av dessa identifierades med
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en tidigare från Östeuropa känd serpentinform, nämligen C. vulga
tum var. serpentini (Novåk) Gartner, medan den andra nybeskrevs
som var. kajanense. Den senare behandlas mer ingående nedan.
Den förstnämnda är oftast styvt upprätt, tätt glandelhårig på stam
mens övre del. Den skiljer sig från andra former av C. holosteoides
framförallt genom sina stora blommor och frön (0,9 mm). Den är i
Finland känd från följande lokaler:
Finland: Ostrobottnia kajanensis: Paltamo sn: Mieslahti, Lehmimäki, Lehmilampi, leg. 19/6 1938 M. J. Kotilainen; Mieslahti, Pitkäperä, Rajakallio, leg. 13/8 1938 M. J. Kotilainen.

Jag har själv inte haft tillfälle att närmare studera denna serpentinväxt utan kan endast referera till ovan nämnda uppsats av Koti
lainen & Veera Salmi (1950).

Cerastium scandicum

(Gartner)

Kuzen.

& Veera Salmi) Rune
Syn. C. vulgatum var. kajanense
nense

n.

var. kajanense (Kotil.
comb.

Kotil. & Veera Salmi;

C. holosteoides var. kaia-

(Kotil. & Veera Salmi) Hyl.

Denna serpentinicola varietet beskrevs, som ovan nämnts, som
C. vulgatum var. kajanense Kotil. & Veera Salmi efter att tidigare
ha betecknats som C. caespitosum var. angustifolium Kotil. & Salmi
ad interim. Denna serpentinvarietet var av de ovanstående för
fattarna känd från fem närbelägna lokaler inom Paltamo socken i
Ostrobottnia kajanensis. Den angavs skilja sig från andra former
genom sina smala, mörkgröna blad, sitt tuvade växtsätt och en i
odling tydligt framträdande tendens till senare utveckling. Jag har
själv haft tillfälle att tillsammans med Kotilainen 1948 studera
denna serpentinväxt på de linska lokalerna, där den uppträder syn
nerligen rikligt. Vid mina undersökningar av svenska serpentin
områden återfann jag denna typ dels vid Rönnbäck i Tärna socken
och dels på ett par lokaler vid Gäddede i Frostviken (Rune 1953).
Var. kajanense är nästan helt kal eller ensidigt hårig och visar
därigenom vissa ytliga likheter med en del kala kustformer av
C. holosteoides. I milt tidigare arbete (Rune 1953) antogs därför ett
visst samband råda mellan den kala kustformen och serpentin
formen av C. holosteoides. Under de senaste åren har jag emellertid
funnit liera synnerligen rika förekomster av var. kajanense i södra
Lappland. På dessa lokaler förekommer denna växt mycket rikligt
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inom betydande områden, och jag har därför fått tillfälle att studera
ett mycket rikt och varierande material. Det har därvid visat sig
att ifrågavarande serpentinväxt har ett klart samband med den i
fjällområdet spontant förekommande C. fontanum ssp. scandicum
Gartner, tidigare förd till C. vulgatum som ssp. alpestre Lindblom.
Då ingetdera av dessa namn synes helt passande för denna växt,
har det synts mig lämpligast att ta upp den namnkombination,
C. scandicum (Gartner) Kuzen., som givits i den nyligen utkomna
Flora Murmanskoj oblasti, III (1956). Den ifrågavarande serpentin
växten bör då heta C. scandicum var. kajanense (Kotil. & Veera
Salmi) Rune n. comb.
På grundval av det samlade svenska och finska materialet kan
följande kompletterande beskrivning ges:
Plantan 10-20 cm hög, ofta tuvad, med gracila men styvt upp
rätta stammar, nästan helt kala nedtill och ensidigt håriga upptill,
blomskaft ofta något glandelhåriga, blad smala, helt kala eller för
sedda med få långa hår längs kanten. Kronblad längre än fodret,
kapsel mer än dubbelt så lång som fodret.
Var. kajanense skiljer sig från huvudformen av C. scandicum
genom sin mindre storlek, sina gracila men oftast styva stammar,
smalare blad och betydligt mindre hårighet.
Var. kajanense skiljer sig från C. holosteoides framförallt genom
sina långa kapslar, som genomgående är mer än dubbelt så långa
som fodret.
På vart och ett av de fyra skilda svenska serpentinområden, där
denna serpentinväxt förekommer, har typer utbildats, som något
avviker från varandra. För att belysa variationen meddelas bär en
kort översikt: 1) Gäddede-typen: starkt tuvad, ytterst smalbladig,
tämligen hårig. 2) Stennäs-typen: föga tuvad, mindre utpräglat smalhladig, nästan kal, starkt anthocyanfärgad. Denna typ avviker mest
från det finska typmaterialet av var. kajanense, och huruvida den
bör föras till denna varietet kan möjligen diskuteras. Den ansluter
sig nära till torrformer av C. scandicum. 3) Rönnbäck-typen: starkt
tuvad, smalbladig och nästan helt kal. Överensstämmer synnerligen
väl med den finska typen. 4) Rövattsliden-typen: mer storvuxen än
föregående, eljest lik denna.
I L niversitetets Botaniska Museum, Helsingfors, föreligger en
kollekt Iran Sunnmöre, insamlad och bestämd av Kotilainen till
(.. holosteoides var. kajanense. Då jag endast sett denna enda kollekt
och ej halt tillfälle att studera denna förekomst i naturen, har jag
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cj kunnat bilda mig någon uppfattning om den norska populationens
ställning i förhållande till övriga förekomster. Den synes dock när
mast ansluta sig till Stennäs-typen.
Cerastium scandicum var. kajanense är känd från följande lokaler:
Finland: Ostrobottnia kajanensis: Paltamo sn: Mieslahti, Pitkäperä, Matakallio, leg. 1917 O. Kyyhkynen; Mieslahti, Laajaniemi, leg.
21/6, 13/8 1938 M. J. Kotilainen.
Sverige: Jämtland: Frostvikens sn: Gäddede; Junsterklumpen; Lermon; Övervattsberget. Åsele lappmark: Vilhelmina sn: Stennäs. Lyck
sele lappmark: Tärna sn: Rönnbäck, Rövattsliden. — Leg. O. Rune.
Norge: Möre: Vannylven, Almklovdal, Randhaugen, 17/7 1951 leg. et
det. M. J. Kotilainen.

Minuartia bißora (L.) Sch. & Thell.
I mitt tidigare arbete (Rune 1953) anges Minuartia biflora som en
serpentinicol art, särskilt riklig på alpina och subalpina serpentinlokaler. Sådana exemplar, som växer på serpentin, är ofta mycket
tätt tuvade men avviker eljest föga från den vanliga typen av
M. biflora. Genom de senaste årens undersökningar inom serpentin
områdena vid Kittelfjäll och Stennäs väster om Dikanäs i Åsele
lappmark har jag på låg nivå, 450-500 m. ö. h. funnit isolerade
förekomster av M. biflora av en så speciell typ, att man vid ytligt
betraktande knappast igenkänner den som denna art. Då avvikel
serna gäller hela populationerna inom två serpentinområden och
dessutom är synnerligen markanta, beskrivs denna typ som en sär
skild varietet, var. serpentinicola.
Minuartia biflora (L.) Sch.

&

Thell. var. serpentinicola Rune, n. var.

Planta dense caespitosa; folia longa, angusta, aciculiformia, 0,3-0,5 mm
lata, 10 mm longa, obscure viridia; caules stricti erecti, 6-18 cm alti,
plerumque flores numerosos (3-10) gerentes; sepala 3-4 mm longa; petala
lata, sepalis duplo longiora; capsula matura 6 mm longa.
Habitat in serpentino regionis coniferinae in prov. Lapponia åselensis
Sueciae.
Coli, orig.: Suecia, Lapponia åselensis, par. Vilhelmina, in saxis serpentini
prope Kittelfjäll, leg. O. Rune (typus in Mus. Bot., Uppsala).

Var. serpentinicola avviker från andra typer av arten framförallt
genom långa, styvt upprätta blomstänglar, som vanligen når över 10
och ibland närmar sig 20 cm. Blommorna är flera, ibland upp till
10 på varje stängel. Övriga former av M. biflora når ej över 10 cm
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och är som regel 1-blommiga. Vidare är var. serpentinkola mer
storblommig än andra former, kapseln är också något längre, 6 mm
mot vanligen 5 hos övriga former. Detsamma gäller kronbladen, som
hos den serpentinicola varieteten är dubbelt så långa som fodret
och vanligen så breda, att kanterna på närbelägna kronblad möts.
Hos andra former av M. biflora är kronbladens längd vanligen 1 x/2
gånger fodrets och bredden ej så stor, att närbelägna kronblad möts.
Frönas storlek och utseende avviker ej. Bladen är hos var. serpen
tinicola mörkgröna, långa och smala (0,3-0,5 mm breda; upp till
10 mm långa), barrlika, liksom stammens nedre del kal. Stammens
övre delar jämte blomskaft något glandelhåriga. Var. serjientinicola
bildar ofta stora, mycket täta tuvor med ett kraftigt utvecklat rot
system och raka, styvt upprätta blomstänglar.
Var. serpentinicola förekommer synnerligen rikligt dels inom
serpentinområdet söder om Kittelfjälls by, dels inom serpentinområdet vid Stennäs ca 1,5 mil längre österut. Den förekommer
också ehuru mer sparsamt på serpentinområdet vid Bletikliden ca
2 mil längre norrut. De två förstnämnda lokalerna är belägna inom
barrskogsregionen (ca 500 m), medan den sistnämnda ligger något
högre. Utmärkande för samtliga lokaler för denna serpentinicola
varietet är deras utpräglade låglandskaraktär. Inom högre belägna
serpentinområden föreligger ofta betydande förekomster av M. bi
flora, vilka ej visar samma förändringar som var. serpentinicola. En
typ, som något närmar sig var. serpentinicola, är funnen dels på
Rautats i Frostviken och dels på Raufjell i Snåsa. Denna typ är
tämligen storblommig ocb tätt tuvad men dock betydligt mindre än
var. serpentinicola.
Var. serpentinicola växer på såväl torra och exponerade som på
mer skuggiga platser. Den når emellertid sin fulla storlek även på
de allra torraste platserna. Den på torrmark vanliga typen av M. bi
flora, som är tätt tuvad och endast några cm hög, saknas inom de
lokaler, där var. serpentinicola finns. Genom sitt tätt tuvade växt
sätt och kraftiga rotsystem, sin mörkgröna färg och styvt upprätta
blomställning skiljer sig var. serpentinicola väl från de ofta storvuxna
skuggformerna av M. biflora, som emellertid är löst tuvade och har
ljusgröna, slaka skott.
Minuartia biflora var. serpentinicola är känd från följande lokaler:
Åsele lappmark. Vilhelmina sn: 1) Stennäs 13 km W om Dikanäs,
2) Kittelfjäll, serpentinområde S om byn, 3) Bletikliden (jfr p. 47).
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Närstående typer förekommer på Rautats i Frostviken och Raufjell i Snåsa hd, Nord-Tröndelag.
Arenaria humifusa Wg.

Förekomsten av Arenaria humifusa på serpentin i Skandinavien
har tidigare behandlats av förf. i liera arbeten (Rune 1953, 1954 a,
1955). Här skall därför endast ges en mycket kort resumé och till
läggas några nytillkomna data beträffande detaljer i utbredningen.
Arenaria humifusa var intill 1953 känd från ett tiotal lokaler i
Fennoskandien. De tre sydligaste låg nära varandra inom serpentin
området söder om Krutvattnet i Hattfjelldal inte långt från svenska
gränsen (Rune 1953). Närmaste lokal norrut var Wahlenbergs
originallokal på Unna Tukivare i Lule lappmark, där endast en
mycket begränsad förekomst var känd. Övriga då kända lokaler är
belägna vid Finnmarkskusten (Söröy, Stjernöy, Mageröy) och på
Fiskarhalvön. I mitt arbete 1953 hävdade jag på grundval av då till
gängligt material, att A. humifusa var en serpentinicol art. Genom
den nya geologiska karta över västra Lule lappmark, som publi
cerades strax därefter (Kautsky 1953), fick jag kännedom om åt
skilliga serpentinförekomster därstädes med en sammansättning som
nära överensstämde med förekomsterna i Hattfjelldal. Med tanke
på A. humifusa besökte jag därför västra Lule lappmark 1954 och
1955 och lyckades där fastställa flera betjMande förekomster av
arten på serpentin, dels i närheten av den gamla lokalen på Unna
Tuki, dels inom ett helt nytt område, nämligen vid Salojaure i nord
västra delen av Lule lappmark (Rune 1954 a, 1955). Sedan A. humi
fusa sålunda visat sig klart serpentinicol, har betydligt fler före
komster vid nordnorska kusten kunnat fastställas. Sålunda har det
visat sig, att arten förekommer mycket rikligt på serpentin och
olivingabbro på Mageröy, där den ursprungligen endast var känd
från kalksten på fjället Duken (Rune 1954a).
Nytillkomna data beträffande Arenaria humifusa, som först här
publiceras, är följande:
1) Under en flygning över Langfjord NW om Alta, som 1955
företogs av förf. och Olaf Rönning, upptäcktes i gabbron på Oxfjordssidan serpentinpartier, som syntes särskilt väl markerade vid
de båda vikarna Yttre och Inre Kåven. Vi lyckades samma år orga
nisera en färd till dessa båda platser för att där söka efter A. humi
fusa. På båda platserna kunde ganska rika förekomster av denna
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art fastställas. Dessa nya lokaler ligger ca 40 km S om Stjernöy, där
arten tidigare var känd.
2) Under sommaren 1956 företogs en noggrann inventering av
serpentinområdena vid Krutvattnet i Hattfjelldal, varvid de flesta
serpentinförekomsterna inom partiet mellan Hattfjelldals by, Krut
vattnet och svenska gränsen besöktes. Utöver de tidigare kända tre
lokalerna vid resp. Krutå, Krutvattsröddiken och serpentinberget
norr om Brunreinvannet kunde ytterligare en fastställas, nämligen
serpentintoppen Gryttind ca 5 km NW om Krutvattsröddiken. Lo
kalen är av intresse, då den ligger på nordsidan av Krutådalen,
medan alla övriga förekomster ligger söder om Krutvattnet och
Krutån.
Centrum för A. humifusa i detta område är uppenbarligen det vid
sträckta serpentinfjället Krutvattsröddiken, där arten förekommer
synnerligen rikligt. Österut mot svenska gränsen avtar den hastigt,
och vid serpentinområdena vid Brunreinvannet finns den endast
tämligen sparsamt på norra sidan av sjön. Inom de vidsträckta ser
pentinområdena söder om sjön saknas uppenbarligen A. humifusa.
Anledningen till att arten så hastigt och markant avtar mot öster är
förmodligen att söka i det förhållandet, att landet snabbt höjer sig
mot Södra Storfjällen och övergår i utpräglat alpina områden.
A. humifusa är, som närmare utretts i tidigare arbeten (Bune 1954a,
1955), knappast verkligt alpin och når endast nätt och jämnt upp i
lågalpina bältet. Artens uppträdande i Fennoskandien som till över
vägande delen en serpentinicol relikt har närmare diskuterats i
ovannämnda arbeten.
Arenaria norvegica Gunn.

I södra Lappland och Jämtland förekommer A. norvegica på ett
stort antal serpentinlokaler, ofta mycket rikligt. Eftersom arten inom
dessa trakter knappast alls förekommer utanför serpentin, måste
den, åtminstone inom detta område, gälla som utpräglat serpentini
col. I mitt tidigare arbete (Bune 1953) har jag utförligt behandlat
utbredningen av denna art i Skandinavien. En utbredningskarta
(fig. 48), där förekomsterna på serpentin markerats på särskilt sätt,
visar en påfallande överensstämmelse med motsvarande karta över
Cerastium glabratum. Båda arternas icke-serpentinicola biotyper
har en bicentrisk utbredning. Genom sina förekomster på uteslutande
serpentin inom vissa områden är de goda exempel på serpentinicola
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1951): 1

SERPENTINICOLA ELEMENT I FENNOSKANDIENS FLORA

65

relikter och skall ur denna synpunkt behandlas vidare i senare
kapitel. Här skall slutligen som en komplettering till kartan på lig.
48 i mitt tidigare arbete (Rune 1953) lämnas uppgift om några
viktiga lokaler, som upptäckts under de senaste åren. Båda lokalerna
gäller förekomster på serpentin. Den ena är Abmelvaratj norr om
Salojaure i Lule lappmark vid ca 68° n. br., där arten tidigare ej
var känd i närheten; den andra är Bletikliden i Åsele lappmark.
Den senare är av intresse på grund av sitt läge i ett vidsträckt subalpint skogsland, ca 600 m ö. h.
Viscaria alpina L.
Den rikliga förekomsten av Viscaria alpina på serpentin liksom i
anslutning till vissa kismalmer har utförligt behandlats i mitt tidigare
arbete (Rune 1953 p. 104). Härvid påvisades, att arten framförallt
förekommer i anslutning till sulfidmalmer av koppar, nickel och
zink. Eftersom serpentin innehåller en viss mängd nickelsulfid, kan
det anses antagligt, att denna metall är en av orsakerna till serpen
tinens specifika inverkan på växtligheten. Ett exempel, som ytter
ligare understryker det ekologiska sambandet mellan serpentin och
nickelmalm, skall här lämnas. Ett serpentinområde vid Råna strax
nordöst om Ballangen (ca 20 km S om Narvik), som jag hesökte
1955, visade sig hysa en rik förekomst av V. alpina var. serpentinicola. 1 anslutning till serpentinen finns gångar av nickelmalm, där
brytning ägt rum under sista kriget. Vid malmutgångarna liksom på
malmslig och tippmassor vid den nedlagda gruvan förekommer
stora mängder av just V. alpina var. serpentinicola.
Viscaria alpina L.

var.

serpentinicola

Rune.

Här skall endast nämnas de sedan 1953 nyupptäckta förekoms
terna av den serpentinicola varieteten av Viscaria alpina, som utmärkes av sina mycket smala blad, sin starkt förgrenade blomställ
ning och blommor med mycket smala, ofta helt felslagna kronblad.
Lokaler för Viscaria alpina var. serpentinicola upptäckta efter
1953 (tidigare lokaler se Rune 1953 p. 60):
Norge: Nord-Tröndelag. Snåsa hd: Raufjell. Nordland. Ballangen
hd: Råna. Troms. Tromsöysund hd: Straumsnes, Forhaugen. Finnmark.
Nordkap hd: Skipsfjord.
Sverige: Åsele lappmark. Dorotea sn: Korpån. Vilhelmina sn: Sten
näs, Bletikliden. Lycksele lappmark. Tärna sn: Stolpa i S. Storfjällen;
Rövattsliden.
5 - 573371
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Silene acaulis (L.) Jacq.
Denna art tillhör de vanligare fjällväxterna på kalkrik berggrund
i Skandinavien. Den är emellertid så påfallande riklig på serpentin,
att det finns anledning att beteckna arten som serpentinicol (Rune
1953).
Silene acaulis förekommer på de allra flesta alpina och subalpina
serpentinområden. Inom serpentinområden belägna inom barrskogsregionen är emellertid arten ojämnt spridd. Den saknas t. ex.
helt inom de stora serpentinområdena vid Rönnbäck men finns i
stor myckenhet på ungefär samma nivå vid Kittelfjäll och Stennäs
några mil längre söderut.
Den synnerligen rika förekomsten av Silene acaulis på de lågt
belägna serpentinområdena vid Kittelfjäll och Stennäs är anmärk
ningsvärd. Det rör sig här med stor sannolikhet om en särskild
serpentinicol ras, som även visar antydan till morfologiska särdrag.
Den är storvuxen och har starkt förlängda blomskaft (3 cm).
Odlingsförsök har nyligen påbörjats med denna S. acaulis-typ för att
utröna graden av dess ekologiska och taxonomiska särprägel.
Silene maritima With.
Denna vanliga havstrandsväxt förekommer ofta synnerligen rik
ligt på serpentin i Norges kusttrakter. Den kan då uppträda på ett
avstånd av flera kilometer från stranden och på nivåer upp till
300 m ö. h. Arten uppträder därför som en exklusiv serpentinicol
i områden innanför havstranden. Björlykke (1938) anger arten
från flera serpentinfält i Sunnmöre, belägna på avsevärt avstånd
Irån stranden. Själv har jag besökt serpentinområden i följande
kusttrakter: Nordland (Tjötta), Troms (Tromsöysund), Finnmark
(Langfjord i 1 alvik och Skipsfjord i Nordkapp). Inom samtliga
dessa har jag kunnat konstatera, att Silene maritima uppträder syn
nerligen rikligt, trots att avståndet till havstranden i de flesta fallen
varit betydande. Mina undersökningar över serpentinfloran i norska
kusttrakter är emellertid synnerligen ofullständiga, och jag kan där
för inte lämna någon förteckning över denna arts serpentinföre
komster.
Melandrium rubrum (Weig.) Garcke.
Som närmare redogjorts för i ett tidigare arbete (Rune 1953),
förekommer Melandrium rubrum synnerligen rikligt inom vissa serSu. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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pentinområden, medan den saknas inom andra. Den är rikligast
inom lågt belägna serpentinområden men förekommer i form av
dvärgexemplar ännu inom serpentinområden i lägre regio alpina.
De rika förekomsterna på serpentin syns vara en sydlig företeelse
begränsad till Jämtland, södra Lappland och angränsande delar
av Norge. 1 nordligare serpentinområden har jag däremot ej iakt
tagit motsvarande rika förekomster av M. rubrum på serpentin.
Arten uppvisar på serpentin en stark variation med former, som i
vissa fall starkt avviker från normal M. rubrum. I mitt tidigare ar
bete (Rune 1953) beskrevs två serpentinicola varieteter, som här
närmare skall behandlas.
Melandrium rubrum (Weig.) Garcke var. serpentinicola Rune.

Denna varietet utmärks av sin jämförelsevis ringa storlek (15-20
cm) och ytterst smala blad; stam och blad är tätt korthåriga och
ofta något anthocyanfärgade. Blommorna är få (oftast är varje
stängel enblommig), honblommornas foder är mer eller mindre upp
blåst (se närmare Rune 1953 p. 61—65).

Denna typ finns rikligt företrädd inom serpentinområdena vid
Rönnbäck i Tärna sn. Närstående typer, som dock ej helt kunde
identifieras med var. serpentinicola från Rönnbäck, föreligger från
några lokaler i Frostviken.
Under de senaste årens undersökningar har emellertid antalet
lokaler för var. serpentinicola utökats. Sålunda har varieteten kun
nat fastställas på följande nya lokaler, vilka samtliga närmare be
skrivits i början av denna uppsats, nämligen: Korpådalen och Bletikliden i Åsele lappmark samt Rövattsliden i Lycksele lappmark.
Tidigare var varieteten endast känd från typlokalen Rönnbäck i
Lycksele lappmark.
De fyra serpentinområden, som hyser var. serpentinicola, är så
ledes samtliga belägna i södra Lappland. Lokalerna företer i samt
liga fall stora likheter. Ingen av dem är belägen över 600 m, och
växtplatserna utgöres av klippspringor i torra exponerade serpen
tinhällar eller rasmarker nedom branta serpentinklippor.
Melandrium rubrum (Weig.) Garcke var. smithii Rune.

Denna serpentinvarietet skiljer sig från var. serpentinicola genom
ytterst smala men tjocka blad, som liksom växten i övrigt är mer
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eller mindre kala. Blommorna är vanligen flera på var stängel, mer
eller mindre tätt hopgyttrade i toppen, kronbladen i allmänhet långa
och smala. Denna egendomliga M. rubrum-typ är hittills endast fun
nen på en lokal, nämligen serpentinområdet på nordöstsidan av
Tälj stensberget i Handöl, Jämtland. Den rika M. rufcrum-populationen på denna lokal består dock inte uteslutande av var. smithii,
vars förekomst i huvudsak är begränsad till ett rasmarksparti med
öppen mineraljord. Såväl mer bredbladiga som håriga former före
kommer också. Någon variation åt var. serpentinicola-typen före
ligger dock inte.
Arabis petraea

(L.) Lam.

Syn. Cardaminopsis petraea (L.) Hut.

Denna art uppvisar en mycket märklig utbredning i Fennoskandien: dels ett större utbredningsområde omfattande hela det sydnorska fjällområdet, dels ett litet område utmed Ångermanlands
kusten. I östligaste Fennoskandien finns ett litet utbredningsområde
norr om Onega (jfr Hulténs atlas karta 920). Arten förekommer
uteslutande på lokaler utan sluten vegetation, rasmarker, strand
bankar etc. Detta förhållande jämte den splittrade arealen antyder,
att arten är en relikt i Fennoskandien. Inom åtminstone en del av
det norska utbredningsområdet är arten otvivelaktigt en serpentinicol
relikt. I sitt arbete om vegetationen på serpentin i Sunnmöre anger
nämligen Björlykke (1938 p. 107) arten från 13 av de 30 serpentin
fält han undersökt. I området är arten endast känd från en lokal
utanför serpentin.IV.
IV. Växtgeografiska synpunkter på de serpentinicola elementen i
Fennoskandiens flora.
1. Nya undersökningar beträffande serpentinproblemet.

I mitt tidigare arbete (Rune 1953) har flora och vegetation på
serpentin inom i första hand det svenska fjällområdet ingående be
handlats. I detta sammanhang skall därför endast tas upp några
punkter, vilka genom senare forskningar tillförts nytt material, som
möjliggör en vidare diskussion och öppnar möjligheter till mer vitt
gående slutsatser.
Först skall i korthet erinras om att serpentinfloran är mycket
fattig på arter. Ett fåtal arter dominerar ofta helt bilden. De arter,
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som på serpentin bildar massvegetation, är emellertid som regel
inte de för trakten vanliga. Ofta finns de endast på serpentin, eller
också är det fråga om särskilda, morfologiskt distinkta raser av så
dana arter, som finns även inom den närmaste omgivningen. Denna
kategori av arter, som förekommer uteslutande på serpentin eller
rikligare på serpentin än annorstädes, har definierats (op. cit.) som
serpentinicol (serpentine-characteristic). Vidare kan på serpentin
urskiljas en kategori av vanligen ytterst allmänna arter, som där
förekommer i ungefär samma utsträckning som annorstädes. Denna
har definierats som serpentinindifferent. Slutligen finns även en
kategori, som utgöres av arter som endast tillfälligt förekommer på
serpentin. Det bör även anföras, att ett stort antal mycket vanliga
arter ej alls växer på serpentin. Gränsen mellan serpentin och om
givande berggrund markeras mycket skarpt av en tvärt inträdande
förändring hos växttäcket. De slutna växtsamhällena upphör van
ligtvis direkt vid kontakten med serpentin, där istället öppen vittringsjord med gles vegetation tar vid. Skäl som närmare diskuterats
i mitt tidigare arbete antyder, att serpentinen är uppenbart ogynn
sam för de allra flesta växter. Endast ett fåtal arter, de verkligt
serpentinicola, förmår kompensera serpentinjordens ogynnsamma
effekt. I mitt tidigare arbete har de möjliga orsakerna till denna
ogynnsamma effekt ingående diskuterats. Mina egna jämförande
studier i naturen av floran på serpentinstenar med känd mineralo
gisk (och kemisk) sammansättning samt växtligheten på vissa malm
förekomster har givil starkt stöd åt den av Robinson et al. (1935)
och Kotilainen (1944) uttalade åsikten, att serpentinens för
hållandevis höga halt av nickel och krom skulle A^ara huvudorsaken
till dess speciella inverkan på växtligheten. Mina iakttagelser visade
även tydligt, att förekomsten av kalcium i serpentin mycket starkt
nedsatte serpentineffekten. Redan vid några få procent CaO övergår
serpentinfloran mer eller mindre till en utarmad kalkflora. Detta
kan tas som ett belägg för att den mycket ringa halten av Ca i ser
pentin skulle utgöra en av huvudorsakerna till serpentineffekten.
Som påpekats i mitt tidigare arbete (op. cit. p. 118) är emellertid
detta inte något entydigt bevis, då effekten av Ca även kan tänkas
bestå i en balansering av Ni- och Cr-joner och därigenom nedsätter
dessas giftverkan. Nyligen har emellertid Walker (1954) genom
odlingsexperiment visat, alt utpräglat serpentinicola arter fysiologiskt
utmärkes av ett ytterligt lågt kalciumbehov, medan å andra sidan
kalciumbristen gör det omöjligt för de flesta växter att växa på
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serpentin. Walker (op. cit.) drar därför slutsatsen »that low calcium
level is the basic cause of the peculiarity of serpentine soils, with
other factors of secondary importance» och vidare: »plants which
grow well on serpentine must first be tolerant of low calcium levels,
and in addition, must be tolerant of one or more of the following
in special situations: high concentrations of nickel and chromium,
high magnesium, low levels of major nutrients, low available mo
lybdenum, and unfavourable physical aspects or shallow soils»
(op. cit. p. 266). Walker har studerat förhållandena i californiska
serpentinjordar och som representant för de serpentinicola taxa an
vänt en crucifer, Streptanthus glandulosus var. pulchellus (Greene)
Jeps. Att den låga Ca-halten i serpentin är en viktig orsak till ser
pentinens speciella effekt även i nordliga områden framgår tydligt
av mina egna jämförande ekologiska studier. Frågan är emellertid
om i nordliga områden, där starkt sura jordar har stor utbredning,
den låga Ca-halten är en lika selektiv ståndortsegenskap som i Californien.
I Fcnnoskandien tillhör de allra flesta serpentinicolerna samma
familj, Caryophyllaceae. Många av dessa serpentinicola caryophyllacéer förekommer i samband med höga koncentrationer av
tunga metaller i jorden, särskilt nickel, zink, koppar. Det finns där
för god anledning att anta, att förekomsten av nickel är en betydelse
full faktor för serpentinens speciella effekt, åtminstone i nordliga
områden. Som ytterligare stöd för denna teori kan omnämnas den
på s. 65 omtalade förekomsten av Viscaria alpina var. serpentini
cola vid en nickelgruva vid Råna i Ballangen. Teorin finner även
starkt stöd i under de senaste åren utkomna arbeten. Sålunda har
Ornella Vergnano (1953) genom undersökningar av serpentinjordar i Skottland genom försök visat, att en hög koncentration
av nickel förorsakar serpentineffekt. Genom askanalyser har samma
författare (Minguzzi & Ornella Vergnano 1948, 1953), liksom
också Lisanti (1952), påvisat en påtaglig anrikning av nickel i väv
naderna hos serpentinicoler från italienska serpentinområden. I ett
nyligen publicerat arbete har Lounamaa (1956) påvisat bl. a. en
betydande anrikning av nickel och krom i serpentinväxter från
Finland.
De utpräglat serpentinicola växterna skulle då utmärkas av dels
en förmåga att klara sig med ytterst små mängder kalcium, dels en
förmåga att tåla höga koncentrationer av vissa tunga metaller och
att anrika dessa i sina vävnader. Tanken att därvid t. ex. nickel
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skulle ersätta kalcium i vissa ämnesomsättningsprocesser har fram
kastats av Minguzzi & Vergnano (1948 p. 62). Närmare under
sökningar över serpentinicolernas jonkonsumtion under olika för
hållanden har mig veterligen ej ännu blivit utförda men borde
kunna ge slullig klarhet om serpentinproblemen.
I en uppsats ingående i tidigare nämnda symposium, The ecology
of serpentine soils, har Kruckeberg (1954) redogjort för sina vidare
försök med serpentinicola ekotyper. Kruckebergs tidigare arbete
över dessa frågor (1951) har refererats i ett annat sammanhang (Rune
1953). Kruckeberg har genom odlingsförsök med serpentinicola
arter i Californien visat, att arter, som förekommer rikligt på ser
pentin men också på annat substrat i närheten, utgöres av skilda
ekotyper, vilka dock i vissa fall endast skiljer sig fysiologiskt från
varandra. De icke-serpentinicola ekotyperna kan cj odlas på ser
pentin, medan de serpentinicola går att odla på annat substrat, om
de befrias från konkurrens. Sådd tillsammans med ogräs kunde den
serpentinicola ekotypen ej hävda sig i vanlig jord. Kruckebergs
undersökningar omfattar ännu relativt få arter, och vidare under
sökningar enligt samma metodik inom andra områden är synner
ligen önskvärda. Vissa svenska serpentinicoler har börjat under
sökas av författaren enligt denna metod vid Kittelfjäll i Åsele lapp
mark. Försöken har emellertid nyligen igångsatts, och några resultat
har ännu ej kunnat utläsas.
På grundval av de vunna försöksresultaten har Kruckeberg
framställt en hypotes om hur, genetiskt sett, en serpentinicol ekotyp
kan tänkas ha uppstått ur en ursprunglig ej serpentinicol population.
Om denna senare dör ut framstår serpentin-ekotypen som en isolerad
serpentin-endem (op. cit. p. 271).
I mitt tidigare arbete (Rune 1953) fördelades de svenska serpentinicolerna på följande tre kategorier:

1) Serpentinofyter, som utgöres av morfologiskt distinkta serpentinekotyper, t. ex. Viscaria alpina var. serpentinicola, Cerastium glabratum var. serpentinicola och microphyllum, C. scandicum var.
kajanense, Melandrium rubrum var. serpentinicola och smithii, Minuartia biflora var. serpentinicola, Rumex acetosa ssp. pratensis var.
serpentinicola.
2) Serpentinicola relikter, arter som inom en viss del av sitt ut
bredningsområde är begränsade till serpentin, t. ex. Arenaria humifusa och norvegica, Cerastium glabratum var. glabratum.
3) Serpentinicola ubikviter, arter som är ytterst vanliga på serSu. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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pentin liksom på annat substrat i närheten men som ej visar morfologiskt distinkta serpentinpopulationer, t. ex. Silene acaulis, Asplenium uiride, Agrostis stolonifera, Molinia coerulea.
Dessa kategorier låter sig väl inpassas i det av Kruckeberg skis
serade schemat. De serpentinicola ubikviterna uppvisar sannolikt
fysiologiskt men ej morfologiskt skilda ekotyper på serpentin och
annat substrat. Beträffande de ovan nämnda svenska representanterna
för denna kategori har försök att experimentellt bekräfta antagandet
igångsatts. Serpentinofyterna utgör nästa steg i utvecklingen: de är
morfologiskt distinkta ekotyper. Slutstadiet representeras av de ser
pentinicola relikterna, där endast de serpentinicola ekotyperna lever
kvar inom ett visst område.
2. Serpentinofyter.

Som nämnts i mitt tidigare arbete (Rune 1953) påträffas i Fennoskandien serpentinofyter nästan uteslutande på de icke alpina ser
pentinfälten (700—300 m). Anledningen har också berörts i detta
arbete: serpentinofyterna utgöres huvudsakligen av alpina arter med
isolerade förekomster inom lågt belägna serpentinområden. Dessa
uppvisar etl lokalklimat, som mycket starkt avviker från alpina för
hållanden, framförallt genom den arida karaktären hos den torra,
exponerade serpentinjorden. De serpentinicola populationer av al
pina arter, som uppträder på de isolerade serpentinförekomsterna
i skogslandet, blir därför såväl geografiska som ekologiska isolat, där
goda förutsättningar för utbildning av lokalraser föreligger. De mor
fologiska förändringar, som kommer att prägla de serpentinicola
populationerna, innebär i de flesta fall anpassningar till de speciella
förhållanden, som råder på serpentin. De morfologiska förändringar,
serpentinomorfoser, som påträffas inom serpentinicola populationer,
blir därför tämligen likartade inom skilda arter. Serpentinomorfoserna har behandlats i mitt tidigare arbete. Här skall endast i kort
het omnämnas, att de hos fennoskandiska serpentinofyter framför
allt består i en utpräglad stenofylli, stark anthocyanfärgning hos
stam och blad, en stark utveckling av rotsystemet samt i vissa fall
en reduktion av hårigheten. Det omvända förhållandet med en ökad
hårighet är emellertid också en vanlig serpentinomorfos, särskilt
inom sydligare områden (jfr i Fennoskandien Rumex acetosa ssp.
pratensis var. serpentinicola). Typiska representanter för dessa ser
pentinofyter i Fennoskandien utgör: Melandrium rubrum var. serSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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pentinicola och smithii, Viscaria alpina var. serpentinicola, Minuartia
biflora var. serpentinicola, Rumex acetosa ssp. pratensis var. serpen
tinicola, Cerastium scandicum var. kajanense, C. glabratum var. ser
pentinicola och microphylliun.
Dessa är samtliga serpentinicola varieteteter av arter, som är
tämligen allmänt utbredda i Nordfennoskandien. I ett par fall är
dock frågan om varietetens ursprung mer komplicerad. Det ena
fallet utgör Cerastium scandicum var. kajanense. Denna företer vissa
likheter med kala kustformer av C. holosteoides, bl. a. förekom
mande vid Östersjön och Bottniska viken. I mitt tidigare arbete
(Rune 1953) uppställdes den teorin, att ifrågavarande serpentinväxt
skulle äga samband med kustformer av C. holosteoides. Emellertid
har senare undersökningar baserade på ett rikhaltigare material
visat, att var. kajanense närmast torde vara att betrakta som en
varietet av den i fjällområdet tämligen allmänt utbredda Cerastium
scandicum (C. fontanum ssp. scandicum).
Det andra fallet är den serpentinicola varieteten av Rumex acetosa.
Denna företer större likheter med låglandsformen ssp. pratensis än
med den i fjällområdet allmänt utbredda ssp. lapponicus och bör
därför klassificeras som Rumex acetosa ssp. pratensis var. serpentini
cola. Denna serpentinofyt förekommer inom förhållandevis lågt be
lägna serpentinområden (Reg. coniferina et subalpina) och är ej
funnen inom utpräglat alpina serpentinområden. Inom fjällområdet,
även dess lägre delar, saknas emellertid Rumex acetosa ssp. pratensis
med undantag för enstaka hemerofila förekomster vid vägkanter och
på vallar. Den exakta gränsen i Nordfennoskandien mellan fjällpopulationen (ssp. lapponicus) och låglandspopulationen (ssp. pra
tensis) är ej närmare utredd. För Sveriges vidkommande gäller i
stort sett, att ssp. pratensis är den allmänt förekommande inom övre
Norrlands kustområden, medan ssp. lapponicus är i det närmaste
allenarådande inte endast i fjällområdet utan även inom ett bety
dande område därnedom. I närheten av de serpentinområden, där
den serpentinicola varieteten av Rumex acetosa är funnen, finns
emellertid inte ssp. pratensis. En möjlig förklaring till detta vore, att
varieteten utgör serpentinicola reliktförekomster av ssp. praten
sis. Å andra sidan föreligger möjligheten, att den serpentinicola
varieteten leder sill ursprung från fjällpopulationen, ssp. lapponicus,
från vilken den genom sin egenartade ekologi kommit att skilja sig
så avsevärt, att den till utseendet kommit att närma sig ssp. pratensis.
Gränserna mellan de båda underarterna av Rumex acetosa är oklara,
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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och komplexet är ännu alltför outrett för att några närmare slut
satser skall kunna dras beträffande den serpentinicola varietetens
ursprung. Därmed bortfaller också för närvarande möjligheterna
att diskutera denna intressanta serpentinväxt ur växtgeografisk syn
punkt.
3. Serpentinicola relikter.

Den kategori av serpentinväxter, som kan betecknas som serpen
tinicola relikter är ur växtgeografisk synpunkt den mest intressanta.
Serpentinicola relikter är sådana arter, som inom en viss del av sitt
utbredningsområde uteslutande eller till alldeles övervägande del
förekommer på serpentin. De utgöres sannolikt av serpentinicola
biotyper, som genom en långt framskriden biotyputarmning (biotype depletion) inom ifrågavarande område blivit den enda kvar
varande resten av arten. Kruckebergs ovan relaterade arbeten ger
fullt belägg för att de av honom undersökta serpentinendemerna i
Californien uppstått på detta sätt. Motsvarande undersökningar be
träffande skandinaviska serpentinicoler har påbörjats av författaren.
Beträffande de flesta serpentinicola relikterna i Fennoskandien visar
emellertid redan iakttagelser i fält överensstämmelser med de resul
tat, som Kruckeberg erhållit genom odlingsexperiment. Dessa
visade, att serpentinendemerna kunde odlas på annat substrat än
serpentin, om konkurrensen upphävdes. Sådda tillsammans med
ogräs gick serpentinendemerna snart under.
De flesta svenska serpentinicoler har hållits i odling av författaren.
Odlingsförsök under konkurrensförhållanden har dock ej utförts.
Resultaten av sådana försök hade ej blivit entydiga, eftersom od
lingen skedde inom ett för dessa serpentinicoler främmande klimat
område (Uppsala).
Iakttagelser beträffande Arenciria humifusa i fält visar, att de syn
nerligen rika serpentinpopulationerna i västra Lule lappmark
uppenbarligen endast i ett enda fall kunnat sprida sig till annat sub
strat, nämligen på Unna Tuki (se Rune 1954 a, 1955), trots att hela
detta område tillhör de kalkrikaste och ur botanisk synpunkt mest
rika delarna av hela fjällkedjan. Sekundärförekomsten på dolomit
eller kalksten vid Unna Tuki är uppenbarligen ej konstant och dess
utom bunden till ett föga slutet växtsamhälle, där konkurrensen är
minimal. I Salojaure-trakten inom samma område har A. humifusa
från en serpentinlokal spritt sig ca 3 km till ett mindre serpentin
block, som genom uppfrysning blottats i en myr. Arten har i detta
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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fall klart dokumenterat en betydande spridningskapacitet. Trots att
kalkrika bergarter rikligen förekommer överallt i detta område, har
arten dock här aldrig blivit funnen på annat substrat än serpentin.
Detsamma gäller beträffande A. humifusa-lokalerna i Hattfjelldal.
I södra Lappland och i Jämtland förekommer såväl Arenaria
norvegica som Cerastium glabratum s. lat. rikligt på serpentin. Trots
att kalkrika bergarter förekommer synnerligen allmänt, ofta i direkt
anslutning till serpentin, har dock i dessa områden ifrågavarande
arter endast i något enstaka fall (T. norvegica) blivit funna utanför
serpentin. De serpentinicola biotyper, som uppenbarligen är en
samma om att representera ifrågavarande arter inom detta om
råde är tydligtvis ej konkurrensdugliga utanför serpentin. För
beredande försök i mindre skala har visat, att bl. a. frömaterial av
Arenaria norvegica och Cerastium glabratum var. glabratum från
exemplar, som växer på annat substrat än serpentin, ej synes kunna
utvecklas och fortleva normalt på serpentin. Säkra slutsatser i detta
hänseende kräver emellertid odlingsförsök i större omfattning. Dylika
avses att påbörjas vid Kittelfjäll i södra Lappland.
Ifråga om de tre mest utpräglade och växtgeografiskt mest in
tressanta serpentinicola relikterna i Fennoskandien, Arenaria humi
fusa och norvegica samt Cerastium glabratum, kan därför med säker
het antas, att de inom respektive reliktområden (för A. humifusa
omfattande Nordfennoskandien utom ishavskusten, för de senare
de bicentriska arternas utbredningslucka omfattande södra Lapp
land och Jämtland samt angränsande delar av Norge) är represen
terade av enbart serpentinicola biotyper. Detta faktum ger oss värde
fulla upplysningar om dessa arters invandring och utbredningshistoria i Fennoskandien. Denna har beträffande A. humifusa be
rörts i tidigare uppsatser (Rune 1954a, 1955). Till en början skall
jag därför återknyta till diskussionen av denna art.
De från varandra isolerade utbredningsområden, som A. humifusa
visar i Skandinavien (se Nordiiagen 1935, Rune 1954a, 1955), har
tidigare förklarats som ett resultat av att arten överlevt sista istiden
på refugier, vilkas läge ungefär skulle svara mot dessa centra, näm
ligen Nordnorge, Vesterålen, Salten-Svartisen (se Nordhagen 1935,
Selander 1950: I). Vi vet emellertid nu, att de isolerade, exklusivt
serpentinicola utbredningarna i Hattfjelldal och Virihaure-området
är väsentligen betingade av den rika förekomsten av serpentin i
dessa områden. Den population av A. humifusa, som efter istiden
invaderade Nordskandinavien, antingen det skedde från nordnorska
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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kustrefugier eller från områden nordöst om iskanten, måste ha varit
mer biotyprik än den nuvarande. Vi måste tänka oss existensen i
postglacial tid av en förhållandevis sammanhängande utbredning
inom fjällområdet från ishavskusten åtminstone ned till Hattfjelldal.
Inom denna population har utbildats de utpräglat serpentinieola
biotyper, som i stort sett varit de enda inom arten, som överlevt postglaciala klimatförändringar och därav betingade förändringar i
mark och vegetation. De nuvarande serpentinieola populationerna i
Hattfjelldal och Virihaure-området kan omöjligt ha överlevt istiden
inom kustrefugier inom Vesterålen eller Salten-Svartisen-områdcna,
eftersom serpentinbergarter saknas inom alla tänkbara refugieområden i dessa trakter.
Betraktar vi den nuvarande utbredningen finner vi, att arten är
exklusivt serpentinicol inom de båda sydligaste utbredningscentra,
Hattfjelldal och västra Lule lappmark. Även i Finnmark är arten
till alldeles övervägande del serpentinicol. I områdena utanför
Altenfjord är den rikligt företrädd på serpentin och gabbro och
kommer där förmodligen att hittas på än iler lokaler. På Mageröy,
där arten har sin största förekomst på serpentin och gabbro, finns
en icke obetydlig förekomst på kalksten och dolomit, nämligen
fjället Duken, som är den lokal, där arten återupptäcktes i Fennoskandien. Först längre österut, på Fiskarhalvön, når vi ett område,
där arten äger en betydande utbredning utan samband med ser
pentin eller närstående mineral. Vidare kan nämnas, att A. humifusa
även är funnen på Spetsbergen, där mig veterligen serpentin ej före
kommer. Den ekologiska specialiseringen hos A. humifusa minskar
i Fennoskandien tydligen successivt ju längre vi kommer åt norr eller
nordöst. Populationen blir med andra ord mer biotyprik i Fennoskandiens nordöstligaste del. Arten har utan tvekan sin tyngdpunkt
i Fennoskandien vid ishavskusten i nordöst. Den är hittills inte fun
nen på Kolahalvön, men framtida forskningar i detta vidsträckta
område kanske kommer att avslöja denna oansenliga men intres
santa växt även där.
På grundval av nuvarande kunskaper syns det mig mest sanno
likt, att A. humifusa överlevt den sista glaciationen inom kustområ
den i Finnmark eller än längre österut, där vi vet, att glaciationen
på grund av ringa nederbörd varit tämligen ofullständig. Säkert är
emellertid, att de båda sydligare utbredningscentra i Skandinavien
ej är betingade av att arten överlevt istiden på kustrefugier i motsva
rande trakter, då dessa, som tidigare nämnts, saknar serpentinbergarter.
Sv. Bot.
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De två serpentinicola relikter i Fennoskandien, som vid sidan av
A. humifusa tilldrar sig det största växtgeografiska intresset, är Arenaria norvegica och Cerastium glabratum s. lat. Deras utbredningar,
som visar stor överensstämmelse sinsemellan, avviker avsevärt från
utbredningen av A. humifusa. Arenaria norvegica som serpentinicol
relikt har ingående behandlats i mitt tidigare arbete (Rune 1953).
Här påvisades även likheten i utbredningen på serpentin mellan
A. norvegica och Cerastium glabratum. Genom Hulténs taxonomiska
bearbetningar av den sistnämnda arten (Hultén 1955, 1956) har
nytt material beträffande dennas utbredning framkommit, varför
det här finns anledning att ånyo ta upp frågan om dessa arters ut
bredning på serpentin.
Som framgår av utbredningskartor över Arenaria norvegica (se
Hulténs atlas karta 719, Rune 1953 fig. 48), företer arten en i
stort sett jämn utbredning i den skandinaviska fjällkedjan från
Mageröy i norr till de sydnorska fjällen i söder. Förekomstfrekvensen
är dock betydligt större i norr än i söder. Inom det område, som i
stort sett faller inom de nordliga latituderna 63°-66°, omfattande
S. Lappland, Jämtland och angränsande delar av Norge, förekom
mer A. norvegica flerstädes mycket rikligt på serpentin, ofta även på
mycket små och isolerade serpentinförekomster nere i det subalpina
skogslandet. Inom hela detta område förekommer arten endast
mycket sparsamt på ett fåtal lokaler utanför serpentin (Rune 1953
fig. 48). Arten är således inom detta betydande område praktiskt
taget endast representerad av serpentinicola biotvper, som saknar
förmåga att i väsentlig grad sprida sig utanför serpentin. De ickeserpentinicola biotyperna av arten, som sammanfattningsvis kan
betecknas som den icke-serpentinicola rasen, har å andra sidan
uppenbarligen en bicentrisk utbredning i Skandinavien med en utbredningslucka, som sammanfaller med den, som uppvisas av fler
talet bicentriska arter i Skandinavien.
De serpentinicola biotyperna, den serpentinicola rasen, har san
nolikt som tidigare antytts uppstått ur en biotyprik från början ej
serpentinicol population, som alltså i postglacial tid varit utbredd
längs hela fjällkedjan. Inom det område, som motsvarar de flesta
bicentriska arternas utbredningslucka, har uppenbarligen en biotyputarmning ägt rum, som gör, att arten i dag där endast representeras
av den ekologiskt specialiserade serpentinrasen. Endast det för
hållandet, att A. norvegica tillhör det fåtal arter av huvud
sakligen caryophvllacéer, som ägt förmågan att utbilda serpentiSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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nicola biotyper gör, att arten i våra dagar ej uppträder som bicentrisk.
En likartad utbredning visar Cerastium glabratum s. lat., den van
ligaste och mest utbredda av alla serpentinicola arter i Fennoskandien. Denna art har nyligen taxonomiskt bearbetats av Hultén
(1955, 1956). I den föreliggande växtgeografiska diskussionen tages
arten i dess vidsträckta betydelse, således inkluderande var. glabra
tum, var. microphgllum, var. piliferum och var. serpentinicola (se
Hultén 1955, 1956).
Cerastium glabratum är i Fennoskandien allmänt utbredd i Troms
och Finnmarks kustområden (österut till Kola). Längre söderut
förekommer arten nästan uteslutande i fjällen. Den minskar i fre
kvens mot söder men blir aldrig direkt sällsynt utom möjligen i Sydnorge med undantag av Dovre-området (se Hultén 1955). Cera
stium glabratum anges som något kalkgynnad (Arwidsson 1942,
Selander 1950: II) och växer huvudsakligen i gräshedar på kalk
rik mark (Poion alpinae). Inom nära nog exakt samma område som
Arenaria norvegica övergår emellertid C. glabratum till att bli exklu
sivt serpentinicol. Arten är i själva verket funnen på så gott som varje
serpentinlokal i Jämtland, S. Lappland och angränsande delar av
Norge. Inom hela detta område, där arten är så allmänt utbredd
på serpentin, har den hittills icke blivit funnen på en enda lokal
utanför serpentin. Medan hos Arenaria norvegica såväl serpentini
cola som icke-serpentinicola biotyper ej är konkurrenskraftiga i
slutna växtsamhällen utan förekommer på öppen vittringsjord, är
Cerastium glabratum i hög grad konkurrenskraftig inom slutna sam
hällen. Det kan därför synas anmärkningsvärt, att C. glabratum
trots sin rika förekomst på serpentin inom området mellan bredd
graderna 63° och 66° icke i ett enda fall lyckats sprida sig utanför
serpentin. Detta kan endast förklaras därav att arten inom området
ifråga endast är representerad av serpentinicola biotyper, som sak
nar förmåga att konkurrera på annat substrat än serpentin. De ser
pentinicola biotyperna representerar flera morfologiska typer. Så
lunda finns på serpentin C. glabratum var. glabratum, som till det
yttre på intet sätt avviker från den vanliga typen av C. glabratum
utanför serpentin. De vanligaste serpentinicola biotyperna är emel
lertid mindre och mer småbladiga än vanlig C. glabratum och faller
under var. microphgllum. Andra serpentinicola biotyper visar en
karakteristisk glandelhårighet på foder och blomskaft, vilket för
dem till var. serpentinicola. De två senare varieteterna är exklusivt
So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 1. Utbredningen i Fennoskandien av Cerastium glabratum s. lat. Streckade linjer:
områden med rik förekomst på andra bergarter än serpentin. Punkter: förekomster på
serpentin. Ringar: isolerade förekomster på andra bergarter än serpentin. Förekomster
på serpentin inom det stora norra utbredningsområdet har ej markerats. Den ickeserpentinicola populationen visar klar bicentricitet. Inom det minsta med streckad
linje markerade området (Sylarna-Helags) förekommer endast C. glabratum med hy
bridinslag av C. alpinum. Kartan efter Hultén (1955) kompletterad med litteratur
uppgifter (Mikkola 1938, finska Lappland) och egna fältiakttagelser (Jämtland,
S. Lappland).

serpentinicola. Det bör även påpekas, att serpentinicola biotyper
förekommer inom det stora nordliga utbredningsområdet, t. ex. i
Troms och Finnmark.
De icke-serpentinicola biotyperna av C. glabratum visar i än
högre grad än som är fallet med Arenaria norvegica en bicentrisk
utbredning (jfr fig. 1). Det nordliga utbredningsområdet når söder
ut till ungefär 66:e breddgraden (norra Lycksele lappmark). Det
södra omfattar i första hand Dovre-området, där arten förekommer
rikligt. Dessutom uppträder en isolerad förekomst av C. glabratum
med ett tydligt inslag av C. alpinum inom högfjällsområdet HelagsSv. Bot. Tidskr., 51 (1957):1
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Sylarna. Utanför Dovre föreligger i Sydnorgc några få isolerade före
komster, dels på serpentin, t. ex. Vik i Sogn och Randabygd i Nord
fjord, dels också på annan berggrund, t. ex. Hardangervidda och
Telemark (se Hultén 1955 fig. 3). I Finland har C. glabratum två
mycket isolerade förekomster på serpentin långt söder om det ark
tiska utbredningsområdet, nämligen vid Paanajärvi i gamla Kuusamo
(numera USSR) och vid Niinivaara, Kaavi i Karelen. Isolerade
förekomster föreligger också på serpentin i skogslandet i finska
Lappland (Mikkola 1938).
De icke-serpentinicola biotyperna av C. glabratum visar en ut
bredning i Fennoskandien, som mycket nära överensstämmer med
utbredningen av följande bicentriska arter: Poa arctica, Carex parallela, C. aretogena, Luzula parviflora samt i viss mån även Draba
hirta och Potentilla nivea.
Dessa har ett stort nordligt utbredningsområde, som från 66:e
breddgraden i söder även når nordligaste Fennoskandien (Östfinn
mark, Petsamo och Kola). Det sydliga utbredningsområdet är litet
och mer eller mindre koncentrerat till Dovre. Hade C. glabratum ej
tillhört det fåtal arter, som förmått utbilda serpentinicola biotyper,
hade dess totalutbredning i Fennoskandien varit slående lik den,
som föreligger för t. ex. Poa arctica. Enligt »övervintrings»-hypotesen skulle denna utbredning förklaras därav att arten överlevt den
sista istiden på liera refugier i norr men endast på ett ställe i söder,
nämligen vid Mörekusten. Den bicentricitet, som de icke-serpentini
cola biotyperna av C. glabratum uppvisar, vet vi emellertid med
säkerhet ha uppstått genom reduktion av ett tidigare större utbred
ningsområde. Cerastium glabratum måste, oavsett varifrån den in
vandrat efter istiden, under sen- eller postglacial tid med en biotyprik, icke-serpentinicol population ha täckt hela det skandinaviska
fjällområdet. Inom denna population utbildades de serpentinicola
biotyper, som nu ensamma, som mer eller mindre isolerade relikter,
representerar arten inom stora delar av dess forna utbrednings
område. De serpentinicola populationerna kan, som tidigare nämnts,
inte gärna ha överlevt istiden, då serpentinbergarter saknas inom
alla tänkbara refugieområden.
Cerastium glabratum och Arenaria norvegica visar genom utbred
ningen av sina icke-serpentinicola populationer, hur en bicentrisk
utbredning i Fennoskandien kunnat uppstå genom biotyputarmning
och slutligen utdöende i utbredningsluckan.
Endast ett fåtal arter har förmågan att som Cerastium glabratum,
Sv.
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Arenaria norvegica och A. humifusa utbilda serpentinicola biotyper
och därigenom överleva inom områden, där de på grund av ändrade
klimat-, mark- och vegetationsförhållanden uppenbarligen förlorat
sin konkurrenskapacitet. Samma faktorer, som i utbredningsluckan
utrotat de icke-serpentinicola biotyperna av Cerastium glabratum
och Arenaria norvegica, måste även ha inverkat på andra arter med
likartade ekologiska krav. Vi når då fram till den slutsatsen, att den
bicentriska utbredningen i många fall måste ha sin grund i att
ifrågavarande arter kommit att dö ut inom utbredningsluckan.
Redan Til Fries (1913), som först kartlade och närmare beskrev
den bicentriska utbredningen (Rhododendron-gruppen) i Skandina
vien, ansåg bl. a. denna utbredningstyp som ett kriterium på att
ifrågavarande arter överlevt den sista istiden på refugier vid norska
kusten. Senare forskare ha steg för steg byggt vidare på denna teori.
Således har även de sydligt och nordligt unicentriska utbredningarna
förklarats medelst teorin om istidsöverlevande (Tengwall 1913,
Nordhagen 1935 m. 11.). Från att till en början endast ha gällt vissa
utpräglat alpina eller arktiska arter har övervintringsteorin byggts
ut till att omfatta även subalpina och silvina arter, inkluderande
även träd (Björkman 1939, Lindquist 1948, M. Fries 1949,
Selander 1950), och man har velat göra gällande, att större delen
av fjällfloran överlevt istiden på refugier. Det geologiska underlaget
syns dock alltför minimalt för en sådan utbyggd övervintringsteori.
Den rent invandringshistoriska förklaringen till den bicentriska
utbredningen har ibland kritiserats, och man har därvid velat för
klara utbredningsluckan som ekologiskt betingad. Som ett obestrid
ligt faktum framstår nämligen, att fjällkedjan är mycket lägre, eller
rättare mindre utpräglat alpin, inom utbredningsluckan. Härtill
bidrar i hög grad det förhållandet, att fjällkedjan här ofta är genom
bruten av låga pass. Utpräglat alpina arter, som Ranunculus glacialis,
■Cardamine bellidifolia m. 11., visar på grund härav en antydan till
bicentricitet. Dahl (1952) har även visat att de fjällområden, som
har särskilt låga maximi temperaturer under sommaren, samman
faller med utbredningsområdet för de bicentriska arterna. Detta
förhållande kan förklara bicentriciteten hos vissa arter, som är
speciellt ömtåliga för höga temperaturer, t. ex. Campanula uniflora
(Dahl 1952).
De llesta bicentriska arterna är utpräglat calcicola. Södra Lapp
land, som delvis ligger inom utbredningsluckan, är tämligen rikt på
kalkrika bergarter, medan nordligaste och nordvästligaste Jämtland
6- 573371
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samt angränsande delar av Norge till stor del täcks antingen av sura
eruptiv eller tämligen svårvittrade högmetamorfa skiffrar, t. ex.
Börgefjell samt fjällen i Frostvikens, Hotagens, Kalls och Offerdals
socknar. Detta relativt kalkfattiga bälte är säkerligen inte helt utan
betydelse för den hicentriska utbredningen. I detta sammanhang har
ibland Dryas oclopetala anförts som exempel på en tydlig calcicol,
som ej visar någon antydan till bicentricitet. Dryas är visserligen en
mycket känslig kalkindikator men hör dock knappast till de mest
exklusiva kalkväxterna. Även inom Offerdalsfjällens sura granit
områden påträffas här och var lokala förekomster av Dryas, uppen
barligen i anslutning till lokala kalkförekomster eller ställen, där
rörligt grundvatten sipprar fram (jfr Rune 1945). Med sina för
spridning väl lämpade frön kan Dryas bättre än de ilesta andra
arter spridas till ytterst små isolerade Häckar, där för arten lämpliga
förutsättningar finns. Den i naturen ytterst påtagliga skillnaden
mellan en kalkrik fjällsida, som helt domineras av Dryas, och en
med enstaka, spridda förekomster framträder vanligen ej alls på en
prickkarta.
Tu. Fries och hans närmaste efterföljare, särskilt Tengwall och
Smith samt senare i någon mån även Persson (1932) och Arvtdsson (1942), har givit de postglaciala klimatförändringarna en
betydande plats i diskussionen om fjällfforans utbredning. I en
nyligen utgiven lärobok i nordisk växtgeografi har Sjörs (1956) an
slutit sig till dessa tankegångar. Fjällfforans postglaciala historia,
säkerligen väl så betydelsefull för utformningen av nuvarande ut
bredningar som den glaciala och interglaciala, har emellertid ofta
förbisetts av senare forskare. Säkra belägg 1'ör mycket betydande
vegetationsförändringar i fjällområdet under den postglaciala värme
tiden i form av såväl mikro- som makrofossil har framlagts av
framförallt Th. Fries (1913) och Smith (1920). Tengwall (1913)
ansåg, att den s. k. Pinguicula alpina - gruppen, som visar en mindre
uttalad bicentricitet, uppkommit genom att vissa ubikvita arters
utbredning reducerats under den postglaciala värmetiden.
Smith (op. cit.), som studerat vegetationen och dess postglaciala
utvecklingshistoria i sydvästra Jämtland och nordvästra Härjedalen,
ett område som ju faller inom utbredningsluckan, har starkt betonat
den postglaciala värmetidens inverkan på de alpina arternas nu
varande utbredning. »Stora vidder af orörd mineraljord hade blot
tats för kolonisation. Klimatet var godt, och framförallt var den in
bördes konkurrensen nedbringad till ett minimum. Den dåtida fjällSv. Bot. Tidslir., 5i (1957): 1
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floran bör ha utveckladt en ymnighet och prakt, som nu saknar
motstycke. Så kommer slutet af finiglacial tid, issjöarna aftappas och
lämna nya vidder för fjällfloran att kolonisera. Men i stället kommer
den stora katastrofen. Öfver den försvinnande inlandsisen fram
rycka från öster björk- och tallskogarna. För dem äro också vill
koren goda: klimatet tillåter dem att stiga 200—300 m högre till fjälls,
än de göra i nuvarande tid. Den arktiska floran kan ej göra minsta
motstånd. Inom försvinnande kort tid är den undanträngd till de
högsta fjälltopparne. Förut var all mark täckt af en rik och prakt
full fjällflora, nu bär den — upp till 950 å 1000 m. ö. h. — endast
tallskogar här och hvar på edafiskt gynnsamma punkter ersatta af
ängsbjörkskogar, som undantagsvis kunde stiga till 1.050 å 1.100
m. ö. h.
Den glaciala floran blef sprängd och skingrad. Endast på de högre
fjällen kunde den fortlefva. Det syns mig antagligt, att vissa arter ej
hunnit sätta sig i säkerhet, och därför gått under» (op. cit. p. 139).
Smith har även påpekat, att den inträdande klimatförsämringen
under subatlantisk tid endast i ringa grad gjorde det möjligt för de
senglaciala invandrarna att återta sina tidigare positioner på grund
av

att

markförhållandena

försämrats

genom

skogssamhällenas

humusbildning.

Utbredningen av de serpentinicola relikterna styrker i hög grad
riktigheten i antagandet, att fjällväxternas utbredning undergått stora
förändringar i postglacial tid. De ursprungliga icke-serpentinicola
populationerna av Cerastium glabratum och Arenaria norvegica har
antagligen under senglacial och tidig postglacial tid spritts över hela
det skandinaviska fjällområdet och beträffande den förstnämnda
även de supramarina höjdområdena i östra Finland. På samma
sätl har Arenaria humifusa antagligen haft en sammanhängande ut
bredning i fjällområdet, åtminstone ned till södra Lappland. På
grund av de postglaciala klimatväxlingarna, sannolikt i första hand
värmetiden, samt därav betingade förändringar av vegetation och
markförhållanden har de nämnda arternas utbredningsareal genom
gått en betydande minskning. Beträffande Arenaria humifusa har
denna reduktion drabbat hela det tidigare utbredningsområdet med
undantag av Finnmarks kustområden och Fiskarhalvön. För A. nor
vegica har minskningen varit mindre. Dess icke-serpentinicola
population, som från början sannolikt varit ubikvit, har blivit bicentrisk, närmast av Pinguicula alpina-typ. Ifråga om Cerastium
glabratum har den ursprungliga populationen försvunnit från FinSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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land med undantag för dess arktiska delar. I Sydnorge har dess ut
bredning krympt till en kärna i Dovre, och slutligen har den för
svunnit från utbredningsluckan Jämtland-Tröndelag-S. Lappland.
Den bicentricitet, som sålunda den icke-serpentinicola populationen
av C. glabratum uppvisar, är som tidigare nämnts helt överens
stämmande med den, som de utpräglat bicentriska arterna uppvisar.
De nämnda arterna har emellertid utbildat ekologiskt specialiserade,
serpentinicola ekotyper, som ostörda av konkurrens kunnat leva
kvar på sina speciella ståndorter. Å andra sidan saknar dessa spe
cialiserade ekotyper förmåga till spridning utanför den speciella
lokaltyp, som serpentinen utgör. Varje annan art, som saknat för
måga att utbilda serpentinicola biotyper men som reagerat på de
postglaciala förändringarna på samma sätt som Cerastium glabratum,
skulle alltså i dag uppvisa en bicentrisk utbredning.
För åtskilliga arter med centrisk utbredning i Fennoskandien kan
vi på grundval av totalutbredningen knappast komma ifrån an
tingen ett överlevande under den sista nedisningen inom Fenno
skandien eller möjligen en spridning västerifrån under ett mycket
tidigt avsmältningsskede (jfr Sjörs 1956). Detta gäller dock även
mer eller mindre ubikvita arter, t. ex. Carex rufina.
Den centriska utbredningen kan som ovan framgått uppenbar
ligen ha uppstått i postglacial tid och är knappast något säkert
kriterium på att arten ifråga överlevt sista istiden i Skandinavien.
Smith (op. cit.) har som framgår av citat på s. 82-83 förmodat, att
åtskilliga representanter för den senglaciala floran helt försvunnit
från Fennoskandien. Trots att så säkerligen varit fallet, kan man
svårligen erhålla några direkta bevis härför. Dessa skulle i så fall
utgöras av fossil. I ett fall har dock detta lyckats. Smith (op. cit.)
har i sydvästra Jämtlands fjällområde fastställt förekomsten av så
väl makro- som mikrofossil av Hippophae, en växt, som nu är helt
försvunnen från de svenska fjällen men som fortfarande finns på
ett fåtal reliktlokaler i de sydnorska fjällen (i övrigt finns arten spar
samt utmed Fennoskandiens kuster).
Förutom den serpentinicola relikten Arenaria humifusa finns i
Fennoskandiens fjällflora ett fåtal andra arter, som genom sina
sparsamma, ytterst disjunkta förekomster och starka ekologiska
specialisering visar klar reliktnatur. Detta gäller t. ex. Carex scirpoidea, Potentilla hyparctica, Saxifraga aizoon, vilka utförligare be
handlas på s. 94. I detta sammanhang bör även påpekas likheten
mellan den serpentinicola Cerastium glabratum var. serpentinicola
Sv. Bot. Tidslcr., 51 (1957): 1
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och den arktiska C. Regelii (jfr s. 58). På grund av den utbredda
hybridiseringen mellan arterna inom Cerastium alpinum - komplexet
kan man måhända förmoda, att denna serpentinicola varietet, som
säkerligen är av hybridogent ursprung (jfr Hultén 1956), skulle i
form av ett hybridinslag representera en sista rest av en skandinavisk
C. Regelii-population. Det rör sig dock i detta fall endast om en giss
ning, som vidare forskningar får bekräfta eller vederlägga.
Vid sidan av de ovan behandlade arterna Arenaria humifusa och
norvegica samt Cerastium glabratum, som är utpräglade serpentini
cola relikter företrädda av rikliga förekomster på ett stort antal, ofta
mycket disjunkta serpentinlokaler, finns en annan grupp av mindre
utpräglade serpentinicola relikter, som uppträder på enstaka ser
pentinlokaler med oftast mindre utpräglade disjunktioner. Hit hör
sålunda de disjunkta förekomsterna av de bicentriska arterna
Minuartia rubella, Draba nivalis och Euphrasia lapponica på serpen
tin i Åsele lappmark. En avsevärd disjunktion, 200 km, som dock
endast berör en enda lokal, utgör förekomsten av Dianthus superbus
i N. Karelen. Till denna grupp hör också de strand- eller kustväxter
som på serpentin uppträder på avsevärt avstånd från vattendrag
eller kuster, nämligen Agrostis stolonifera, Sagina nodosa, Silene
maritima, Asplenium adiantum-nigrum.
De bicentriska arterna Minuartia rubella, Euphrasia lapponica och
Draba nivalis har samtliga sydgränsen för sitt nordliga utbrednings
område inom serpentinområdet Graipesvare—Murfjället i Åsele lapp
mark. Dessa förekomster ligger för de två förstnämnda ca 100 km
söder om närmaste lokaler på annat substrat. För Draba nivalis är
motsvarande avstånd ca 50 km (Rune 1947, 1953). Inom området
mellan Graipesvare och norra Lycksele lappmark, där de närmaste
lokalerna återfinns, finns flera rika kalkområden, t. ex. Lasterfjallen,
Vardofjällen, Arefjällen, där emellertid M. rubella och Euphrasia
lapponica saknas helt och Draba nivalis endast finns på en lokal
(Remdalen). Åtminstone ifråga om M. rubella, som uppträder myc
ket rikligt både på Graipesvare och Murfjället, rör det sig sannolikt
om en serpentinicol ekotyp. Liksom andra caryophyllacéer har M. ru
bella en tydlig benägenhet att utbilda serpentinicola biotyper, och
arten är även funnen inom andra serpentinområden, t. ex. Krut
vattnet i Hattfjelldal och Salojaure-området i Lule lappmark.
I östra Nordamerika uppträder vidare M. rubella som utpräglad ser
pentinicol relikt (se Rune 1953). Reträffande denna art kan därför
med stor sannolikhet antas, att den under postglacial tid varit mer
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spridd i södra Lappland och att den serpcntinicola populationen på
Graipesvare-Murfj äll et blivit kvarlämnad under artens reträtt mot norr.
Draba nivalis och Euphrasia lapponica uppträder mer sparsamt
och endast på begränsade ytor av kalkrik serpentin, varför man
här knappast har anledning att anta, att det rör sig om utpräglat
serpentinicola biotyper. Deras förekomst kan därför möjligen även
förklaras som en direkt spridning norrifrån till dessa lokaler, som
genom sin rikedom på bart vittringsgrus är särskilt gynnsamma för
dessa arter.
Av strandväxter med disjunkta förekomster på serpentin bör
främst nämnas Agrostis stolonifera, som är en allmänt utbredd
serpentinicol i Jämtland och Lappland. Som icke-serpentinicol före
kommer arten på sjöstränder inom samma område (se närmare
s. 50-51). Att döma av den ytterst rika förekomsten på serpentin rör
det sig om en ekologiskt välanpassad serpentinicol ekotyp. Den
skiljer sig ej morfologiskt från fjällsjöarnas strandtyp. För att utröna
eventuella ekologiska skillnader har odlingsförsök igångsatts. Arten
förekommer märkligt nog endast på de två vitt skilda lokaltyper,
som kalla fuktiga sjöstränder och torra varma serpentinklippor ut
gör. Man har anledning förmoda, att det rör sig om två skilda eko
typer, som är den sista resten av tidigare mer biotyprik och allmänt
utbredd population.
Av fossilfynd (Smith op. cit.) framgår, att Hippophad rhamnoides
sannolikt varit en allmänt utbredd pionjär på den nakna vittringsjord, som blottades vid landisens avsmältning. Det finns goda skäl
att förmoda, att förutom en hel del fjällväxter även sådana arter,
som ekologiskt och utbredningsmässigt nära ansluter sig till Hippophae, bör ha varit rikligt företrädda invandrare på den nya jorden.
Till dessa hör framförallt Agrostis stolonifera samt vidare Myricaria
germanica och Arabis petraea. De två senare lever liksom Hippophad
kvar på några få lokaler i fjällområdet, huvudsakligen i Sydnorge.
Arabis petraea är i Sunnmöre representerad av en serpentinicol
ekotyp (se s. 68).
I N. Karelen (Kaavi, Niinivaara) föreligger en mycket rik före
komst av Sagina nodosa på serpentin. Arten är i Finland inte
ovanlig längs kusten men mycket sällsynt i inlandet (jfr Hulténs
atlas karta 707). Förekomsten vid Kaavi synes vara en klar ser
pentinicol relikt, som sannolikt utgöres av speciell serpentinicol eko
typ, som möjligen uppstått ur en Strandpopulation i samband med
tidigare högre strandlinjer.
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På motsvarande sätt får man tänka sig förklaringen till de isole
rade förekomsterna av den typiska havsstrandsväxten Silene mari
tima, som i Norges kusttrakter ofta anträffas på serpentin långt från
stranden (Tromsöy 300-400 m ö. h. och drygt 5 km från stranden).
Ett gott exempel på en eljest kustbunden art, som på serpentin
uppträder på högre nivåer längre in i landet, utgör Asplenium adiantum-nigrum på norska Vestlandet. Den större tolerans mot de skärpta
klimatiska förhållandena, som arten visar på serpentin, har uppen
barligen sin grund i existensen av en ekologiskt särpräglad serpen
tinras. I Mellan- och Sydeuropa förekommer en allmänt utbreddserpentinras av denna mångformiga art. Den är morfologiskt distinkt
och urskild som var. cuneifolium (även som art). Enligt Björlykkes
(1938) undersökningar är dock knappast den norska serpentin
rasen identisk med den sydligare. Det är därför inte fråga om någon
direkt spridning från Mellaneuropa till Sydnorge. Sannolikt har
arten under tidigare postglaciala skeden varit företrädd av en rikare
och mer utbredd population i Västnorge, ur vilken de norska
serpentinicola biotyperna uppstått.
4. Andra typer av reliktförekomster inom Fennoskandiens fjällflora.

Som jämförelse till de ovan behandlade serpentinicola relikterna
skall slutligen några andra typer av reliktförekomster inom den
fennoskandiska fjällfloran behandlas. Med relikter avses därvid
små, ytterst disjunkta och ekologiskt starkt specialiserade populationer, vilkas förekomst naturligast kan förklaras som rester av en
tidigare mer utbredd population.
Av den tidigare framställningen har framgått att de serpentinicola
relikterna är rikligt företrädda inom de bicentriska arternas utbredningslucka, dvs. inom Jämtland, S. Lappland och angränsande
delar av Norge. Detta har två orsaker: dels förekommer serpentinbergarter förhållandevis rikligt inom detta område, och dels har de
postglaciala klimatväxlingarna uppenbarligen här förorsakat kraf
tiga förskjutningar i vegetationens sammansättning.
Inom andra områden med en arktisk eller alpin flora uppträder
som regel relikter förutom på serpentin även på dolomit eller i rasmarker av kalkrika skiffrar. Så är fallet t. ex. i Alperna och fram
förallt på Gaspé och Newfoundland. Orsaken till att en art sa ofta
bevaras som relikt på serpentin är, som framgått av föregående, att
den antingen från början varit tolerant mot serpentin eller utbildat
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särskilda serpentin-toleranta biotyper och därigenom undsluppit
konkurrens från andra arter, som genom förändringar i klimat och
jordmånsförhållanden blivit övermäktiga i konkurrenshänseende.
Samma sak gäller rasmarker, där ett slutet växttäcke ej bildas på
grund av de instabila markförhållanden, som har sin grund i topo
grafin. Liknande förhållanden erbjuder också dolomiten, som ofta
genom sin speciella vittring ger upphov till rasmarker (Schutthalden).
Större rasmarker eller dolomitförekomster saknas inom de bicentriska arternas utbredningslucka, varför andra relikter än dé serpentinicola är sällsynta. Utan att vara bundna till dylika extrema
ståndorter finns emellertid inom utbredningsluckan en del dis
junkta förekomster, som närmast måste betraktas som relikter.
Detta gäller dels bicentriska arter, som har disjunkta förekomster i
utbredningsluckan, dels sydligt unicentriska med disjunkta före
komster norrut.

Bicentriska arter med disjunkta förekomster i utbredningsluckan.
Seduirt villosum (Hulténs atlas karta 952) förekommer tämligen
rikligt i Sydnorges centrala fjällområde. Dessutom finns ett tjugotal
spridda förekomster norr om polcirkeln. Tre från varandra isolerade
lokaler i utbredningsluckan upphäver emellertid artens bicentricitet.
Två av dem är belägna på fjällen Gräskevardo i Lycksele lapp
mark och Raudek i Frostviken. Den tredje lokalen finns i Sör-Tröndelag. De svenska lokalerna liar jag haft tillfälle att besöka. På båda
ställena är det fråga om ytterst begränsade förekomster på över
silade hällar av kalkfyllit. På den förstnämnda lokalen har arten
för övrigt ej kunnat återfinnas under de senaste tio åren. Sedum
villosum har på dessa lokaler en ytterst snäv ekologisk amplitud och
är begränsad till några få kvadratmeter utan slutet växttäcke. Båda
lokalerna ligger på ca 800 m nivå. Inom såväl de sydligare som
de nordligare lokalerna uppträder arten uppenbarligen rikligare och
under mer varierande betingelser. Lokalen i Frostviken kan knap
past motsvara något kustrefugium och ännu mindre någon nunatakk. Arten måste uppenbarligen i postglacial tid haft en mer sam
manhängande utbredning, som tunnats ut i norr, särskilt starkt
inom utbredningsluckan. Sedum villosum måste därför, oavsett var
ifrån den invandrat, tidigare i postglacial tid haft en större utbred
ning i Fennoskandien än i nutiden.
Campanula uniflora var tidigare ett av de bästa exemplen på biSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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centrisk utbredning i Skandinavien. Det sydliga utbredningsområ
det omfattar huvudsakligen Dovre, Vågå, Lom och Opdal, det norra
sträcker sig från norra Pite lappmark till Troms. År 1945 hittade
jag emellertid en rätt betydande, helt isolerad förekomst på Laster fjället i Åsele Lappmark, alltså i det närmaste mitt i utbredningsluckan (Rune 1945). Arten växer här på liera närbelägna toppar
inom Lasterfjällsmassivet; de högsta lokalerna ligger på ca 1 100 m.
Lasterfjället utgör ett av de mest vidsträckta högre fjällpartierna
inom den zon av kalkrika köliskiffrar, som bildar de västligaste
delarna av södra Lapplands fjäll. Campanula uniflora visar god lokal
spridningsförmåga inom Lasterfjället och förekommer om än spar
samt på flera ställen. Den har också spritt sig till det närbelägna
lilla Avafjället. Däremot har dalgångarna sydväst och norr om
Lasterfjället utgjort effektiva spridningsbarriärer. De kalkrika fjällen
på motsatta sidan om dessa dalgångar, belägna endast ca en halv
mil från Lasterfjäll, saknar Campanula uniflora. Under en följd av
år har jag noga genomsökt alla kalkrika fjällområden mellan
Lasterfjäll och Pite lappmark. Många fina fynd har gjorts, men
Campanula uniflora har aldrig någonsin blivit funnen utanför Laster fjäll. Denna förekomst torde därför med stor säkerhet anses som
helt isolerad. Den ensamma förekomsten av C. uniflora på Laster
fjället synes knappast utgöra något hållbart indicium för ett refugium
på södra Helgelandskusten. I så fall borde betydligt fler sällsynta
övervintrare visa sig i dessa kalkrika områden. Det mest sannolika
synes därför vara att Campanula uniflora haft en mer vidsträckt
utbredning tidigare under postglacial tid och att Lästert] ällsförekomsten varit inlemmad i en sammanhängande utbredning. Om arten
därvid varit helt ubikvit eller visat en mindre utbredningslucka går
ej att avgöra. Vad som i detta sammanhang är av intresse att kon
statera är, att utbredningen av Campanula uniflora sannolikt under
gått betydande förändringar under postglacial tid och att dessa för
ändringar slutligen gått i riktning mot en mer utpräglad bicentricitet.
Dahl (1952, 1955) har påvisat, att den arealbegränsade utbred
ningen hos vissa fjällväxter synes vara beroende aAr känslighet för
höga sommartemperaturer. Han har bl. a. visat, att utbredningen
av Campanula uniflora väl sammanfaller med de områden som be
gränsas av 22° C-isotermen för årlig medelmax.-temperatur. De nya
lokalerna i Åsele lappmark har därvid inte beaktats. De passar
emellertid utmärkt in i den norra isotermens sydligaste utbuktning
och bekräftar således i viss mån Dahls teori. Någon förklaring till
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att Campanula uni/lora helt saknas i Lycksele lappmark och an
gränsande delar av Norge ger emellertid inte denna teori. Det är
anmärkningsvärt, att arten saknas inom de kalkrika och utpräglat
alpina områdena i närheten av Oxtinderne, där så många andra
bicentriska eller nordligt unicentriska arter ha sydliga utposter, t. ex.
Draba crassifolia, D. lactea, D. cacuminum, Potentilla nivea, Rhodo
dendron lapponieum. Det mest sannolika skälet till att Campanula
uni/lora uppträder på Lasterfjället synes mig närmast böra sökas i
edafiska förhållanden.
Den viktigaste lokalen inom Lasterfjället utgöres av en brant
nordsida med terrassformade avsatser, där marken hålles instabil
genom ras och jordflytning. På dessa avsatser bildas därför inget
slutet vegetationstäcke, och Campanula uni/lora lever där utan nämn
värd konkurrens. Huvudlokalen inom Lasterfjället är därför en
tämligen typisk reliktlokal, där arten kunnat leva kvar på grund
av frånvaron av allvarlig konkurrens.
Ytterligare ett exempel på en bicentrisk art, som uppträder dis
junkt på en enda lokal i utbredningsluckan, utgör synbarligen
Melandrium apetalum, vars utbredning i stort sett överensstämmer
med den för C. uni/lora. Den disjunkta förekomsten i utbrednings
luckan ligger emellertid på den norska sidan av Kölen och avse
värt nordligare än Lasterfjället, nämligen i Hattfjelldal. Denna före
komst har jag emellertid ej haft tillfälle att studera.
I norra delen av Lycksele lappmark och motsvarande delar av
Norge uppträder ett stort antal bicentriska arter: Rhododendron,
Potentilla nivea, Draba hirta, D. lactea m. fl., liksom nordligt uni
centriska: Draba crassifolia, Braya linearis, som sedan visar en större
eller mindre lucka till tie närmast norrut belägna lokalerna. Dessa
mindre disjunktioner kan dock i allmänhet förklaras genom den
kalkfattiga berggrunden inom södra delen av Pite lappmark och
angränsande delar av Norge.

Sydligt unicentriska arter med disjunkta förekomster norrut.
Kobresia simpliciuscula (Hulténs atlas karta 315) har ett stort syd
ligt utbredningsområde, som utom Sydnorges centrala delar även
omfattar västra Härjedalen och Jämtland. Utanför det samman
hängande utbredningsområdet finns en lokal i Frostviken (Raudek,
samma kalkrika fjäll, som hyser Sedum villosum) och avsevärt
norr därom en förekomst vid Ältsvattnet i Sorsele sn, norra Lycksele
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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lappmark (Rune 1949). En ensam, ytterligt isolerad förekomst finns
i östra Kuusamo nära ryska gränsen (Kotilainen 1954). De två
senare starkt disjunkta förekomsterna har jag liaft tillfälle att
själv studera.
Lokalen i Lycksele lappmark är rent alpin, och förekomsten är
begränsad till en liten yta på sydsidan av en exponerad skifferknalle. Lokalen är torr och vindexponerad, och man skulle snarare
vänta sig att där hitta t. ex. Carex nardina eller C. glacicdis än Kobresia simpliciuscula. Exemplaren av denna senare är också mycket
små.
Den finska lokalen är helt och hållet olik denna närmaste svenska.
Arten växer här i kanten av en källbäck i en kalkmyr bevuxen med
gles tallskog. Dessa exemplar är synnerligen storvuxna (30—40 cm)
och faller utanför artens variation i Skandinavien. Kobresia sim
pliciuscula har uppenbarligen kunnat leva kvar här på grund av
ytterst speciella edafiska förhållanden, där säkerligen kallkällbäckens temperaturinflytande spelar en väsentlig roll. På denna och
liknande lokaler i Kuusamo fmns även andra alpina och subalpina
arter, såsom Pinguicula alpina och Saxifraga aizoides, överallt i sam
band med kallt grundvatten. I detta sammanhang kan också näm
nas, att de förekomster av Pinguicula alpina, som jag har sett på
Gotland, synbarligen alltid varit bundna till myrar, där kallt grund
vatten går i dagen.
Beträffande Kobresia simpliciuscula kan fastslås, att artens båda
yttersta disjunkta populationer i Fennoskandien representerar två
skilda ekotvper, som också synes ekologiskt skilja sig något från
populationen i huvudutbredningsområdet. Ekologiskt står denna
senare mitt emellan Lycksele- och Kuusamo-typerna. Dessa dis
junkta populationer, ekologiskt avvikande från varandra och från
huvudpopulationen, kan knappast vara resultatet av långsprid
ningar. De kan med betydligt större sannolikhet betraktas som re
likter från en under tidigare postglacial tid mer utbredd population.
I detta sammanhang syns det mig motiverat att även något beröra
Ranunculus platanifolius och Nigritella nigra, vilkas utbredning i viss
mån ansluter sig till den föregående artens. Båda har nämligen ett
stort sydligt utbredningsområde omfattande i stort sett Sydnorges
fjällområde och Jämtland samt därtill en isolerad förekomst i Nordnorge (Söröy resp. Nordreisa). Ingen av dessa disjunkta förekomster
synes mig dock vara av reliktnatur, och jag nämner dessa arter
snarast för att visa, att en disjunkt utpostlokal ej alltid behöver vara
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en reliktförekomst. Bada arternas utbredning faller huvudsakligen
inom fjällområdet. Trots detta är emellertid båda strängt bundna
till skogsregionerna.
Ranunculus platanifoliiis har en tämligen vidsträckt utbredning i
Sydnorge och når med ett par lokaler sydligaste Nordland (Korgen).
På svenska sidan nar arten upp till lapplandsgränsen. Wahlenberg
(Fl. Svec. I, 1824) anger arten från Salten, där den dock aldrig
senare blivit återfunnen. Enligt min mening kan man dock ej helt
avfärda Wahlenbergs uppgift. Wahlenbergs botaniska kvalifika
tioner behöver här ej understrykas, han kände dessutom området
väl och förde sina anteckningar med sällsynt noggrannhet. Arten kan
således mycket väl ha förekommit i Salten på Wahlenbergs tid på
någon lokal, som senare blivit förstörd i denna relativt tätt befolkade
trakt. Det märkliga i artens utbredning är emellertid den isolerade
lokalen på Söröy, en disjunktion på ung. två breddgrader. Fries
(1949) har gjort gällande, att R. platanifoliiis är en bicentrisk art,
vars nordliga utbredningscentrum utgöres av denna enda lokal på
Söröy. Denna förekomst antas därvid härstamma från en population,
som överlevt sista istiden på Söröy. Den ringa spridning, som arten
visar i dessa trakter, förmodas ha sin grund däri att den på grund
av svåra yttre förhållanden utsatts för biotyp-utarmning, som mins
kat dess ekologiska amplitud. Man borde då vänta sig att här finna
en småvuxen och robust arktisk ekotyp av denna normalt mycket
storvuxna, föga expositions- och vindhärdiga skogsväxt. Så syns
emellertid ej vara fallet. Jag har ej själv haft tillfälle att i naturen
studera denna förekomst, något som är helt nödvändigt för att med
säkerhet kunna uttala någonting om artens ursprung i dessa trakter.
Av Normans lokalbeskrivning (Norman 1894) framgår emellertid
tydligt, att det rör sig om en synnerligen gynnsam lokal nära havets
nivå och i skyddat sydläge. Sålunda når t. ex. Pyrola media sin
nordgräns på samma ställe (Ove Dahl 1934). På flera av öarna i
Vestfinnmark förefinnes branta sydexponerade lider nära stranden,
där en gynnsam jordmån och ett gynnsamt lokalklimat skapat edafiska nischer för åtskilliga sydliga arter, som där når sin nordgräns.
Av det tjugotal arter, som därvid skulle kunna nämnas, skall som
exempel endast anföras: Pyrola media, Circaea alpina, Scrophularia
nodosa, Fragaria vesca, Listera cordata, Platanthera bifolia, Galium
triflorum, Alchemilla pastoralis, Veronica officinalis.
Ranunculus platanifoliiis - populationen på Söröy skiljer sig, såvitt
man kan bedöma, varken morfologiskt eller ekologiskt från den
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skandinaviska populationen i övrigt. Detta bör dock verifieras genom
noggranna specialundersökningar. I frånvaron av sådana kan endast
påstås, att endera av följande förklaringar måste äga giltighet:
1) Ranunculus platanifolius har med eller utan avsikt blivit införd
på Söröy av människor. Öarna i Vestfinnmark har sedan äldsta
tider haft en bofast befolkning med livliga sjöförbindelser söderut
längs kusten. R. platanifolius är en ståtlig och iögonenfallande växt,
som söderut ibland odlas i trädgårdar. Liksom flera Ranunculus-arter
är den giftig och kan därför även tänkas ha brukats som medicinaleller trolldomsväxt. På Vestlandet förekommer den rikligt även nära
havsstranden, och det fmns därför skäl att anta, att den på Söröv
antingen blivit inplanterad och förvildad eller oavsiktligt införd
genom söderifrån härstammande kreatur, foder, ved eller virke.
Söröy är f. ö. på grund av långvarig bebyggelse, livlig samfärdsel
och gynnsamma edafiska förhållanden rikt på antropokora element.
Förutom alla de vanliga härdiga ogräsen uppträder här Aegopodium
podagraria med en betydande disjunktion.
Ifråga om Aconitum septentrionale, vars utbredning även utredes
i det ovan citerade arbetet av Fries, föreligger även en disjunkt före
komst på Arnöy i norra Troms. Fries har uteslutit denna lokal från
kartan på grundval av en uppgift från Nordhagen, att arten här
skulle vara införd. Även om så sannolikt från början varit fallet,
är dock arten här numera fullt naturaliserad och växer på naturliga
ståndorter. Aconitum har dessutom uppenbarligen större utbredning
på Arnöy, än vad R. platanifolius har på Söröy. Det finns därför
knappast någon anledning att anse den senare förekomsten mer ur
sprunglig än den förra.
2) Ranunculus platanifolius har under tidigare postglaciala skeden
haft en större utbredning i Nordnorge men senare gått tillbaka.
Förekomsten på Söröy skulle då vara en edafiskt betingad relikt.
Wahlenbergs gamla uppgift från Salten tyder på att arten kan ha
haft andra isolerade reliktförekomster i Nordnorge. Stora delar av
nordligaste Norge är f. ö. botaniskt så litet undersökta, att man ej
kan utesluta existensen av andra isolerade förekomster, som skulle
sammanbinda Söröy-lokalen med utbredningsområdet i övrigt.
3) Ranunculus platanifolius har överlevt istiden på isfria områden
i Finnmark såsom skisserats av Fries (op. cit.).

Av dessa förklaringar synes mig den första äga mest och den sista
minst sannolikhet.
En bicentricitet av samma slag som Ranunculus platanifolius visar
So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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även orkidén Nigritella nigra. Denna har sitt skandinaviska utbredningscentrum inom Jämtlandssiluren och angränsande delar av
Norge. Den nordligaste lokalen, som kan hänföras till detta utbred
ningsområde, ligger i södra Helgeland. Arten uppträder sedan ytter
ligt disjunkt på en enda lokal i Nordreisa. Beträffande denna dis
junction torde ingen av de tre förklaringar, som var möjliga för
R. platanifolius gälla. Orkidéerna har med sina ytterst små lätta
frön en förmåga till långspridning, som man måste allvarligt räkna
med i växtgeografiska sammanhang. Åtskilliga orkidéer i den nor
diska Horan visar disjunktioner av i det närmaste samma storleks
ordning som Nigritella. Dylika disjunktioner kan i de flesta fall för
klaras på grund av det stora avståndet mellan lämpliga ståndorter,
i dessa fall tillräckligt betydande kalkförekomster. Följande disjunk
tioner kan nämnas som exempel: Ophrys insectifera med lucka
mellan Jämtland och Beiarn i Salten; Orchis mascula med lucka
mellan Salten och Karlsöy i norra Troms, Epipactis palustris med
lucka mellan norra Uppland och östersundstrakten samt sist men
icke minst Orchis spitzelii med lucka mellan Gotland och Alperna.
Sammanfattningsvis kan alltså fastslås, att de disjunktioner, som
R. platanifolius och Nigritella visar i Nordnorge, ej är att räkna som
reliktförekomster utan snarast är ett resultat av antropolcor sprid
ning resp. spontan långspridning. Ifråga om dessa föga härdiga
arter synes ett istidsöverlevande ytterst osannolikt.

Arter mecl uteslutande reliktförekomster i Fcnnoskandien.
Slutligen skall i denna översikt över reliktförekomster i Fennoskandiens fjällflora omnämnas några arter, som i Fennoskandien
endast äger en eller några få isolerade förekomster och alltså upp
träder som relikter. Hit hör t. ex. Carex scirpoidea, Potentilla hyparctica, Oxytropis deflexa, Saxifraga aizoon, Potentilla multifida. Jag
skall därvid särskilt uppehålla mig vid de båda första, vilkas lokaler
jag haft tillfälle att studera.
Carex scirpoidea har sin enda förekomst i Fennoskandien på
fjället Solvågtind i Salten. Arten förekommer här mycket rikligt på
den östra delen av fjället, den s. k. Lilltinden, inom 800-1 100 m
nivå. Trots den rikliga förekomsten är Carex scirpoidea mycket
strängt bunden till en viss lokaltyp: fuktiga något översilade hällar
av kalkfyllit. Ehuru arten är totalt dominerande på lämpliga
lokaler överallt inom kalkfyllitstråket, saknar den uppenbarligen
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förmåga att sprida sig till andra lokaltyper. Carex scirpoidea är trots
sin rikliga förekomst strikt bunden till en begränsad förekomst av
en viss bergart, som aldrig överskrides. Trots den ekologiskt starka
specialiseringen på Solvågtind har exemplar härstammande här
ifrån hållit sig väl i odling i Uppsala universitets botaniska trädgård.

Carex scirpoidea har en vidsträckt utbredning i arktiska Nord
amerika och på Grönland. Arten är särskilt i Nordamerika föga
specialiserad och utgör där kanske den starrart, som man oftast
möter på de mest skilda lokaltyper. Den skandinaviska populationen
synes därför bestå av en enda biotyp. På grund av sin utbredning
anses Carex scirpoidea vara en säker istidsöverlevare i Skandinavien.
Om så varit fallet, måste dock den population, som överlevt, varit
mer biotyprik än den, som nu existerar på Solvågtind. Det före
faller nämligen ytterst osannolikt, att en ekologiskt så specialiserad
population kunnat existera på eventuella refugier och än mindre
med någon framgång sprida sig därifrån. Den nuvarande populatio
nen på Solvågtind måste därför vara en sista rest av en ännu i post
glacial tid existerande mer utbredd och biotyprik population.
Potentilla hyparctica (emarginata) upptäcktes i Skandinavien på
fjället Stalotjåkko (Jalkok) i Lule lappmark först år 1942 (Selan
der 1942). Några år senare upptäcktes den på fjället Jeknafo några
mil längre söderut. Arten, som är arktiskt cirkumpolär, förekommer
närmast på Spetsbergen, Grönland, Novaja Zemlja, N. Kanin och
Vaigatch. På båda lokalerna i Lule lappmark växer arten på ca
1 200 m nivå. Båda förekomsterna är strängt bundna till en för
området specifik bergart, den s. k. Jeknafo-tuffiten (Kautsky 1953),
tidigare betecknad som kloritgranulit. Denna bergart uppträder
mycket sparsamt, och förutom på Stalotjåkko och Jeknafo finns den
i motsvarande läge endast på topparna Lairo-Labba söder om
Sulitelma. Där skulle man måhända ha utsikt att dessutom finna
Potentilla hyparctica men knappast på andra ställen, ty förekom
sterna synes helt begränsade till denna tuffit. Denna bergart är
tämligen kalkfattig och därför mindre rik på fordrande arter än den
glimmerskiffer, som i allmänhet hyser Virihaureflorans alla säll
syntheter. Jeknafo-tuffiten synes emellertid vittra förhållandevis lätt
och har på båda lokalerna givit upphov till en fin, väldränerad men
synbarligen tämligen näringsfattig vittringsjord, där vinderosion
skapat stora blottor i vegetationen. Karakteristiskt för lokalerna är
vittringsmaterialets finhet och avsaknaden av det grova vittringsmaterial, som eljest dominerar på dessa nivåer.
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Vi kan således även beträffande Potentilla hyparctica konstatera,
att de isolerade förekomsterna i Skandinavien är strängt bundna
till en bestämd lokaltyp. En population endast innehållande i Skan
dinavien nu existerande biotyper kan knappast ha haft några ut
sikter att överleva istiden på något kustrefugium. Vi måste även
beträffande denna art förutsätta förekomsten av en biotyprikare
och mer utbredd population under tidigare postglaciala skeden.
Som ytterligare exempel på en reliktförekomst kan nämnas Oxytropis deflexa i rasmarken på Habavuoppebakte nära Kautokeino.
Denna art har sin närmaste förekomst vid Bajkal. Oxytropis deflexa
är den enda reliktförekomsten i Fennoskandien, som är bunden till
just den lokaltyp, den öppna rasmarken, som på bl. a. Gaspé i
nordöstra Canada härbärgerar ett så stort antal relikter och som
uppvisar en disjunktion av samma storleksordning som dessa
(Rune 1954 b).
Den märkliga utbredningen av Potentilla multifida i Skandinavien
har något berörts av Sjörs (1956 p. 4). Denna art är här represen
terad av fem isolerade populationer i norra Lappland, förekom
mande i branter nedom fjällen. De fem populationerna representerar
skilda biotyp-grupper och kan enligt Hylander fördelas på tre
endemiska raser. Sjörs (op. cit.) har dragit slutsatsen alt dessa raser
sannolikt kommit att uppstå i postglacial tid. En rimlig förklaring
till denna rasdifferentiering erhålles ur antagandet att arten under
tidigare postglaciala skeden varit företrädd i Lappland av en sam
manhängande, biotyprik och morfologiskt variabel population, som
senare till större delen dött ut och nu endast finns kvar i form av
de fem isolerade reliktpopulationerna.
Slutligen skall också nämnas Saxifraga aizoon, som i Skandina
vien har två isolerade förekomster. Inom det sydliga området (Suldal i Rogaland) förekommer arten förhållandevis rikligt på några
begränsade platser. Den nordliga förekomsten är belägen vid Balsvatnet i Salten. Arten är här representerad av en endemisk under
art, ssp. laestadii Neum., som förekommer ytterst sparsamt på fyllitklippor vid eller i närheten av stranden. Lokalen är svår att hitta,
och jag har själv förgäves sökt den. Frågan är, om vi inte här i vår
tid bevittnar det slutliga utdöendet av en population, som åtmin
stone under senare postglacial tid varit stadd på ständig tillbaka
gång-
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5. Sammanfattning och slutsatser.

Förekomsten av serpentinicola relikter bland fjällväxter utanför
det nuvarande utbredningsområdet för dessa arters icke-serpentinicola populationer ger klart belägg för att många av Fennoskandiens
fjällväxter haft en betydligt större utbredning under senglacial och
tidigt postglacial tid än i nutiden. Detta är emellertid ingen nyhet,
ty att så varit fallet har tidigare visats genom fynd av mikro- och
makrofossil.
Studiet av de serpentinicola relikternas geografiska fördelning ger
emellertid nya utgångspunkter, då det gäller att bedöma ett mycket
diskuterat problem inom den nordiska växtgeografien: fjällväxternas
centriska utbredningar. I föreliggande uppsats har visats, att de i
fjällkedjan ubikvita arterna Cerastium glabratum och Arenaria
norvegica skulle ha varit klart bicentriska, ifall de ej tillhört det få
tal arter, huvudsakligen caryophyllacéer, som har förmåga att ut
bilda serpentinicola biotyper. För dessa arters del överbryggas utbredningsluckan tack vara serpentinicola reliktförekomster. Då de
serpentinicola biotyperna med stor sannolikhet utdifferentierats ur
en ursprungligen icke-serpentinicol population, som varit ubikvit
under tidig postglacial tid, föreligger här ett indicium på att bicen
triska utbredningar, i detta fall de nämnda två arternas icke-serpentinicola populationer, uppstått genom utdöende i utbredningsluckan
i postglacial tid. Det torde vara klart att liera andra arter med lik
nande ekologisk amplitud reagerat som ovannämnda icke-serpentinicola biotyper och dött ut i utbredningsluckan, sannolikt som en
följd av postglaciala klimatförskjutningar och därmed samman
hängande förändringar i vegetationstäckets sammansättning. De
arter, som ekologiskt överensstämmer med Cerastium glabratum och
Arenaria norvegica men som saknat förmåga att utbilda serpentini
cola biotyper, har då helt försvunnit från utbredningsluckan.
Den bicentriska utbredningen liksom den nordligt och sydligt unicentriska har i allmänhet antagits vara i första hand betingad av
inom vilka kustrefugier vederbörande arter överlevt den sista ned
isningen. Det är emellertid uppenbart, att dessa centriska utbred
ningar lika mycket framstår som resultat av arternas postglaciala
historia. Detta förutsätter dock, att även andra typer av relikter
borde förekomma inom t. ex. de bicentriska arternas utbredningslucka. Vad är då utmärkande för en reliktförekomst? Den är först
och främst utpräglat disjunkt, och disjunktionen bör vara avsevärd
sedd i relation till artens spridningsförmåga. Vidare är reliktföre7 - 573371
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komsten alltid bunden till en viss särpräglad lokaltyp, och reliktpopulationen är alltid ekologiskt starkt specialiserad. Denna ekolo
giska specialisering framträder ofta ej alls hos huvudpopulationen.
Reliktpopulationerna är alltid konkurrenssvaga och uppträder där
för huvudsakligen på lokaler utan sluten vegetation, såsom rasmarker
etc. Den ekologiska specialiseringen sammanhänger till stor del med
konkurrensfaktorn, vilket visas därav att de ekologiskt specialiserade
relikterna i odling i många fall tål stora förändringar i klimat och
markförhållanden. Sannolikheten för att en isolerad förekomst skall
vara av reliktnatur, dvs. en kvarlämnad rest av en rik population,
som lämnat skådeplatsen, är givetvis störst hos arter, vilkas förmåga
till långspridning är ringa. Varje arts spridningsförmåga måste där
för tas med i diskussionen. Av bicentriska arter uppvisar t. ex.
Campanula uniflora, Sedum villosum och Melandrium apetalum disjunkta förekomster i utbredningsluckan, vilka närmast måste tolkas
som reliktförekomster. Den i övrigt klart sydligt unicentriska arten
Kobresia simpliciuscula uppvisar avlägsna reliktförekomster längre
norrut, vilket tyder på en tidigare betydligt mer omfattande utbredning.
Slutligen finns i Skandinaviens fjäll åtskilliga arter, vilkas enda
förekomster utgöres av reliktpopulationer. Dessa framträder som
ekologiskt starkt specialiserade och är bundna till en speciell typ
av ståndort. Inom andra områden utanför Skandinavien är dessa
arter ofta allmänt utbredda. Dylika arter är t. ex. Carex scirpoidea,
Potentilla hyparctica, Oxytropis deflexa, Saxifraga aizoon, Potentilla
multifida m. fl.
Belägenheten av dessa begränsade förekomster har ansetts mot
svara de refugier på norska kusten, där dessa arter överlevt istiden.
Det är dock knappast troligt, att de nuvarande biotypfattiga, eko
logiskt specialiserade populationerna skulle ha kunnat överleva is
tiden och än mindre erövra nya områden. Om dessa arter överlevt
på kustrefugier måste detta skett med biotyprika populationer, som
kunnat sprida sig och erövra nya områden. De reliktförekomster,
som vi i dag möter på enstaka lokaler, måste vara resterna av under
tidig postglacial mer utbredda populationer. Belägenheten av de
lokaler, där dessa relikter överlevt, har då ej bestämts av närheten
till eventuella refugier utan fastmer av edafiska förhållanden. Så
dana begränsade reliktpopulationer, som förekommer inom topp
områden, t. ex. Potentilla hyparctica på Jeknafo och Stalotjåkko,
behöver dock aldrig ha haft någon större utbredning. Deras be
gränsade förekomst kan nämligen förklaras därav att de under sen
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glacial tid spritts direkt till uppskjutande nunatakktoppar med snö
drift eller djur över de vidsträckta isfälten.
Under det att en tidigare generation växtgeografer, såsom A.Blytt,
Sernander, Th. Fries, Tengwall, Smith, mycket starkt framhöll
de postglaciala klimatväxlingarnas roll för fjällflorans invandring
och för utbildningen av nuvarande utbredningstyper, har under
senare år övervintringsteorin och därmed de hypotetiska refugiernas belägenhet skjutits i förgrunden, då det gällt att fmna förklaring
till de arealbegränsade utbredningarna. De postglaciala klimat
växlingarna och framförallt den förändring av markförhållandena,
som ägt rum under postglacial tid genom urlakning och acidifiering,
har säkerligen haft en genomgripande betydelse för florans gestalt
ning. Smith (1920) har med all säkerhet rätt i sitt påpekande, att
åtskilliga fjällväxter måste dött ut i Skandinavien under den post
glaciala värmetiden. Vilka dessa arter varit, kan vi säkerligen aldrig
vi nna klarhet i. Andra arter som Carex scirpoidea, Potentilla hyparctica m. fl. har drivits till undergångens brant men räddats kvar
på någon enstaka edafiskt gynnsam lokal. För andra åter har en
tidigare vidsträckt utbredning krympt till begränsade arealer. Ett
påtagligt bevis för denna krympning utgör de serpentinicola relik
terna. Vi behöver här endast tänka på Arenaria humifusa, som utan
sin förmåga att bilda serpentinicola biotyper, ej alls skulle finnas
kvar inom det skandinaviska fjällområdet.
För åtskilliga arter i vår fjällflora måste vi på grund av utbred
ningen utanför Fennoskandien anta en invandring från väster eller
norr från isfria förland, som varit tillgängliga för växter antingen
under hela den sista nedisningen eller i varje fall från tidig senglacial. Däremot synes den nuvarande utbredningen av vissa arter
inom Fennoskandien knappast kunna ge något entydigt svar på
frågan om vederbörande arters invandring. De postglaciala för
ändringarna i den fennoskandiska fjällflor an har säkerligen varit
så betydande, att man har all anledning att på allvar räkna med
dem.
De ovan diskuterade problemen beträffande fjällväxternas dis
junkta utbredningar gäller inte blott Fennoskandien utan återkom
mer i alla områden med liknande glaciations- och klimathistoria.
Påfallande stora likheter råder beträffande nordöstra Nordamerika,
där områdena vid St. Lawrence-flodens mynning, särskilt Gaspé och
W. Newfoundland, är synnerligen rika på disjunkta förekomster.
Dessa disjunkta element är dels av arktiskt, dels av västamerikanskt
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ursprung. Deras koncentration till detta område tolkades av Fernald (1925) som beroende på att den sista nedisningen varit ofull
ständig här. Åtskilliga av Fernalds argument har emellertid visat
sig ohållbara inför senare tiders forskningar. Sannolikt är de disjunkta förekomsterna rester av en tidig postglacial flora, som kon
serverats som relikter i dessa områden på grund av edafiskt gynn
samma lokaler som serpentinfält och vidsträckta rasmarker. Dessa
frågor har mer ingående behandlats i ett av mina tidigare arbeten
(Rune 1954 6), till vilket hänvisas. Här skall endast understrykas,
att i östra Canada liksom i Fennoskandien de postglaciala klimat
växlingarna och därav framkallade betydande förändringar i vege
tationstäckets sammansättning säkerligen måste betraktas som den
kanske främsta orsaken till de splittrade utbredningarna och rike
domen på relikter.
Summary.
The Serpentinicolous Elements in the Flora of Fennoscandia.
The present paper is a summary of the author’s studies of the
flora of serpentine in Fennoscandia. This subject has been dealt
with by the author in some earlier papers (Rune 1953, 1954 a and h,
1955).
In the present paper, some new, supplementary reports on the
serpentine 11 ora of N. Sweden are given. Thus, the flora of some
small recently-discovered serpentine areas of southern Lapland is
described on pp. 45-47. Two new, serpentinicolous varieties from
Swedish Lapland are described on pp. 52 and 61, viz. Rumex acetosa
ssp. pratensis var. serpentinicola n. var. and Minuartia biflora var.
serpentinicola n. var.
Rumex acetosa ssp. pratensis var. serpentinicola differs from ssp.
lapponicus, the common type of R. acetosa in the mountain district,
by its narrow leaves, laciniate ochrea and dark-brown shiny nuts.
It differs from the common low-land type of ssp. pratensis by its
extremely narrow leaves and its dark-green and reddish leaves and
stem. It differs from all types of R. acetosa except var. velutinus by
a slight pilosity on the basal parts of the stem and the basal leaves.
Ecologically, it differs from any type of R. acetosa in growing ex
clusively on serpentine, usually in drier habitats than is typical of
that species. The variety is known from about ten localities in the
mountain districts of Jämtland and southern Lapland.
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Minuartia biflora var. serpentinicola differs from all other types
of the species above all by its stiff, erect stem, usually more than
10 cm high (max. 20 cm). Each stem has several flowers (5-10).
In other types of the species the stem never exceeds 10 cm and has
a single flower. In var. serpentinicola the petals and the capsules
are larger than in other types of the species. The variety forms large,
dense tufts with well developed root system. It is known from three
adjacent stations in southern Lapland.
In chapter II (pp. 48-68) the serpentinicolous taxa among
vascular plants in Fennoscandia are listed. These are as follows:
Aspleninm adiantum-nigrum, A. adulterinum, A. viride, Agrostis stolonifera (as indigenous in the mountain district), Rumex acetosa ssp.
pratensis var. serpentinicola, Cerastium holosteoides var. serpentini,
C. scandicum var. kajanense, C. glabratum (inch var. microphyllum
and var. serpentinicola), C. alpinum var. nordhagenii, Minuartia bi
flora (inch var. serpentinicola), Arenaria humifusa, A. norvegica,
Melandrium rubrum (inch var. serpentinicola and var. smithii),
Viscaria alpina (inch var. serpentinicola), Silene acaulis, S. mari
tima, Arabis petraea.
The above-mentioned varieties are serpentinophytes, i.e. exclu
sively serpentinicolous ecotypes differing morphologically from the
main types of the species.
Within some areas, Arenaria humifusa, A. norvegica and Cerastium
glabratum s. lat. occur as serpentinicolous relics. Thus, in the Scan
dinavian mountain region Arenaria humifusa is an exclusive ser
pentinicolous relic, its noivserpentinicolous populations being re
stricted to the arctic coast of northern Fennoscandia. The nonserpentinicolous populations of Arenaria norvegica and Cerastium
glabratum have a bicentric distribution in Fennoscandia. However,
the two centres are connected by exclusively serpentinicolous popu
lations appearing in the gap. In the present paper, the split distri
bution of A. humifusa is shown to be due rather to the postglacial
than to the glacial or preglacial history of the species.
The bicentric distribution in Scandinavia is commonly believed
to be due to glacial survival in ice-free refugia in western and
northern Norway during the last glaciation. However, the bicentric
distribution of the non-serpentinicolous populations of Arenaria
norvegica and Cerastium glabratum with serpentinicolous popula
tions in the gap indicates that a bicentric type of distribution is
caused by a biotype depletion in the gap. In many cases this depleSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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tion may have preceded a total extinction. Therefore, the serpentinicolous relics in the Fennoscandian mountain flora indicate that
a centric type of distribution is in many cases due to a shrinkage in
postglacial time of the distributional areas.
This assumption derives support also from other types of relics in
the Fennoscandian mountain flora. Thus, some bicentric species,
e.g. Campanula uniflora, Sedum villosum and Melandrium apetalum
(see Hultén 1950 maps 1665, 952, 749), have more or less isolated
relic occurrences in the gap. The southern unicentric Kobresia simpliciuscula (Hultén 1950 map 315) has two northern occurrences in
central Swedish Lapland and eastern Finland respectively.
In recent time some species are represented in the Fennoscandian
mountains only by very sparse relic populations, e.g. Carex scirpoidea,
Potentilla hyparctica, Oxytropis deflexa, Saxifraga aizoon. If glacial
survivors, these species must have survived with larger populations
richer in biotypes. The small, recent populations have very narrow
ecological amplitudes and are unable to spread outside their locali
ties. The position of these relic occurrences is not determined by the
nearness of presumptive icefree areas, but by the occurrence of
particularly favourable habitats, e.g. scree areas, calcareous rocks
of a certain composition, etc.
In conclusion, the existence of serpentinicolous and other relics
indicates that the distribution of the Fennoscandian mountain flora
has undergone considerable changes in postglacial time.
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ANTECKNINGAR TILL KÄRLVÄXTFLORAN I
MELLERSTA BOHUSLÄN.
AV

S. WO L DM AB.
Den av Harald Fries år 1945 utgivna förteckningen över Bo
husläns fanerogamer och ormbunkar är resultatet av ett mångårigt
upptecknings- och forskningsarbete, och därjämte är den en sam
manställning av tidigare gjorda bohuslänska växtfynd, upptagna i
545 arbeten alltifrån Bromelius’ Chloris gothica av år 1694 till
uppsatser i årg. 1944 av Svensk Botanisk Tidskrift. Kompletteringar
ha även gjorts senare, bl. a. av Fries i Meddel. från Göteborgs Bo
taniska trädgård nr 17 (1947). Floran i Bohuslän är alltså väl ut
forskad, men nya fynd ha gjorts och komma alltjämt att göras.
De anteckningar, som här meddelas, avse tidigare ej publicerade
växtfynd, som gjorts i mellersta Bohuslän av medlemmar i Udde
valla Botaniska Förening. Särskilt utförliga uppteckningar har lasarettstandläkare Uno Holmer, Uddevalla, gjort på Härmanö och
angränsande öar, där Horan varit relativt litet känd. Även från andra
håll ha bidrag lämnats. Överlärare Manne Ohlander, Göteborg,
har välvilligt ställt till mitt förfogande sina utförliga lloristiska an
teckningar från Ljung, Resteröd, Morlanda och Lane-Ryr. Doktor
Harald Fries och folkskollärare Sture Nilsson, Göteborg, lant
brukare Hjalmar Niklason, Lane, m. 11. ha lämnat mig värdefulla
lokaluppgifter och upplysningar.
Ett flertal arter i växtförteckningen, t. ex. Carex vesicaria, Moehringia, Vaccinium oxycoccus, Stachys situation, Veronica scutellata
och Gnaphalium uliginosum, äro allmänna ej blott i Bohuslän utan
även inom större områden. De ha emellertid medtagits här, då de
ej tidigare anträffats i de för dem angivna socknarna.
Ordningsföljden och nomenklaturen följer Hylanders senaste
förteckning (1955). Auktorsbeteckningar ha dock ej utsatts, och
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underartsnamnen ha som regel ej medtagits. Sockennamnen äro
desamma som i Fries 1945, och hänsyn har sålunda ej tagits till
1952 års kommunsammanslagningar. I »Uddevalla» inbegripes
dock även Bäve s:n, som 1945 införlivades med Uddevalla stad.
Förkortningar: H. Fr. = Harald Fries; U. H. = Uno FIolmer;
St.

N. = Sture Nilsson;

M.

Olr= Manne

Ohlander;

S. W. —

S. Woldmar; Hb. U. = Uddevalla h. allm. läroverks herbarium;
U. B. F. exk. = växtlokaler antecknade under någon av Uddevalla
Botaniska Förenings exkursioner.

Artförteckning.
Lycopodium inundalum. — Morlanda: i mosse 1 km NNO om Myren

(M. Ölr).
L. complanatum. — Forshälla: mellan Hede o. Kleven (M. Olr). Udde
valla: terr. S om Sarven (S. W.). Lane-Ryr: Rödshult (Hj. Niklason).
Equisetum hiemale. — Ljung: vid Håvhåltsbäcken NV om Kolbengtserödsjön (M. Olr). Forshälla: mellan Hede o. Kleven samt i bäckravin
500 m ONO om Sund (M. Olr). Uddevalla: Gräskärr, ca 500 m VSV
om skolhemmet (S.W.); i bäckravin vid Skäldalen (St. N. & S. W.). LaneRyr: i terr. O om Skogen (M. Olr).
Ophioglossum vulgatum. — Uddevalla: Gräskärr, på ovan ang. lokal
(S. W.). Lane-Ryr: Skäleryr, ca 400 m N om gården (St. N.). — Dessa
lokaler, som båda ligga på skalgrus, äro intressanta, då Ophioglossum hit
intills endast anträffats i kustområdets socknar.
Malteuccia struthiopteris. — Forshälla: vid bäcken 300 m O om Hö
garna (S. W.). Uddevalla: Ramseröd, stora bestånd vid bäckravinen
(S. W.). Lane-Ryr: Tengelsröd, vid Bäveån (S. W.).
Blechnum spicant. — Gullholmen: L:a Härmanö, 200 m SV om kyrkan
(U. H.). Lane-Ryr: Hallstensröd, i skogskanten 200 m O om gården
(St. N. & S. W.).
Asplenium septentrionale x trichomanes. —Gullholmen: St. Härmanö,
SO om Grindbacken (U. H.). Forshälla: vid vägen N om Buvattnet o.
500 m V om Restevattnet (M. Olr). Herrestad: Sörvik (U. H.). LTddevalla: ca 400 m NO om Björbäcks gård o. Ramseröd, ovanför skalgrus
banken (S. W.).
Pilularia globulifera. — Lane-Ryr: på stranden V om Kyrksjön (N.
Grimvall & S. W.).
Typha angustijolia. — Uddevalla: i Sarven (= Surveln) (S. W.).
Lane-Ryr: i Kyrksjöns nordvästra del (M. Olr).
Sparganium minimum. — Gullholmen: i starr-torvkärr innanför
Långekilen (U. H.).
S. Friesii. — Hjärtum: Öresjön vid Fiskartorpet (G. Lysén & S. W.).
S. glomeratum. —- Morlanda: ca 600 m SO om Håltavatten (M. Olr).
Lane-Ryr: 1 km ONO om Sörbo, nära mossen (M. Olr). Ljung: O om
Kolbengtseröd (M. Olr).
Acorus calamus. — Gullholmen: St. Härmanö (U. LL).
So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Calla palustris. — Resteröd: ONO om Myren, vid sockengränsen
(M. Olr). Uddevalla: Kuröd, vid vägen till Lillesjön (S. W.). LaneRyr: Rödshult (Hj. Niklason); terr. N om Ekstadmyren o. Viganseröd,
på mossen intill länsgränsen (S. W.); vid Kyrksjöns västra sida (M. Olr).
Lemna minor. — Lane-Ryr: Kasebuane (Hj. Niklason), ca 1 km
5 om Finsbo o. i en damm vid Svinbohult (S. W.).
Potamogeton pusillus. — Gullholmen: St. Härmanö, vid en bäck SV
om Höpallen o. på Högholmen (U. H.). Skaftö: ö. Gräsholmen (U. H.).
P. polygonifolius. — Morlanda: SSV om Håltavatten (M. Olr). Resteröd: NNO om Myren (M. Olr).
P. gramineus. — Gullholmen: L:a Härmanö, V om Reso (U. H.).
P. gramineus x perfolialus. — Lane-Ryr: i norra delen av Grindsjön
(M. Olr).

P. perfolialus. — Lane-Ryr: Risån, S om Signeröd (S. W.).
Butomus umbellatus. — Lane-Ryr: i Bäveån vid Orrekvissla (LI. Fr.).
Elodea canadensis. — Uddevalla: Björbäck, i Bäveån (S. W.). LaneRyr: Kyrksjön, västra stranden vid gränsen till Uddevalla (N. Grimvall
6 S. W.).
Narthecium ossijragum. — Morlanda: S om Håltavatten (M. Olr).
Resteröd: N om vägen mellan St. Höggeröd och Håvhålt (M. Olr).
Uddevalla: öv. Bräcke, på mossen V om Ekeberg (S. W.). Lane-Ryr:
vid nordöstra änden av L. Köperödsjön o. i mossen NV om Torvruka (S. W.);
i terr. N om Grindsjön o. i mossen NO om Sörbo (M. Olr).
Allium scorodoprasum. — Gullholmen: St. Härmanö (U. H.). Käringön: Vedholmen (M. Olr).
Gagea lutea. — Lane-Ryr: Nordmanneröd (LIj. Niklason); Kasebuane
(Sigv. Olsson); Korpås, nära Grindsjöns NO-strand o. Svinbohult (M. Olr).
G. minima. — Forshälla (in sched.: Uddevalla): Stenshult (J. Hed
ström 1892, Hb. U.). En art som bör eftersökas, då den som inhemsk är
mycket sällsynt i Bohuslän. Jfr Fries 1932 p. 14 och 1945 p. 195.
G. spathacea. — Morlanda: vid Håltavatten (M. Olr). Uddevalla:
ca 200 m SO om Björbäcks gård (S. W.). Lane-Ryr: Skäleryr (S. W.).
Ornilhogalum umbellatum. — Uddevalla: Kollerö, rikligt i gammal
trädgård (S. W.).
Asparagus officinalis. — Morlanda: V om Rödmyr (H. Steineck).
Forshälla: Å (A. Zachau, Hb. U.).
Polygonalum odoratum. — Ljung: vid nordvästra stranden av Kolbengtserödsjön (M. Olr). Lyse: St. Kornö (S. Suneson).
P. multiflorum. — Morlanda: vid Håltavatten (M. Olr).
Paris quadrifolia. — Lane-Ryr: Strykesten o. Tomten (U. B. F. exk.);
Tengelsröd (S. W.); terr. O om Skogen (M. Olr).
Juncus squarrosus. — Forshälla: på Bukullens sydsida (M. Olr).
J. tenuis (J. macer). — Morlanda: vid torpet 1,3 km S om Stocken
(M. Olr). Forshälla: Djurhult (S. W.). Lane-Ryr: Korpås, nära
Grindsjön (M. Olr); Skogen ( = föreg. lok.?) (N. Grimvall & S. W.).
Melica uniflora. — Forshälla: Nolmanneröd (M. Olr).
Glyceria declinata. — Hjärtum: vid Kokällevattnet (N. Grimvall in
litt.). Uddevalla: Gräskärr (St. N. & S. W.). Lane-Ryr: Skäleryr (S. W.).
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- Denna art, vars utbredning ännu är ofullständigt känd, synes ha en
västlig utbredning i Norden. I Bohuslän är den ej ovanlig (Walters 1948).
Ett 30-tal fynd äro uppgivna härifrån, men då lokaluppgifter saknas från
Hjärtum, Uddevalla och Lane-Ryr ha de ovan angivna medtagits.
G. maxima. — Gullholmen: L:a Härmanö (U. H.). Lane-Ryr: ca
1 km S om Finsbo (S. W.).
Festuca allissima. — Ljung: NV om Kolbengtserödsjön vid gränsen till
Resteröd (M. Olr).
Poa annua x supina. — Lane-Ryr: Knutseröd (St. N.).
P. supina. — Lane-Ryr: Knutseröd (St. N.).
Avena sativa. — Skaftö: Ö. Gräsholmen (U. H.).
Holcus mollis. — Uddevalla: öv. Kuröd, i skogsbrynet ca 700 m N
om gården (N. Grimvall & S. W.). Lane-Ryr: Lövås, riklig förekomst
(H. Fr.).
Calamagrostis purpurea. — Forshälla: Bukullen (M. Olr).
Milium effusum. — Resteröd: Backa (H. Fr.). Uddevalla: Sigelhult,
på berget ovanför kyrkogården (U. H.).
Eriophorum latijolium. — Forshälla: Bratteröd (S. W.). Lane-Ryr:
Strykesten (U. B. F. exk.).
Eleocharis mamillata. — Uddevalla: Björbäck (N. Grimvall & S. W.).
Lane-Ryr: vid vägen NV om Torvruka (S. W.).
E. pauciflora. — Lane-Ryr: i Bäveån S om Signeröd (S. W.).
Cladium mariscus. — Uddevalla: i sjön Sarven (S. W.). —- Agen är
troligen inhemsk på denna lokal (jfr Woldmar 1953). Sommaren 1956
blommade ett 30-tal ex.
Rhgnchospora alba.
Resteröd: N om vägen mellan St. Höggeröd o.
Håvhult (M. Olr).
R. fusca. — Uddevalla: vid Sarvens östra sida (S. W.). Lane-Ryr:
vid Grindsjöns N-spets (M. Olr).
Carex remota. — Forshälla: vid bäckravin O om Köperöd (M. Olr).
C. elongata. — Forshälla: nära vägen 1 km VSV om Toggevattnet,
vid Pölmaden o. invid landsvägen S om Köperöd (M. Olr).
C. appropinquata. — Forshälla: Pölmaden (M. Olr).
C. lamprophysa (C. nemorosa). — Morlanda: innanför Viggholmarna
<M. Olr).
C. disticha. — Uddevalla: Ned. Bräcke (H. Fr. & S. W.).
C. paleacea. — Gullholmen: L:a Härmanö, två lok. på västsidan (U. H.).
Ljung: vid Ulvesundsvägen intill gränsen mot Resteröd (M. Olr).
C. elaia. — Uddevalla: Risån vid Kollerö (H. Fr. & S. W.).
C. magellanica. — Forshälla: L:a Källbergsvattnet (S. W.).
C. limosa. — Lane-Ryr: NO om Skogen (N. Grimvall & S. W.).
C. distans. — Skaftö: Jonsborg (M. Olr).
C. hostiana. — Lane-Ryr: Lövås (H. Fr.); Strykesten (U. B. F. exk.);
NV om Skiljesjön (H. Fr.).
C. flava. — Forshälla: Pölmaden (M. Olr). Uddevalla: terr. NO
om Sarven (S. W.); Glimmingen, N om landsvägen (S. W.). Lane-Ryr:
Strykesten (H. Fr.).
C. flava x hostiana. -- Lane-Ryr: Strykesten (H. Fr.).
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C. flava x Oederi. — Forshälla: mellan Nolmanneröd och Kolbengtseröd (M. Olr). Lane-Ryr: Strykesten o. Skiljesjön (H. Fr.).
C. Oederi ssp. pulchella. — Lane-Ryr: vid Kyrksjön (N. Grim vall &
S. W.); vid Grindsjöns N-spets (M. Olr).
C. tumidicarpa (C. Oederi v. oedocarpa). — Uddevalla: terr. NO om
Sarven (S. W.). Lane-Ryr: O om Skogen (M. Olr).
C. riparia. — Skaftö: ö. Gräsholmen (U. FL).
C. vesicaria. — Gullholmen: L:a Härmanö (U. FL).
C. montana.
Lane-Ryr: på bergsluttningen N om St. Köperödsjön
(N. Grimvall & S. W.).
C. pauciflora. — Forshälla: Styggemyr o. Norgårds mosse (M. Olr).
Uddevalla: Stadsfjället, NO om avstjälpningsplatsen (H. Fr. & S. W.);
öv. Bräcke, i mossen V om Ekeberg (S. W.).
Platanthera chlorantha. — F'orshälla: 500 m V om St. Källbergsvattnet
(M. Olr).
Epipactis helleborine. — Lane-Ryr: i terr. NO om Korpås (M. Olr).
Listera cordata. — Fors hälla: vid Pölmaden, SO om Mörtvattnet o.
Y om Lommerns nordspets (M. Olr). Lane-Ryr: 300 m O om Kärnhultssjön (M. Olr).
Goodyera repens. — Morlanda: Bräckan (M. Olr). Torp: O om Höggeröd vatten (M. Olr). Ljung: Y om Berg (M. Olr). Uddevalla: Fossum,
N om gamla försörjningshemmet (U. FL); Öv. Bräcke vid Torbo, S om
järnvägen (S. \V.). Lane-Ryr: 400 m OSO om Kärnhultssjön och på
flera ställen mellan Skogen o. Svinbohult (M. Olr).
Corallorhiza trijida. — Morlanda: Rödmyr (M. Olr). Forshälla: vid
södra änden av Pölmaden o. i kanten av mossen SO om Mörtvattnet (M. Olr).
Betula sp. — Forshälla: Å (G. Wennmark). — En säregen, aspbladig
björkart, som enl. länsjägmästare Wennmark preliminärt benämnts »Be
tula bahusiense» (av framl. dr Holger Jensen). Ympar av moderträdet
ha nu dragits upp vid Ramlösa Plantskola.
Quercus rubra. — Resteröd: Ulvösund l87 (F. Jonasson). — »Huru
denna ek kommit till min tomt vet jag ej, men antagligen ha frön av denna
sort drivit med vattnet och sedan tillsammans med tång förts till den
plats där nu en ek växt upp, som är ca 5 m hög» (f. egnahemsdir. Folke
Jonasson in litt.).
Polygonum viviparum. — F'orshälla: Funneshult (M. Olr).
Chenopodium polyspermum. — Lane-Ryr: Korpås (M. Olr).
Halimione pedunculata. — Morlanda: Dammen (M. Olr).
Salicornia slrictissima. — Herrestad: Sörvik (S. W., det. J. A. Nannfeldt).

Salsola kali. — Gullholmen: i viken vid Höpallen (U. H.).
Stellaria nemorum. — Forshälla: vid landsvägen ca 600 m S om Köpe-

röd gård (M. Olr).
S. aisine (S. uliginosa). — Morlanda: Dammen (M. Olr).
Moehringia trinervia. — Gullholmen: St. Härmanö, vid berget S om

Grindbacken (U. H.).
Dianthus delloides. — Uddevalla: Skäldalen (S. W.). Lane-Ryr:
Rödshult, vid landsvägen (IJj. Niklason).
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Actaea spicata. — Morlanda: vid Håltavatten (M. Olr). Ljung: i terr.
700 m S om Djupsjön (M. Olr). Lane-Ryr: Rödshult (Hj. Niklason).

— Högås: SV om Båröd (U. H.).
— Morlanda: vid Håltavatten (M. Olr). Skredsvik:

Anemone hepatica.
A. ranunculoides.

Börsås (U. H.).
Vid Håltavatten är gulsippan sannolikt inplanterad (M. Olr in litt.).
Från Morlanda är även en spontan förekomst antecknad av Harald
Fries (1926). Härifrån kan den ha spritts till den 18 km i NO belägna
Skredsvikslokalen. Lantbrukare Gustaf Jonsson, Börsås, såg den här
första gången 1946, och han uppger, att någon inplantering icke skett.
F. n.'utgöres beståndet av ett 10-tal ex. De spridda lokalerna på Sveriges
västkust anknyta måhända i N till den sparsamma förekomsten i södra
Norge och i S till den allmännare i Sydsverige och Danmark. Skulle så
vara kommer gulsippan säkerligen att anträffas på ytterligare ett antal
lokaler i Bohuslän och Halland. Jfr Hultén 1950 p. 74 och karta 795.
Myosurus minimus. — Uddevalla: Gräskärr (S. W.).
Corijdalis fabacea. — Uddevalla: ca 200 m SO om Björbäcks gård
(C. Landtmanson). Foss: Saltkällan, på berget mellan fjorden och håll
platsen (U. II.).
Chelidonium majus. --

Morlanda: Ellös (M. Olr).

— G ullholmen: St. Härmanö, på västsidan (U. H.).
Morlanda: Hälleviksstrand (M. Olr).
Thlaspi alpestre. — Resteröd: Anfasteröd (H. Fr.). Uddevalla:
Björbäck, vid skolan, i terr. S om St. Köperödsjön o. Skäldalen (S. W.).
Cardamine bulbifera. — Ljung: 700 m S om Djupsjön o. strandberget
NV om Kolbengtserödsjön (M. Olr). Forshälla: Nolmanneröd o. i bäck
ravinen NO om Maderna (M. Olr).
C. impatiens. — Gullholmen: St. Härmanö, i en lund på vägen till
Härmanö huvud (U. H.). Uddevalla: Bratteröd (C. Landtmanson).
C. flexuosa. — Torp: N om Bjärvattnet (M. Olr). Bokenäs: 600 m
S om Kålleröd (M. Olr).
Cardaminopsis arenosa. — Uddevalla: Stadsfjället, terr. S om Björnekullen (S. W.).
Turritis glabra. — Forshälla: NO om Maderna (M. Olr). Uddevalla:
Katrinedal (N. Grimvall & S. W.). Lane-Ryr: Strykesten (U. B. F. exk.).
Rorippa austriaca x silvestre. — Ljung: i vägdike mellan Ljungskile
jvstn och Tjöstelsröd (H. Fr.). Uddevalla: hamnen vid Valkesborg
(H. Fr.).
Crassula aquatica (Tillaea a.). — Gullholmen: St. Härmanö, vid vägen
mellan Grindbacken och Härmanö huvud o. L:a Härmanö vid Reso (U. H.).
Morlanda: Korsholmen (U. H.). Lane-Ryr: vid Kyrksjöns västra sida
(N. Grimvall & S. W.).
Parnassia palustris. — Uddevalla: N om Skogstorpet, vid gränsen till
Lane-Ryr (Hj. Niklason). Lane-Ryr: Fågelmossen (Hj. Niklason).
Ribes rubrum (enl. tidigare nomenkk). — Gullholmen: St. Härmanö,
på östsidan vid »Vrakviken» (U. H.). Morlanda: Korsholmen (U. H.).
Fragaria moschata.
- Morlanda: vid vägen mellan Llåltavatten och
stranden i NV (M. Olr).
Crambe maritima.
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(F. hexapetala). — Uddevalla: Gräskärr (S. W.).
— Uddevalla: Björbäck, 400 m NO om skolan
o. i terr. S om St. Köperödsjön (S. W.).
Rosa rugosa. — Gullholmen: L:a Härmanö, vid stranden på västsidan
(U. H.). Resteröd: Björkholmen (M. Olr).
Amelanchier spicala. — Resteröd: förvildad i skogen vid öv. Resteröd
(H. Fr.). Morlanda: Strömsholm (M. Olr).
Sorbus aucuparia x intermedia. — Foss: Hensbacka (G. Wennmark).
Denna sällsynta hybrid är i Bohuslän tidigare känd endast från Save
(Fries 1945 p. 289).
Cotoneasler inlegerrimus. — Ljung: vid landsvägen mellan Berg och
Ulvesund (M. Olr).
Gcum rivale x urbanum. — Uddevalla: i skalgrusbankarna vid Ned.
Bräcke (S. W.).
Filipendula vulgaris
Potentilla

Crantzii.

Medicago lupulina.

— Lane-Ryr: O om Skogen (M. Olr).

— Uddevalla: Ned. Bräcke (S. W.).
Trifolium campestre (T. procumbens). — Forshälla: Falkeröd (M. Olr).
T. aureum (T. agrarium). — Ljung: vid vägen mellan Berg och Ulve
sund (M. Olr). Forshälla: 800 m V om kyrkan (M. Olr).
T. spadiceum. — Lane-Ryr: Anneröd (Hj. Niklason).
Melilotus albus.

— Morlanda: Dammen (M. Olr).
— Gullholmen: L:a Härmanö (U. H.). Uddevalla:
terr. S om St. Köperödsjön (S. W.); S om Skäldalen (St. N. & S. W.).
Lathyrus silvestris. — Morlanda: Flatön, på sydsidan (H. Steineck).
L. vernus. —- Ljung: Kolbengtseröd (M. Olr).
Oxalis strida. — Torp: Nöteviken (M. Olr).
Geranium sanguineum. — Ljung: NV om Kolbengtserödsjön (M. Olr).
Forshälla: 800 m V om kyrkan (M. Olr).
G. silvaticum. — Morlanda: Berg (M. Olr).
G. pusillum. — Lane-Ryr: Strykesten (U. B. F. exk.); Kasebuane
(H. Dahllöf).
Euphorbia palustris. — Morlanda: Flatön, i sydvästra delen (M. Olr).
E. exigua. — Resteröd: Ulvesund l87, i trädgårdsland (F. Jonasson).
T. fragiferum.

Vicia silvatica.

Denna art har enl. uppgift funnits på den här angivna lokalen i ca 20 års
tid. I Bohuslän är den tidigare endast känd från Strömstad (C. A. Hans
son 1874 och 1899, jfr Fries 1945).
Mercurialis perennis. — Uddevalla: N. Listaskogen (S. W.). LaneRyr: Korpås (M. Olr).
Callitriche intermedia (C. hamulata). — Torp: vid byvägen mellan Timmerhult och Torp (M. Olr).
Euonymus europaeus. — Foss: Saltkällan, på berget mellan fjorden och
hållplatsen (U. H.).
Impatiens noli tangere. — Uddevalla: Ramseröd (S. W.).
7. glandulifera (7. Roylei). — Ljung: Ljungskile, i samhället (M. Olr).
Högås: nedanför landsvägen vid Svältekile (S. W.).

— Morlanda: Strömsholm (M. Olr).
— Uddevalla: öv. Bräcke i mossen V om Ekeberg

Rhamnus cathartica.
Drosera anglica.

(S. W.).
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— Lane-Ryr: Knutseröd (St. N. & S. W.).
— Uddevalla: Porsen, på skalgrus (S. W.). LaneRyr: Köperöd, vid bron över Bäveån (S. W.).
Circaea alpina. — Forshälla: 600 m V om Toften (M. Olr).
Myriophyllum verticillatum. — Gullholmen: St. Härmanö, i en vat
tensamling vid Långekilen, i ett kärr vid Grindbacken o. på L:a Härmanö
(U. H.).
Hippuris vulgaris. — Uddevalla: Kuröd, vid vägen till Lillesjön
(S. W.).
Hedera helix. — Ljung: NV om Kolbengtserödsjön vid gränsen till
Resteröd (M. Olr).
Hydrocotyle vulgaris. — Gullholmen: St. Härmanö, innanför Långe
kilen (U. H.). Morlanda: Dammen o. N därom vid stranden o. innanför
Viggholmarna (M. Olr). Skaftö: Jonsborg (M. Olr); rikligt på näst yt
tersta Gräsholmen (U. H.). Lane-Ryr: i terr. V om Kyrksjön (Vilh.
Strand).
Lane-Ryrslokalen är särskilt anmärkningsvärd, då Hydro
cotyle ej tidigare anträffats i Bohusläns inland N om Uddevalla. [En lokal
i Dalsland ej långt från bohuslänsgränsen vid Lane-Ryr bör här nämnas:
Frändefors: vid Åskagen (S. W.). På samma ställe även Glyceria maxima
och Hippuris.]
Sanicula europaea. — Ljung: i terr. 700 m S om Djupsjön (M. Olr).
Myrrhis odorata. — Morlanda: förvildad vid Håltavatten (M. Olr).
Cicuta virosa. — Hjärtum: Ingelstorps mosse (M. Olr).
Aegopodium podagraria. — Gullholmen: som ogräs i trädgård på
Kronoholmen (U. H.).
Chimaphila umbellata. — Lane-Ryr: Viganseröd, 2 lokaler (E. Svens
Viola mirabilis.

Oenothera biennis.

son).
Moneses uniflora (Pyrola u.). — Ljung: vid en skogsväg nära Flåvhåltsbäcken (M. Olr). Lane-Ryr: O om Skogen (M. Olr).
Pyrola media. — Morlanda: S om Håltavatten (M. Olr). Ljung: vid
Håvhåltsbäcken (M. Olr). Lane-Ryr: vid Kärnhultssjön (M. Olr).
P. rotundijolia. — Morlanda: S om Håltavatten (M. Olr). Ljung:
södra stranden av Djupsjön (M. Olr). Uddevalla: Skäldalen (St. N. &
S. W.).
P. chloraniha. — Morlanda: Bräckan (M. Olr). Resteröd: Restenäs
(M. Olr). Lane-Ryr: NV o. NO om Grindsjön o. 1 km ONO om Sörbo
(M. Olr).
Monotropa hypopilys. — Torp: nära Ålgård (M. Olr). Resteröd:
Håvhålt (M. Olr). Uddevalla o. Lane-Ryr: flerst. (S. W.).
Ledum palustre. — Uddevalla: Stadsfjället, i terr. NO om avstjälp
ningsplatsen (K. Jakobson 1956). Lane-Ryr: ca 400 m N om den förut
kända lokalen i Lövås (Sonja Niklason 1954); Kasebuane (Sigv. Ols
son 1956).
Ledum-lokalerna i Bohuslän äro intressanta ur växtgeografisk synpunkt,
då de jämte några lokaler i Norge utgöra de västligaste utposterna på den
skandinaviska halvön för denna nordliga, eurasiatiska växt, som i likhet
med Sparganium Friesii m. fl. centrerar från Ostasien (Hultén 1950 p. 63).
Det var Krok, som första gången fann Ledum i Uddevallatrakten, och

8 - 573371
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lokalen anger han som »Bäve: Bräcke» (Fries 1945). Hiirmed avsågs för
modligen ej Nedre Bräcke vid den dåvarande stadsgränsen utan Övre
Bräcke, ca 1 mil öster om Uddevalla. K. företog nämligen här botaniska
strövtåg, varom sådana lokaluppgifter som »Risån nära Bräcke» vittna,
och om han funnit Ledum här, är det ej omöjligt att lokalen kan återfinnas
i de vidsträckta myrmarker, som ännu finnas i dessa trakter. Ytterligare
ett fynd må här nämnas, nämligen av Gustaf Malmgren (1890). Endast
»Uddevalla» angives som fyndplats, och Fries (a. a. p. 345) förmodar, att
denna lokal är identisk med Kroks. Hur det förhåller sig härmed, lär
svårligen kunna utredas, men det förefaller troligare, att Malmgren gjorde
sitt fynd på det ställe på Stadsfjället, där Ledum nu anträffats.
Vaccinium oxycoccus. — Gullholmen: flerst. (U. H.).
Hotionia palustris. — Uddevalla: i Kodesjön (N. Ghimvall & S. W.). Den av Krok uppgivna lokalen »Bäve: ovan Björbäck» (Fries 1945) avser
dammarna vid Björbäcks gård, men här är Ilottonia sedan många år ut
gången.
Lysimachia nummularia. — Ljung: Ljungskile, nära skolan (M. Olr).
Anagallis arvensis. — Lane-Ryr: Korpås (M. Olr).
Limonium vulgare (Stalice /.). — Morlanda: innanför Viggholmarna
(M. Olr). Resteröd: mellan Lindholmen och Björkholmen (M. Olr).
Bokenäs: på stranden vid Bua (N. Grimvall).
Centaurium vulgäre. — Morlanda: vid stranden N om Dammen (M. Olr).
Fraxinus excelsior. — Gullholmen: St. Härmanö, i en lund vid vägen
till Flärmanö huvud (U. FL).
Convolvulus arvensis. — Morlanda: Strömsholm (M. Olr).
Eehium vulgare. — Resteröd: Ulvesundsvägen (M. Olr).
Merlensia maritima. — Gullholmen: förekomsten vid Långekilen på
St. Härmanö är nu utplånad av flyttjära (U. H.).
Galeopsis angustijolia. — Uddevalla: på banvallen öster om Groröd
(C. Landtmanson). Lane-Ryr: N om Skäleryr, på skalgrus (S. W.).
Denna art, som varit så speciell för skalgrusbankarna vid Nedre Bräcke
och Kuröd, visar märkbar tendens till spridning. Fries uppger den så
lunda från »alla banvallar v. om jvstn» (Uddevalla). De här nämnda fyn
den markera spridningen åt öster och norr. Vid skalgrus synes den dock
vara bunden, och förekomsten på banvallar är säkerligen betingad av alt
skalgrus använts som fyllnadsmaterial.
Stachys silvatica. — Gullholmen: St. Härmanö, V om Grindbacken
(U. H.).
Satureja acinos. — Lane-Ryr: Kasebuane (H. Dahllöf).
Origanum vulgare. — Gullholmen: St. Härmanö, V om Grindbacken
o. vid vägen till Härmanö huvud (U. H.).
Llyoscyamus niger. — Morlanda: Ellös (M. Olr). Uddevalla: S om
Björbäcks gård (S. W.).
Solanum dulcamara. — Lane-Ryr: Knutseröd (S. W.); Rödshult (Hj.

Niklason).
S. nigrum. — Uddevalla: Björbäck o. Grindhult (S. W.). Lane-Ryr:
Korpås (M. Olr).
Datura stramonium. — Uddevalla: Esperöd (H. Fr. & S. W.).
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Herrestad: på banvallen vid Fröland (B. Run-

Verbascum lychnitis.
nerström).

— Ljung: Berg (M. Olr).
— Morlanda: nära Strömsholm (M. Olr).
V. hederifolia. — Ljung: Dirhuvud (H. Fr.).
V. sculellata. — G ull holm en: St. Härmanö flerst. o. L:a Härmanö S
om Reso (U. IL).
Linaria repens.

Veronica persica.

V.

beccabunga.

— Ljung: Aröd, vid ån (M. Olr).
— Gullholmen: St. Härmanö, på åkrarna vid Hö-

Odontites verna.

pallen (U. H.).
Lathraea squamaria.

— Ljung: Kolbengtseröd (M. Olr). Uddevalla:

Salekärr (S. W.).
Utricularia

vulgaris.

— Lane-Ryr: Kyrksjön, nordvästra stranden

(M. Olr).
— Gullholmen: 2 lokaler på St. Härmanö (U. H.).
— Forshälla: Nolmanneröd (M. Olr).
C. latijolia. — Forshälla: Nolmanneröd (M. Olr).
C. patula.
Herrestad: Smörkullen (Y. Nordgren). Lane-Ryr:
Rödshult o. Anneröd (Hj. Niklason).
Bellis perennis. —• Uddevalla: Björbäck, på ängarna vid Bäveån
Galium mollugo.

Campanula irachelium.

(S. W.). Lane-Ryr: mellan Grindsjön och Kyrksjöns norra ände, nära
vägen (M. Olr).
Erigeron acre. — Ljung: Kolbengtserödsjöns utlopp (M. Olr).
Filago minima. — Resteröd: vid Ulvösundsvägen (M. Olr).
Gnaphalium uliginosum. — Gullholmen: St. Härmanö på en åker vid
Höpallen (U. II.).
Inula salicina. — Gullholmen: flerst. på St. Härmanö (U. FL).
Matricaria recutita (AI. chamomilla). — Gullholmen: St. Härmanö,
vid Höpallen (U. H.).
Senecio jacobaea. — Lane-Ryr: Orrekvissla (H. Fr.); Korpås (M. Olr).
Carduus crispus. — Uddevalla: vid Björbäcks gård (S. W.).
Cirsium helerophyllum. — Lane-Ryr: Rödshult o. Fagerhult (Hj.

Niklason).
Cichorium inlybus.

— Uddevalla: Porsen 1946, ej återfunnen (S. W.).
— Forshälla: Köperöd (M. Olr).

Leontodon hispidus.
Lactuca muralis.

Gullholmen: St. Härmanö, Y om Grindbacken

(U. H.).
L. serriola. — Uddevalla: vid varvet o. på banvallen vid Kasen
(H. Fr.). Herrestad: på banvallen vid Fröland (H. Fr.).
Hieracium aurantiaeum. — Ljung: Lyckorna (S. W.). Uddevalla:
Stadsfjället, terr. S om Mållsjön (Vilh. Strand).
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CODIUM IN SCANDINAVIAN WATERS.
BY

PAUL C. SILVA.
(Department of Botany, University of Illinois, Urbana.)

Codium (Chlorophyceae) was first reported from Scandinavia by
(1857, p. 16), who recorded C. tomentosum from Kristian
sund, Norway. Since that time, the accelerated spread of this genus
in Scandinavian waters has evoked ever-increasing interest (F^egri
& Moss, 1952). During the course of investigating Codium on a
world-wide basis, I have formulated many new taxonomic inter
pretations which suggest the need for reconsidering the Scandinavian
representatives of this genus. In the sense that the present paper
continues the delineation of taxa in the North Atlantic, it may be
considered a sequel to my recent account of the dichotomous species
of Codium in Britain (1955). Three of the four taxa found in Scan
dinavia are treated in detail therein and somewhat less extensively
in the present paper.
The material upon which this study is based has been made
available through the cooperation and kindness of the directors
and curators of the following herbaria: Botanisk Museum, Univer
sitetet i Bergen (BG); Botanical Museum, Copenhagen (C); Chicago
Natural History Museum (F); Royal Botanic Gardens, Kew (K);
New York Botanical Garden (NY); Naturhistoriska Riksmuseet,
Stockholm (S); University of California, Berkeley (UC); United
States National Museum (US). I am indebted to cand. mag. Tyge
Christensen, Mrs. Elsa Kylin, Dr. Tore Levring, Dr. Soren
Lund, Professor Henrik Printz, and Professor William Randolph
Taylor for the opportunity to examine specimens in personal her
baria. Special thanks are due Dr. Lund for his encouragement of
this study. A nearly complete set of his extensive collections of
Danish Codium, including those upon which his excellent study
Ekman
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(1940) was based, has been deposited in the Herbarium of the Uni
versity of California, Berkeley. The most extensive set of Norwegian
Codium is in the Botanisk Museum at Bergen and was made avail
able for study through the kindness of Professor Knut F«egri. These
collections in large part are the result of field studies by cand. real.
Egil Moss (FjEgri & Moss, 1952).
The validity of comparative anatomy as a source of taxonomic
criteria in Codium is limited by the degree of standardization of the
sampling technique. The development of the thallus of all dichotomously branched species is uniform in general features. Primary
utricles and some secondary utricles (those utricles formed by
sympodial systems arising from near the base of existing utricles
are termed secondary utricles) are formed sympodially at the tips
of branches. An individual utricle is mature by the, time the tip
has grown about 5 mm beyond it. Hairs are initiated by juvenile
utricles and in some species are restricted to the tips of branches,
having fallen from older utricles; in other species old utricles continue to produce new hairs. Gametangia are initiated by young
utricles near the tips of branches, and in some species (as in C. fra
gile) additional gametangia are produced by old utricles. In older
parts of the thallus secondary utricles continue to be produced, but
in attempting to make their way toward the surface they are sub
jected to lateral compression resulting from loss by the medullary
filaments of the ability to elongate. This compression causes the
new utricles to remain very slender, and their juxtaposition to
normal-sized old utricles creates the impression of dimorphism, so
often encountered in literature on Codium. Compression also tends
to shorten the filament of the secondary utricle to the extent that
the utricle may arise directly from a parent utricle. The descriptions
of utricles in this paper, as in all my work, are standardized insofar
as they are based on samples taken about 2 cm below the tip of
a branch, unless otherwise specified.
Key to taxa.
t tricles usually 90-240/« diam., 400-650/« long; apices rounded, never
pointed; hairs (or hair scars) numerous, borne on shoulder of utricle
60-110/« below apex.
1. c. vermilara
Utricles usually 165-420/1 diam., 480-1100/« long; apices frequently
pointed; hairs (or hair scars) one or two per utricle, borne 130260/« below apex.
2. C. fragile
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Utricles stout, often pyriform or quadrate, usually 190-420 p diam.,
480-850/1 long; apices rounded or truncate, often with broad point
sometimes prolonged into mucron.
Subsp. scandinavicum
Utricles slender, usually 170-330/1 diam., 780-1100// long; apices
slightly rounded, usually with small blunt point or umbo.
Subsp. atlanticum
Utricles frequently with broad median or submedian constriction,
usually 165-325/1 diam., 550-1050// long; apices rounded-apiculate, point usually prolonged into sharp mucron to 68// long.
Subsp. tomentosoides

1. Codium vermilara (Olivi)

Delle Ciiiaje.

PI. 1:1; Fig. 1.

Lamarckia vermilara Olivi, 1792, p. 258, pi. VII.
Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje, 1829, p. 14.

Fronds 10-45 cm high, closely dichotomously branched (to
10 orders), often irregularly so, branches frequently bearing simple
or forked proliferations. Branches terete, tapering from ca. 4 mm
at base to 1.5-2 mm at tips. Utricles clavate to pyriform, (65-)90240(-340)diam., (330-)400-650(-1000)Ja long, 1.5—4.5( 7)
long as broad. Apices of utricles rounded, apical wall slightly to
moderately thickened, 5-15(-50)// thick, lamellate. Hairs (or hair
scars) common, numerous, borne on shoulder of utricle, 60-1 10//
below apex. Gametangia oblong to fusiform, (52-)60-80(-96)/t
diam., 200-290//long, 1-4 per utricle, each borne on protuberance 1/s
to 2/3 distance below apex. Medullary filaments mostly 18-45// diam.
Known range. Norway, British Isles, France southward to Mo
rocco, Mediterranean including Adriatic. Argentina.
Scandinavian specimens examined. Norway. Hordaland. Strandvik hd.:
Ballesheim, 28.VII. 1908 and 1.VIII.1908, E. Jorgensen (BG). Sogn
og Fjordane. Solund hd.: Nåra, 8.VIII.1894, P. Boye (BG) (Boye,
1895, p. 45, as C. tomentosum). More og Romsdal. Grip hd.: Grip near
Kristiansund, F. Ekman (distributed by J. E. Aresciioug as C. tomento
sum, Algae Scandinavicae Exsiccatae, ser. nov., fase. 1, no. 30 (114),
F, K, NY, S, UC, US). Ålesund, VIII. 1902, N. Wille (S).

A detailed discussion of the taxonomic and nomenclatural his
tory of C. vermilara is given in my paper on British Cocliiun, wherein
it is delimited from C. tomentosum Stackh., a species which does
not occur in Scandinavia, despite numerous records under this
name. It is noteworthy to find this species, which is abundant in
the Mediterranean, so far north. However, an even more notable
feature of its range was revealed by a study of an extensive set of
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 1. Codium vermilara. Utricles from middle of frond. A, Kristiansund, Norway,
Ekman (NY); B, Wembury, England, Ryder (UC).

specimens from the collections of the Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, generously
made available by Dr. Sebastian A. Guarrera. Six specimens of
C. vermilara from southern Argentina were examined, ranging from
Puerto Madryn, Chubut, to San Julian, Santa Cruz. This disjunct
distribution suggests that the Argentinian material might constitute
a subspecies, but no points of difference could be established. Thus
we are led to accept C. vermilara as having bipolar distribution.
Codium vermilara seems to be rare in Norway. No collections
later than 1908 have been discovered. It is possible that its rarity
is correlated with a weakness of ability to establish and maintain
itself along Norwegian shores and that competition from the weedy
invader C. fragile has eliminated it from the Norwegian flora. A
special search for this species would seem desirable.2
2. Codium fragile

(Suringar) Hariot.

Acanthocodium fragile Suringar, 1867, p. 258.
Codium fragile (Suringar) fIariot, 1889, p. 32.
Codium mucronatum J. Agardh, 1887, p. 43, pi. 1, figs. 2, 3.

Three morphologically homogeneous aspects (treated herein as
subspecies) of this complex assemblage of populations and series
So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

CODIUM IN SCANDINAVIAN WATERS

121

of populations occur in Scandinavia. Complicating the situation is
the occurrence of intergrades between pairs of subspecies and pos
sibly among all three subspecies simultaneously.
Subsp. scandinavicum subsp. nov. PI. 1:2; Figs. 2-4.
Frondes 10-20(-30) cm altitudine, conferte dichotome ramosae (ad 7
ordines), ramis proliferis lateralibus saepe superimpositis; ramis teretibus,
2-4 mm diam. Utriculi irregulariter cylindrici, clavati, pyriformes quadrative, 190-420(-670),u diam., 480-850(-l200)p long., 1.5-2.5(-3)plo longiores quam lati; apices rotundati truncative, acumine obtuso (interdum acuto) saepe praediti; membrana utriculi ad apicem incrassata, acu
mine in mucronem obtusum ad 20p long, producto. Pili (aut cicatrices
pilorum) frequentes, 1-3 per utriculum, 130-195 p infra apicem portati.
Gametangia ampulliformia ovata oblongave, 78-140p diam., 185-395p
long., 1-3 per utriculum, omnia in protuberatione ad aut infra partem
mediam utriculi portata. Filamenta medullaria plerumque 34-68p diam.1

Fronds 10—20(—30) cm high, closely dichotomously branched (to
7 orders), often with proliferous lateral branching superimposed.
Branches terete, 2-4 mm diam. Utricles irregularly cylindrical,
clavaie, pyriform, or quadrate, 190-420(-670)// diam., 480-850
(-1200)// long, 1.5-2.5(-3)x long as broad. Apices of utricles
rounded or truncate, often with broad blunt (occasionally sharp)
point, utricular wall often thickened at apex, prolonging point into
blunt mucron to 20 // long. Hairs (or hair scars) common, 1-3 per
utricle, borne 130-195// below apex. Gametangia ampulliform, ovoid
or oblong, 78—140// diam., 185—395// long, 1—3 per utricle, each
borne on protuberance at or below middle of utricle. Medullary
filaments mostly 34-68// diam.
Type. The harbour, Hirsholmene, Denmark, 11.X.1940, Lund
1286 (UC).
Known range. Scandinavia. Vladivostok, Siberia. Yokohama,
Japan( ?).
Representative Scandinavian specimens examined. Denmark.2 Ns: Vorupor, 1 mile north of pier, washed ashore, 13.VII. 1930, S. Lund
(Herb. S. Lund). Sk: Kandestederne, washed ashore, 22.VII. 1934, Rosen
vinge 11323 (C). Kn: Hulsig Stene, 25.VII. 1933, Rosenvinge 11259 (C);
Hirsholmene, the harbour, 17.VI. 1919, Boye Petersen (C) (Lund, 1940,

1 Grateful acknowledgment is made Dr. Hannah Croasdale of Dartmouth Col
lege, Hanover, New Hampshire, for preparing the Latin diagnosis.
“ The designations of the divisions of Danish Waters are those proposed by Rosen
vinge (1909, p. 19).
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Fig. 2. Codiutn fragile subsp. scandinavicum. Lund 1286 (UC
tip; B, utricles from middle of frond.

type). A, utricles from

pi. II); 29.VII. 1919, Rosenvinge 8699 (C); 23.V. 1929, Rosenvinge 10930
(C) (Lund, 1940, pi. I); Holmehavn’s Reef, 5.5 m, 3.VIII. 1928, Boye
Petersen (C); lialf-way between Kolpen and Hirsholmene, 17.VII. 1929,
Rosenvinge 10980 (C); Syvstenen, 5 m, 7.VII. 1934, Rosenvinge 11282 (C).
Km: Fjellerup, nortli coast of Djursland, washed ashore, 23.VIII. 1937,
S. Lund (Herb. S. Lund). Ks: near Lynaes at entrance of Isefjorden, 16/17.
VII. 1943, O. Hagerup (Herb. T. Christensen) (Hagerup, 1944, p. 258);
cliff of Klintebakke between Lynaes and Frederiksvserk, washed ashore,
7.VI.1947, Christensen 3738 (Herb. T. Christensen). — Sweden. Bohus
län: Kristineberg, 15.VIII.1932, H. Kylin (S); Väderöarna, 7.VIII. 1935,
A. Lindstedt (Herb. Kylin). — Norway. Aust-Agder. Flosta hd.: Kilsundet, 15.VII. 1950, E. Moss (BG). Landvik hd.: Morvig-Kilen, 12.VII.
1950, E. Moss (BG). Eide hd.: sundet mellom Kongsholmen og Haralden,
Store Ånevig, 11.VII.1950, E. Moss (BG). Vestre Moland hd.: Grasholmene
veil Justoy, 11.VII.1950, E. Moss (BG). Flovåg hd.: Bliksund, 9.V1I.1950,
E. Moss (BG). Vest-Agder. Randesund hd.: Bjorviken ved Kvarenes i
Kvåsefjorden, 9.VII. 1950, E. Moss (BG). Halse og Harkmark hd.: Skjernoy, 26.VI. 1930, Th. Arwidsson (S) (Arwidsson, 1936, p. 100, as C. fragile);
Tregde, 4.VII. 1950, E. Moss (BG). Spind hd.: Lyngsvåg i Spindsfjorden,
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 3. Codium fragile subsp. scandinavicum. Lund 1286 (UC = isotype). A, utricles
from tip; B, utricles from middle of frond; C, utricles from base.

2.VII. 1950, E. Moss (BG). Lista hd.: Borhaug, 30.VI.1950, E. Moss (BG).
Hidra hd.: Kirkhamn, 28.VI.1950, E. Moss (BG). Rogaland. Eigersund
lid.: poll like sor for Loyning, Eigeroy, 25. VI. 1950, E. Moss (BG). Ogna hd.:
Sirevåg, 24.VI.1950, É. Moss (BG). Klepp hd.: Jserens rev, 17.VI. 1929,
K. Ftegri (BG). Sola hd.: Tananger, på kaien, 22.VI. 1950, E. Moss (BG).
Strand hd.: Tau, 15.VIII. 1950, E. Moss (BG). Kvitsoy hd.: Kvitsoy, 17.VII.
1937, K. Faigri (BG). Mosteroy hd.: Utstein Kloster, 20.V 1.1929, K. Ftegri
(BG). Fister hd.: Tonnevik litt sor for Fister, 15.VIII. 1950, E. Moss (BG).
Hjelmeland hd.: like nord for Kleppevik ved Hjelmeland, 14.VIII. 1950,
E. Moss (BG). Imsland hd.: Ronnevik i Skipevåg i Vindafjorden, 13.VIII.
1950, E. Moss (BG). Vikedal hd.: Smedsvik i Vindafjorden, 12.VIII. 1950,
E. Moss (BG). Skjold hd.: Haraldseidvåg, Ålfjorden, 18.VIII. 1950, E. Moss
(BG). Hordaland. Valestrand hd.: ved kaien i Tittelsnes, 9.VIII. 1950,
E. Moss (BG). 01en hd.: Sabevik ved Innbjoa, 10.VIII. 1950, E. Moss (BG).
Stord hd.: Leirvik, nordsiden av havnen, vis-a-vis Husoy, 8.VIII. 1950,
E. Moss (BG). Tysnes hd.: Våge, 5.VIII. 1950, E. Moss (BG). Fusa hd.:
Eikeberg i Eikelandsfjorden, 14. IX. 1949, E. Moss (BG). Os hd.: Lepsoy,
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Fig. 4. Codium fragile subsp. scandinavicum. Vladivostok, Siberia,
468626). Utricles from middle of frond.

Kyznegol

(UC

11.VI. 1933, R. Nordhagen (BG). Bomlo lid.: Espevser, 28.VI11.1950, H.
Printz (Herb. Printz). Austevoll hd.: Mogster, Heggvik, “found drifting
in great quantities”, 25.VI. 1933, K. Fsegri (BG). Fana lid.: Heroysundet
ved Milde, VII. 1934, K. Fsegri (BG). Sund hd.: Hummelsund, 31.VIII.
1949, E. Moss (BG). Fjell hd.: Movik, 18.VI. 1934, C. Aim (BG). Herdla
hd.: Herdla, VII. 1932, I. Jorde (BG) (Hygen & Jorde, 1935, p. 14, as
C. tomentosum). Sogn og Fjordane. Gulen hd.: Klokkeid, Eidfjord,
29.VII.1948, E. Moss (BG). Solund hd.: Kråkesund, 12.VIII. 1948, E. Moss
(BG). Askvoll hd.: Nikkoy i Bulandet, 17.VI. 1950, K. Fsegri (BG). Kinn
hd.: Skorpen, Bårsundet, 20.VIII. 1948, E. Moss (BG). Eikefjord hd.:
Hovland i Eikefjord, 16. VI11.1948, E. Moss (BG). Davik hd.: Soroy i
Rugsund, 24.VIII. 1948, E. Moss (BG). More og Romsdal. Rovde hd.:
Larsnes, sor-vest siden av Gurskoy, 25.VIII. 1949, E. Moss (BG). Ulstein
hd.: Osnes i Ulstein, 24.VIII. 1949, E. Moss (BG). Borgund hd.: Ytre Kvasnes, Vegsund, 22.VII I. 1949, E. Moss (BG). Skodje hd.: 100 m utenfor
broen og Stromme, 20.VIII. 1949, E. Moss (BG). 0rskog hd.: Sjoholt,
21.VIII. 1949, E. Moss (BG). Vatne hd.: Ertesvåg, Vatnefjorden, 19. VII I.
1949, E. Moss (BG). Haram lid.: ©ksnesholmene, Rosakvåg, 18.VIII. 1949,
E. Moss (BG). Nord-Aukra hd.: Teistholmene, Rodsoyvåg, 16.VIII. 1949,
E. Moss (BG). Kornstad hd.: Karvåg, 12.VII 1.1949, E. Moss (BG). SorTrondelag. Hitra hd.: skjser mellom Dolmoya og Hjertoya, 7.VIII.
1949, E. Moss (BG). Nord-Froya hd.: Svellingen, 5.VIII. 1949, E. Moss
(BG). Nord-Trondelag. Vikna ltd.: Ytre Vikna, 14.VII.1949, E. Moss
(BG). Nordland. Luroy hd.: Gjeoy, Lovunden, 20.VII. 1949, E. Moss (BG).

This plant has been called Codium tomentosum (or its nomenclatural synonym C. dichotomum) by Scandinavian workers since it
was discovered in Danish waters in 1919. It is not even closely
related to that species, however, which is found as near Scandinavia
only as the Orkney Islands and the Netherlands. Excellent descrip
tions and illustrations of this taxon have been given by Suneson
Su. Bot. Tidsltr., 51 (1957): 1
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(1939) and Lund (1940). The latter carefully compared it with the
entity which he called C. fragile and which in the present paper is
assigned to C. fragile subsp. tomentosoides.
This taxon is clearly part of the Codium fragile complex, as shown
by the tendency toward pointed utricles, by the general shape of
the utricles, by the number, position, and frequency of hairs, and
by the position and number of gametangia. It is true that its habit
makes it readily distinguishable from subsp. tomentosoides: the
proliferous branching and the more slender, lighter green, less firm
branches are characteristic. Considering simultaneously the marked
anatomical differences, one might argue for recognizing this entity
as a distinct species. I have chosen an alternate course, however,
on the basis of the following considerations: (1) from a study of
nearly a thousand specimens of mucronate Codium from all conti
nents it seems best, at least at present, in view of the great complexity
of the variation pattern encountered, to conceive the species in a
very broad sense as a complex assemblage of populations and series
of populations, some of which are morphologically homogeneous
and others heterogeneous; (2) there occur in Scandinavia three
series of populations which, though fairly uniform morphologically,
freely intergrade into each other. These intergrades will be discussed
later in this paper.
Codium fragile subsp. scandinavicum is of very recent occurrence
in Europe. It was reported by Rosenvinge (1920, as C. tomentosum) as having been first collected in Denmark at Hirsholmene
during the summer of 1919, and no earlier collections from Scan
dinavia have been discovered. The earliest collections from Norway
seem to be those made in 1929 by a student excursion from the
University of Oslo (F.egri & Moss, 1952, p. 109). The earliest
Swedish collection is dated 1932 (Kylin, 1933). As to the possible
origin of this taxon, specimens from Vladivostok, Siberia, that agree
well in both habit and anatomy have been found in the Herbarium
of the University of California (15.VIII. 1926, Kyznegol). Somewhat
less similar plants from Japan have also been found (Yokohama,
IX. 1860, Schottmüller, S). It is conceivable that this taxon is
speciating by divergence in its original location (Siberia). Having
been transported into an area shared by closely related plants
(subsp. atlanticum and subsp. tomentosoides), it seems to have ex
changed genes freely and thus to have reversed its evolutionary
direction.
Sv.-Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Whether this morphological plateau will ultimately disappear as
a result of the swamping process remains to be seen, but it seems
a reasonable prediction that Codium fragile in Scandinavian waters
will present an increasingly more complex variation pattern in the
near future. An important factor in the taxonomy of the C. fragile
complex is the remarkable ability of these plants to spread in a
truly weedy fashion. Areas of current invasion include Norway
(Printz, 1952, p. 148; Fa-:gri & Moss, 1952), England, France, and
Spain. Marked physiological adaptability is a requisite for such a
highly successful weed and is implied by the variety of habitats,
from the sublittoral to the midlittoral, from surf-swept rocks to
quiet shell-mud flats. Vegetative propagation is often associated with
the success of weeds, and in Codium this may he carried out by
fragmentation as well as by so-called vegetative buds (Brutkörper),
which appear to be modified, abortive gametangia. Lund (1940)
made a point of their frequency in subsp. scandinavicum contrasted
with their apparent absence in subsp. tomentosoides. They may he
found throughout the genus, although much more frequently in
certain species (e.g., C. isthmocladum Vickers). Although mature
gametangia are to be observed everywhere in Scandinavian Codium, there is no experimental proof that sexual reproduction is
taking place. The occurrence of intergrades is strong evidence,
however. Vegetative propagation would accelerate gene exchange
by bringing large populations of different genotypes into spatial
proximity. Feldmann (1956) has shown that C. fragile [subsp.
tomentosoides], which is spreading in the vicinity of Banyuls-surmer, Pyrénées Orientales, is represented only by female plants
which reproduce by parthenogenesis.
Subsp. atlanticum (Cotton) Silva. Fig. 5.
Codium mucronatum J. Ag. var. atlanticum Cotton, 1912, p. 114, pi.
VII; pi. VIII, figs. 3-5.
Codium fragile (Sur.) Har. f. atlanticum (Cotton) Levring, 1937, p. 34.
Codium fragile (Sur.) Har. subsp. atlanticum (Cotton) Silva, 1955, p. 565.

Fronds 15-25(-50) cm high, dichotomously branched (to 9 or
ders), dichotomies at times telescoped to give fastigiate appearance.
Branches terete (at times flattened at base), tapering from base (ca.
10 mm diam.) to tips (2.5-4 mm diam.). Utricles irregularly cylin
drical or clavate, (130—) 1 70-330,« max. diam., 780-1100(-1200)//
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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5. Codium fragile subsp. atlanticum. Rognosund, Hordaland, Norway, Levring
Taylor). A, utricles from tip; B, utricles from middle of frond.

(Herb. W. R.

long, usually 3-5 x long as broad. Apices of utricles slightly rounded,
often terminating in blunt (occasionally sharp) point or umbo;
apical wall to \2g thick, often prolonging point into blunt mucron
10-14 fi long. Hairs (or hair scars) common, one or two per utricle,
borne 130—200p. below apex. Gametangia ovoid, oblong, or fusi
form, 80-130,a diam., 260-400/t long, one or two per utricle, each
borne on protuberance near middle of utricle. Medullary filaments
mostly 28-68p diam.
Known range. Norway, British Isles.
C
T
QO
Q

Scandinavian specimens examined. Norway. Hordaland. Herdla hd.:
Rognoysund, 9.VII. 1935, T. Levring (Herb. W. R. Taylor). Sogn o
Fjordane. Bremanger hd.: Kalvåg, VII.1895, P. Boye (BG). More o
Romsdal. Sandoy hd.: Husoy, 6.VII. 1918, N. Wille (S).

This subspecies is represented in Britain by a homogeneous series
of populations extending over a wide area. In Scandinavia, however,
it seems to be rare. A few intergrades between it and subsp. scandinavicum have been detected (cf. section on intergrades). It seems
likely that subsp. atlanticum ultimately will be swamped.
So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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(van

Goor) Silva. PI. 11:1; Figs. 6, 7.

Codium mucronatum J. Ac. var. tomentosoides

van

Goor, 1923, p. 134,

fig. lc.

Codium fragile (Sur.) Har. subsp. tomentosoides (van Goor) Silva,
1955, p. 567.

Habit as in subsp. atlanticum, fronds to 90 cm high. Utricles
irregularly cylindrical or more often clavate, frequently with broad
constriction at or just below middle, (105 ) 165—325(-400)p max.
diam., 550-1050p long, usually 2.5-5.5 x long as broad. Apices
of utricles rounded-apiculate; apical wall to 12p thick, prolonging
point into sharp mucron to 68^ long, becoming blunt or disappear
ing with age. Hairs (or hair scars) common, l-3(-5) per utricle,
borne 160—260p below apex. Gametangia ovoid, oblong, or fusi
form, 12-92p diam., 260—330fi long, one or two per utricle, each
borne on protuberance near middle of utricle (410-560p below
apex). Medullary filaments mostly 26-68p diam.
Known range. Scandinavia, British Isles, Netherlands, France.
Representative Scandinavian specimens examined. Denmark. Sk: Tversted, washed ashore, 17.VII. 1935, S. Lund (Herb. S. Lund). Lf (Limfjord):
Rannen at Lemvig, washed ashore, attached to stone, 19.V. 1940, S. Lund
(Herb. S. Lund); lit. 1922, R. Spärck (C); Oddesund, 4.VII. 1930, Lund
510 (C; Herb. S. Lund) (Lund, 1940, pi. V); Thisted, the harbour, 9.VII.
1930, Lund 537 (Herb. S. Lund); Sallingsund, 4-5 in, 16.V111.1920, Boye
Petersen (C). Kn: Hirsholmene, VIII. 1934, Glenstrup (C); Syvstenen,
6.VII. 1934, Rosenvinge 11279, 11281 (C).
Sweden. Bohuslän: Brand
holmen near Långö, X. 1938, C. Engblad (S).
Norway. Akershus.
Nesodden hd.: Lokkestranda, 31.VII. 1950, E. Moss (BG). Frogn hd.:
Aspond, 31.VII. 1950, E. Moss (BG). Vestfold. Tjolling hd.: Fordoppa,
Ula, 24.VII. 1950, E. Moss (BG). Aust-Agder. Fjtere hd.: Tevik-Kilen,
13.VII. 1950, E. Moss (BG). Eide hd.: sundet mellom Kongsholmen og
Haralden, Store Änevig, 11.VII. 1950, E. Moss (BG). Flovåg hd.: Bliksund, 9.VII. 1950, E. Moss (BG). Vest-Agder. Randesund hd.: Bjorviken,
9.VIII. 1950, E. Moss (BG). Sogne hd.: Okse utenfor Hallandsvik, E. Moss
(BG). Halse og Harkmark hd.: Lundevig, 2.VII. 1950, E. Moss (BG). Lista
hd.: Falle, 29.VI.1950, E. Moss (BG). Rogaland. Sokndal hd.: Ytterst
i Nordfjord, 27.VI. 1950, E. Moss (BG). Hordaland. Austevoll hd.:
Grunnevåg, Store Kalsay, 1. IX. 1949, E. Moss (BG). Os hd.: Bjånes i Fusafjorden, 13.IX. 1949, E. Moss (BG). Fana hd.: Heray ved Milde, 30.IX.
1946, K. Ftegri (BG). Sund hd.: Bukkensundet, 26.VIII. 1950, E. Moss
(BG) (F^egri & Moss, 1952, fig. 1). Laksevåg hd.: Purkviken i Vatlestremmen, 12.VII. 1948, E. Moss (BG). Sogn og Fjordane. Gulen hd.: Bartnesay, Garvåg, 4.VIII.1948, E. Moss (BG). Solund hd.: Hugay, 12.VIII.
1948, E. Moss (BG). Askvoll hd.: Nikkoy i Bulandet, 17.VI. 1950, K. Fsegri
(BG). Kinn hd.: Barekstein, 21.VIII. 1948, E. Moss (BG). More og RomsSv. Bot. Tidskr., öl (1957): 1
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Fig. 6. Codium fragile subsp. tomentosoides. Hirsholmene, Denmark, Lund 1289 (Herb.
S. Lund}. A, utricles from tip; B, utricles from middle of frond.

Fig. 7. Codium fragile subsp. tomentosoides. Blåbserskog, Solund hd., Sogn og Fjordane,
Norway, Moss (BG). Utricles from lower part of frond.
9- 573371
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dal. Vestnes hd.: mellom Faksen og Furunes, 20.VIII. 1949, E. Moss (BG).
Sor-Aukra hd.: Sunelsbo, 15.VIII. 1949, E. Moss (BG). Bratvier hd.: Bratvser, 3.V. 1952, H. Printz (Herb. Printz).

1 his subspecies seems certainly ot recent occurrence in Europe,
probably having been introduced from Japan. It was first collected
in Holland in 1900 (van Goor, 1923, p. 133). Rosenvinge (1920)
reported it (as C. mucronntum) as having been first collected in
Denmark (in the Limfjord) during the summer of 1920, and no
earlier Scandinavian collections have been discovered. 11 was first
observed growing in Helgoland in 1930 (Schmidt, 1935). The first
Swedish collection is dated 1938 (leg. Engblad) and the earliest
Norwegian collection 1946 (leg. F^gri).
Moss (FjEgri & Moss, 1952) is of the opinion that the characters
allegedly distinguishing “C. dichotomum” (i.e., C. fragile subsp. scandinavicum) from “C. fragile'' (i.e. C. fragile subsp. tomentosoides)
“are—to a very great extent or exclusively—ecotypical responses”.
While there is no doubt in my mind of the existence of two
readily distinguishable morphological plateaus, the picture may be
obscured locally by the occurrence of intergrades (to be discussed
below). Furthermore, the probability of environment-induced
morphological variability must be considered, and studies to deter
mine this ellcct are greatly needed. Experience with Codium in
other areas suggests that the environment can be expected to have
more effect on habit than on anatomy. A few specimens aberrant in
habit may be cited as examples of possible ecological interpreta
tion. Proliferous branching is characteristic of subsp. scandinavicam, but a remarkably luxuriant, proliferous plant of subsp. to
mentosoides has been collected (cf. F.egri & Moss, 1952, fig. 1).
Conversely, the proliferous character is not necessarily manifested
in all intergrades between the two subspecies. One non-proliferous
intermediate has an unbranched basal segment 32 cm long (Hordaland, Austevoll hd.: Grunnevåg, Store Kalsoy, 1.IX. 1949, E. Moss,
BG). A specimen of subsp. tomentosoides collected at the same time
and place resembles C. decorticatum (Woodw.) Howe in the breadth
of its segments, which reach 1 cm in the dried condition.
Unverified Records.
(Specimens not available.)

1892, p. 355, C. tomentosum.
1926, p. 256, C. tomentosum.

Hansteen,
Printz,
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Fig. 8. Codium fragile subsp. tomentosoides > scandinavicum. Berefjord, Hidra hd.,
Vest-Agder, Norway, Moss (BG). Utricles from middle of frond.

Intergrades.
(PI. II: 2; Fig. 8.)

Intergrades between Codium fragile subsp. atlanticum and subsp.
scandinavicum, like subsp. atlanticum itself, are rare. In the follow
ing specimens the utricles have apices similar to those of atlanticum
but are shorter and fatter than usual, possibly indicating the presence
of scandinavicum genes.
Norway. Hordaland. Fusa hd.: Blomvåg i Eikelandsfjorden, 14.IX.
1949, E. Moss (BG). Fjell hd.: Snekkevik syd for Brattholmen, 10.VII.
1948, E. Moss (BG). Sogn og Fjordane. Selje hd.: Randeberg, 2.IX.1948,
J. Kvalheim (BG).
Intergrades between Codium fragile subsp. atlanticum and subsp.
tomentosoides, though conceivable, would be practically impossible
to recognize, such being the nature of the differences between the
two subspecies.
Codium fragile subsp. scandinavicum and subsp. tomentosoides
intergrade commonly. Intergrading characters involve both habit
and anatomy. In Lund 1285 (Hirsholmene), separated in the field
from typical scandinavicum on the basis of habit, the utricles, though
Sv. Bol. Tidskr., 51 (1957): 1
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most similar to those of scandinavicum, are longer than usual, often
with a median constriction, and sometimes sharply pointed, espe
cially juveniles, thereby strongly suggesting the presence of tomentosoides genes. Similar utricles are seen in Lund 1290 (Hirsholmene),
the habit of which, however, is typically that of scandinavicum.
The opposite pattern of intergradation is seen in Lund 1280 (Hirs
holmene), which has the habit and anatomy unmistakably assign
able to tomentosoides, although the presence of short, fat utricles
and the tendency toward blunt apices, especially in juveniles, would
seem to be a manifestation of scandinavicum genes. Intermediate
conditions are represented in Lund 1287 and 1288 (Hirsholmene).
In addition to this assemblage of putative segregants found at Hirs
holmene, intergrades are fairly common in Norway. For conven
ience intergrades are listed below in three categories: (I) those most
closely resembling subsp. scandinavicum, (II) intermediates, and
(III) those most closely resembling subsp. tomentosoides.
Group I. Denmark. Kn: Hirsholmene, the harbour, 20.IX. 1940, Lund
1285 (Herb. S. Lund); 10.XII. 1940, Lund 1290 (Herb. S. Lund).
Nor
way. Hordaland. Kvinnherad hd,: Bjellandsholmens nord-ende, Sunde,
19.V111.1950, E. Moss (BG). Fana hd.: Loholmen, mellom Hjellestad og
Flesland, 27.III. 1949, E. Moss (BG). Sogn og Fjordane. Gulen hd.:
Kvelpholm, 5.VIII. 1948, E. Moss (BG). Kinn hd.: sorsiden av Indre Hovdevåg, 21. VIII. 1948, E. Moss (BG). More og Roms dal. Kornstad hd.:
Karvåg, 12.VIII. 1949, E. Moss (BG).
Group II. Denmark. Kn: Hirsholmene, the harbour, 24.XI. 1940, Lund
1287, 1288 (Herb. S. Lund). — Norway. Aust-Agder. Dypvåg hd.:
Flatskjscr, Lyngor, 16.VII. 1950, E. Moss (BG). Hordaland. Austevoll
hd.: utsiden av Kalsoyvik, Store Kalsoy, 1.IX. 1949, E. Moss (BG). Sogn
og Fjordane. Kinn hd.: Ytre Hovdevåg, 21.VIII. 1948, E. Moss (BG).
Nordland. Rost, Lofoten Islands, 19.VI. 1953, G. Erdtman (S).
Group III. Denmark. Kn: Hirsholmene, the harbour, 19.VII. 1940,
Lund 1280 (Herb. S. Lund). — Norway. Akershus. Nesodden hd.: Barodden, 31.VII. 1950, E. Moss (BG). Vest-Agder. Hidra hd.: Berefjord,
vis-a-vis Holmen, 27.VI.1950, E. Moss (BG). Hordaland. Fana hd.:
Stend, Melkevik i Fanafjorden, ved kaien, 24. IX. 1949, E. Moss (BG).
Herdla hd.: Kvernepollen, 15.VII. 1948, E. Moss (BG).

Summary.
Four taxa of Codium (Chlorophyceae) are described and illustrated
from Scandinavian waters. Two of these (C. vermilara and C. fragile
subsp. atlanticum) are original inhabitants, but are rare. The othertwo (C. fragile subsp. scandinavicum and subsp. tomentosoides) are
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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of recent introduction and are becoming increasingly abundant.
The occurrence of intergrades between pairs of subspecies of C. fra
gile suggests an exchange of genes. Intergrades between subsp. scandinavicum and subsp. tomentosoides are fairly common, creating
a complex variation pattern. Experimental proof of gene exchange
and studies to determine the effect of the environment on morpho
logical variability are needed.
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Explanation of the Plates.
Plate I.
1. Codium vermilara. Ballesheim, Hordaland, Norway, Jorgensen (BG).
2. Codium fragile subsp. scandinavicum. Eigeroy, Rogaland, Norway, Moss (BG).

Plate II.
1. Codium fragile subsp. tomenlosoides. Hallandsvik, Vest-Agder, Norway, Moss (BG).
2. Codium fragile subsp. tomentosoides > scandinavicum. Berefjord, Vest-Agder, Nor
way, Moss (BG).
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OM VEGETATIONEN PÅ SEYCHELLERNA.
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Den engelska kronkolonien Seychellerna hestår av 92 öar, be
lägna på norra ändan av en lång, nord-sydgående undervattensplatå i Indiska oceanen, den s. k. Maskarenplatån. De största äro
byggda av granit, de övriga äro korallöar. Även de förstnämnda äro
delvis omgivna av korallrev. Huvudön, som heter Mahé, är 17 km
lång och 5 km bred samt belägen 4° söder om ekvatorn och 1 650
km rakt österut från Mombasa. Kolonien, som fått sitt namn efter
vicomte des Sechelles, fransk finansminister under Ludvig XV,
har ungefär 40 000 invånare, huvudsakligen avkomlingar av fran
ska invandrare och frigivna slavar. Härav bo 30000 på Mahé, som
också uppkallats efter en fransk dignitär, guvernören Mahé de
Labourdonnais. Här ligger också koloniens huvudstad och enda
stad, Victoria, som har 7 000 invånare.
Seychellerna, som är en relativt ung koloni, besöktes veterligen
första gången av en botanist på 1830-talet. Det var professorn vid
The Royal Society of Sciences på Mauritius och författaren till det
berömda verket Hortus Mauritianus, M. Bojer, som utsträckte sina
floristiska undersökningar ända till den isolerade ögruppen. Den
första mera betydande kollektionen av växter gjordes emellertid
1841, då en annan fransk botanist, M. Auguste Pervillé, besökte
Seychellerna. Åren 1862—66 gjordes vid liera tillfällen nya insam
lingar av dr John Kirk, som då var vice konsul i Zanzibar. 1867
avlade dr Percival Wright ett besök på Mahé och publicerade art
listor och beskrivningar på en del nyfunna species.
Den första systematiska inventeringen av öarnas flora skedde
emellertid 1871 och 1874, då direktören för Botaniska trädgården
på Mauritius, Mr John Horne, sammanbragte en kollektion på
över 700 nummer, försedd med utförliga uppgifter om utbredning
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och ståndorter m. m. Han försökte också utreda vilka arter, som
voro inhemska, något som numera torde vara ganska svårt. Alla
ovannämnda bidrag sammanfördes av J. G. Baker i hans »Flora
of Mauritius and the Seychelles», vilken utkom 1877 som ett led
i den serie av koloniala lloror, vilka utgingo från Kew. I denna
uppgivas 258 angiospermer som inhemska på ögruppen.
Det skulle dröja mer än tjugo år, innan några nya bidrag till
kännedomen om Seychellernas flora lämnades. 1899 besöktes näm
ligen öarna av den tyska Valdiviaexpeditionen, bland vars med
lemmar var den kände växtgeografen A. F. W. Schimper. Bety
dande samlingar gjordes och dessutom bidrog expeditionens besök
till att stimulera intresset för botanisk forskning bland koloniens
bofasta befolkning. Särskilt bör nämnas Mr G. P. Thomasset, en
plantageägare på Mahé, och direktören för Botaniska trädgården i
Victoria, P. B. Dupont. Den sistnämnde var en Seychellernas
Linné. Han ivrade för väckande av allmänhetens intresse för lan
dets flora och införde nya arter för att pröva deras lämplighet för
kolonien. För detta ändamål valde han med säker blick ut ett om
råde, som låg lätt tillgängligt inom staden och som på en jämförelse
vis liten areal uppvisade en mängd olikartade växtlokaler, såsom
bergstup, raviner, blockmarker och öppen terräng. Det inplante
rade materialet blev med tiden synnerligen rikt och representativt.
Utom ett stort antal tropiska vedväxter finns här många intressanta
örter, särskilt liljeväxter, araceer och ormbunkar. Numera är dock
denna lustgård till stor del förfallen och igenväxt. Plåtetiketterna
äro sönderrostade och namnen oläsliga. I Adldfloret i trädgårdens
utkanter trängas allehanda träd, buskar och lianer i en förvirrande
mångfald, och det bjuder en nybörjare i tropisk floristik stora svå
righeter att identifiera dem. F. n. synes ingen lämplig man fmnas
på Seychellerna, som kan upprätthålla Duponts skapelse.
Åren 1905 och 1908 fick kolonien besök av ännu en forskargrupp,
den engelska Sealarkexpeditionen med professor J. S. Gardiner
som ledare. Utom de rent geografiska undersökningar, som utför
des, insamlades mängder av botaniskt material och många ny
tillkomna arter noterades. Detta gjorde en ny sammanfattning av
öarnas flora behövlig och denna utfördes av den engelske botanis
ten och orkidéspecialisten V. S. Summerhayes Add KeAv Gardens.
Hans avhandling, som heter »An Enumeration of the Angiosperms
of the Seychelles Archipelago» och utkom 1931, uppräknar 480 ar
ter, vilket då skulle vara ögruppens hela kända fanerogamflora.
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Trots att författaren inte själv varit på Seychellerna är nog hans
arbete det viktigaste, som hittills behandlat ögruppens flora. På
grundval av tillgängligt herbariematerial och alla litteraturuppgifter
gör han en statistisk utredning av florans släktskap med å ena si
dan Madagaskar—Afrikas, å den andra Indiens och framhåller det
relativt stora antalet arter med östlig utbredning. Han gör också
en jämförelse mellan de skilda öarnas lloror och drar i samband
härmed vissa slutsatser angående vegetationens historia. Slutligen
kan tilläggas, att dr J. Eriksson under Albatrossexpeditionens be
sök på Seychellerna 1948 gjorde betydande insamlingar av bota
niskt material, bl. a. ormbunkar och mossor.
Vad geologien beträffar, kan nämnas att tysken Max Bauer 1898
publicerade en undersökning över Seychellerna, huvudsakligen
behandlande berggrunden. Härmed torde vara redogjort för det
väsentliga som skrivits beträffande öarnas naturförhållanden. In
nan jag går in på det egentliga ämnet för denna uppsats må några
ord ägnas åt topografi och klimat.
De största öarna äro, som nämnts, byggda av granit och mycket
kuperade. Toppar på inemot 1000 m förekomma. De äro skilda
av djupa, branta raviner, utskurna av de talrika strömmarna. Mäk
tiga stup, fårade av slagregnen äro också karakteristiska topogra
fiska drag. Dalgångarna äro delvis fyllda av ras- och svämbildningar och i allmänhet bördiga, medan de högre bergspartierna
merendels äro hårt eroderade och ganska sterila. Kring dalmyn
ningarna nere vid kusten utbreda sig smärre slätter. Jordarten där
kan närmast betecknas som svämsand, nersköljd från höjderna av
strömmarna och avsatt på revkalken vid deras fot.
Klimatet är tropiskt och bestämmes i sina huvuddrag av vindrikt
ningarna. Öarna ligga vid nordgränsen för sydostpassaden, här kallad
south-east monsoon, vilken blåser från slutet av april till början av
november. Den medför svalare väder, solsken och torka. Under den
övriga tiden av året påverkas vädret av nordostmonsunen norr om
ekvatorn. Söder om denna svänger vinden från nordost till nord
väst (north-west monsoon). Den medför varmare luft och nederbörd
men varierar mycket i styrka och vindstilla perioder förekomma.
Den hetaste månaden är mars med en genomsnittlig temperatur
på 28° och augusti den svalaste med 25,7°. Genomsnittliga maximi
temperaturen är 30° och minimitemperaturen 24,3°. Variationerna
äro sålunda mycket små med dagliga värmeoscillationer på 3-4°.
På höjderna är temperaturen något lägre.
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Mesta nederbörden faller alltså under vår vinter. Den varierar
mellan 1 800 och 3 400 mm per år. Störst synes den vara på berg
krönen, som ofta äro höljda i dimmor även under den torra tiden.
I stort sett kan klimatet sägas vara behagligt för att vara i tropi
kerna, även om det inte precis är stärkande.
Som ovan påpekats, utgöres berggrunden på de större öarna av
granit. Max Bauer beskriver den som en i huvudsak kvartsfattig
typ, rik på hornblände. Den närmar sig alltså vad surhetsgraden
beträffar syeniterna. Nere vid kusten, såsom vid Beau Vallon och
Northolme, fann jag den underlagrad av diorit, vilken även jämte
diabas på högre nivåer genomsätter graniten som gångar. Detta
tyder på att den senare är äldre och att den blivit injicierad med en
basisk smälta. Detta anger, att åtminstone huvudöns övre delar be
stå av surare bergarter än de lägre, vilket givetvis också har bota
niska konsekvenser. Graniten växlar i färg från grå till röd och är
i allmänhet medelgrov. Diabasen är ofta av åsbytyp men även fin
korniga, mörka varieteter förekomma.
Alla dessa bergarter äro av eruptivt ursprung, dvs. de ha trängt
upp som smältor från jordens inre och stelnat till stora massiv
inne i jordskorpan. Genom de under långa tidrymder pågående
vittringsprocesserna ha dessa eruptiv inte bara blottlagts utan också
på ett fantastiskt sätt sönderskurits, så att det nuvarande vilda
berglandskapet mejslats ut. Möjligt är, att samtliga granitöar äro
delar av ett enda stort eruptiv, som på ovan nämnt sätt plus en
senare följande transgression isolerats från varandra. Härom skulle
en undersökning av den submarina sockeln kunna ge upplysning.
Då Seychellerna icke genomgått en istid äro jordslagen helt andra
än hos oss. Morän, åsgrus och sedimentära leror saknas sålunda.
Den jord, som finnes, är direkt framgången ur den underliggande
berggrunden genom vittring, eller genom rinnande vatten och jord
skred transporterad sådan vittr ingsj or d. Det blottade berget är
inte skrovligt och ojämnt utan mjukt slätat och med vertikala rän
nor utgrävda i det uppmjukade materialet genom skyfallen. Bergets
förvandling till jord sker i detta klimat genom silikatens förvand
ling till hydrater, hos graniterna uppblandade med kvartskorn.
Järnet i glimmer och hornblände ger upphov till järnhydroxid, som
ger denna lerartade eller sandiga jordart, lateriten, den för tro
pikerna karakteristiska röda eller gula färgen.
I branta lägen och regnrika klimat utsättas dessa jordar för en
annan geologisk agens, nämligen erosionen, ofta kombinerad med
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ras. Vid stormar och slagregn kunna väldiga massor av jord och
sten vräkas ner i dalgångarna, åstadkommande stor skadegörelse.
Ett typiskt drag i Seychellernas topografi äro de mängder med
jättestora, av den skålformigt fjällande vittringen rundade block,
som ligga överallt på och nedom bergsidorna. Vid landsvägarna
ser man flera mäktiga skärningar, vilkas blandningar av block och
jord tyda på att de äro skred.
Av detta framgår, att höjderna genom erosionen förlorat en god
del av sitt jordtäcke och följaktligen äro mer ofruktbara än dal
stråk och kustbälten. De senare ha ofta en sandig och ganska sten
fri jord, som där den har revkalk till underlag eller är uppblandad
med snäckskal o. d. är av god beskaffenhet och i allmänhet utnytt
jad till kokosplantager.
Ett annat resultat av vittring och regnerosion är de underliga
skulpturer man överallt ser på klippor och lösa block. De äro ofta
kraftigt refflade i vertikal led eller skålformigt urgröpta på ett sätt,
som är förvillande likt de bränningsskulpturer man ser vid våra
klippiga stränder. Här anträffas de dock i sådana lägen, att ett så
dant bildningssätt är otänkbart.
En överblick av vegetationen på Mahé får man bäst genom en
vandring från kusten upp till de högsta krönen. De växtzoner man
kan tala om här följa alltså i vertikal led.
Bergen springa här och var fram ända till havet, bildande klip
piga eller blockbeströdda uddar. Mellan dessa bukta sig kilometer
långa sandstränder i mjuka kurvor. På de förstnämnda lägger man
särskilt märke till apocvnacéen Lochnera rosen, en cirka 3 dm hög
halvbuske med stora rödvioletta blommor. I den sparsamma vege
tationen på sandstränderna dominerar den pantropiska Ipomaea
pes-caprae (Batatrant), som med startpunkt i strandskogens skugga
sänder ut sina många meter långa revor på den solstekta sanden, där
den utvecklar sina konvolvelliknande blommor. Namnet inom pa
rentes är liksom i fortsättningen det lokala.
Där de större bäckarna utmynna och marken är slammig, upp
träda mangroveformationerna. De kunna längs vattendragen nå ett
gott stycke inåt land. De av mig antecknade arterna äro Rhizophora
mucronata, Brugiera gymnorrhiza och Avicennia officinalis. På Praslin tillkommer Xylocarpus granatum. Samtliga arter gå här under
creolenamnet manglier. Till mangroven sluter sig vidare Heritiera
litoralis (Bois de Table), ett inhemskt träd av fam. Sterculinceae,
lätt igenkänt på de upptill 20 cm långa, elliptiska, underfill liksom
Si>. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

140

ANTON SOHLIN

r<å
‘ i-

„JSJr

* i#

i* Jg| 1

Fig. 1. En karakteristisk landskaplig detalj äro de av regnen starkt eroderade berg
stupen och klippblocken. Mahé. Foto A. Sörlin.

silverfjälliga bladen. Det är ett ypperligt timmerträd med tung,
mörk ved använd till skeppsmaster. Trädet förekommer i mangroveskogens torrare kantpartier och detsamma kan sägas om
Hernandia peltata (Bois blanc) en starkvuxen lauracé, som också
lätt kännes igen på de karakteristiska bladen. De äro lika stora
som hos föregående art men hjärtlika med sju starka nerver, som
utgå från bladskaftets fästpunkt ett stycke in på bladskivan. Ett
annat typiskt strandträd, dock ej helt knutet till havets omedelbara
närhet, är infödingarnas takamaka, Calophyllum inophyllum, ett
av ögruppens bästa inhemska virkesträd. De glänsande mörkgröna
bladen äro motsatta och ha en karakteristisk tät, fin och tydlig
nervatur. Till strandträden kan man också räkna Terminalia catappn
(Badamier), ett kraftigt träd, som från stranden kan följa längs bäck
ravinerna ett gott stycke upp i höglandet. Unga träd äro lätt igenkänn
liga på sina horisontella grenkransar (etageträd) och påfallande äro
också de stora, omvänt äggrunda bladen, som bli lysande röda innan
de fällas. Liksom flera andra av de här nämnda strandträden har
badamier frukter, särskilt lämpade för långväga vattentransporter.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 2. Utmed vattendragens slamfyllda mynningsvikar utbreda sig mangroveformationerna. Rhizophora mucronata. Mahé. Foto A. Sörlin.

I skuggan av dessa träd uppträder en gräs- och örtflora, som
närmast skulle kunna betecknas som obehörig. Den består sålunda
nästan uteslutande av främmande arter, som konkurrerat ut den
inhemska floran. Längs vägen antecknar man så t. ex. Desmodium
polycarpum, en leguminos med ledade baljor, som besvärande lätt
falla i sär och fastna på kläderna. Därtill äro de så svåra att av
lägsna, att det kan ta flera timmar att rensa sig efter en dags vandring.
Andra vanliga arter äro Striga hirsuta, Turnera ulmifolia, Stachytarpheta indica, Asystasia gangetica, Datura alba, Bryophyllum calycinum (på torrare platser), och den på mangroveträden kläng
ande Derris uliginosa. Bland de fåtaliga gräsen antecknades Stenotaphrum complanatum och av halvgräs Cyperus dubius och C. rotundus samt en Mariscus-saA. Tillsammans med mangroven växte ym
nigt Acrostichum aureum, en grov ormbunke med halvannan meter
långa blad, onagracéen Jussiaea suffruticosa samt slutligen vid bäck
kanter rikligt ett par storblommiga amaryllidacéer, en Crinum bracteatum närstående form, möjligen endemisk, och en Hymenocallis,
den senare ej förut rapporterad och troligen införd på senare tid.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 3. Strandbild från Mahé med Ipomaea pes-caprae. Strandskogen består av Calophijlhim inophyllum, Hernandia peltata, Heriliera Moralis, Terminalia catappa och
kokospalmer. F'oto A. Sörlin.

Till kulturfloran höra efter allt att döma även några andra dekora
tiva monokotyledoner, som uppträda i detta sällskap, nämligen
zingiberacéerna Nicolaia imperialis och Alpinia nutans, en Heliconia-art samt aracéen Xanthosoma sagittifolium. Alla tillhöra släk
ten, odlade i varmhus hos oss.
Denna uppräkning ger vid handen, att de tätare bebyggda strand
slätterna ha en kosmopolitisk flora, något som är rätt naturliggt och
även framhållits av tidigare besökare. När man nu lämnar strand
bältet och börjar bergbestigningen, finner man att lloran snart
ändrar karaktär. I stort sett kan man säga, att antalet inhemska
och endemiska arter stiger med höjden över havet. I det följande
skildras kort tre exkursioner, som belysa detta förhållande. De
företogos under september-november månader 1955, dvs. under
den torra tiden.
Den första utgår från Beau Vallon på Mahés nordvästra sida och
slutar på Signal Hill, en höjd på cirka 400 m ö. h.
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Fig. 4. Crinum bracteatum är vanlig vid stränder oeh bäckar på Mahé. Foto A. Sörlin.

En dominerande växt, som man får kontakt med, så fort man
lämnat området för mera sammanhängande odling är ceylonkanelen, Cinnamomum zeylanicum, vilken bildar ett buskskikt under
kokospalmerna. Genom ständig beskärning av de vildväxande be
stånden hållas de vid en höjd på 2-3 meter. Kanelcn är lätt igen
kännlig på de elliptiska, med tre skarpa nerver försedda bladen
och de små oansenliga blommorna. Barken från de unga skotten
lämna kanel, men viktigare är framställningen av kanelolja genom
destillering av färska blad och bark. Till växtsättet påminner kanelen annars närmast om hasseln. Den har spelat en viktig roll i vege
tationens historia på Seychellerna, varom mera längre fram.
På buskarna klänger allmänt en späd ärtväxt, Abrus precatorius,
med öppnade baljor, där man ser de 4-5 fröna, som äro lysande
röda med en liten svart Häck. På grund av sitt dekorativa utseende
användas de till halsband och andra prydnader. De färska fröna
äro, malda och blandade med vatten, ytterst giftiga och ha använts
(och användas troligen ännu) vid trolldom och besvärjelser. Vid
sidan av kanelen är Lantana camara med lokalnamnet Vieille tille
en av de mest påträngande arterna. Det är en rikt och vackert
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blommande verbenacé, som här liksom annorstädes i tropikerna
blivit ett synnerligen besvärligt ogräs. Den trivs inte, där trädens
lövtak är tätt nog, men på öppna platser är den en svår konkurrent
till värdefullare buskar och hindrar all trädväxt. Den odlas hos oss
som rumsväxt under namnet »Eld och glöd», beroende på blom
mornas först gula sedan orangeröda färg. Till de allmännare ar
terna hör också Chrysobalanus icaco (Prune de France) en buske,
som går högt upp på höjderna, där den gör stor nytta genom att
beskugga och döda ormbunkstäckena på de eroderade sluttningarna.
Den har ätliga frukter, därav det inhemska namnet.
Bebyggelsen utgöres på 200-300 metersnivån endast av enstaka,
långt från varandra liggande hyddor med någon miniatyrodling
omkring. Terrängen är för övrigt så brant, att någon markbearbet
ning knappt kan komma ifråga. Men man träffar här och var på
rester av gammal bebyggelse i form av nedfallna bambustängsel,
inneslutande några bananplantor, mango- och kakaoträd, varjämte
man ser Piper-rankor och vanilj klättra på stammar och klippor.
Det rör sig här troligen om nybyggen, grundade av frigivna slavar
och sedan övergivna. En annan införd och förvildad växt är Averrhoa bilimbi, kallad bilimbi, ett litet träd med små gurkliknande
frukter, som i mängd uppträda på stam ocli grenar, alltså liksom
kakaoträdet ett exempel på kauliflori, vidare Flacourtia Ramontchi,
även denna med ätliga frukter. Allt som allt en rätt trivial införd
flora.
Men på högre höjder komma rester av den ursprungliga vegeta
tionen till synes. En sådan är rubiacén Craterispermum microdon,
en buske påminnande om teplantan men med rödnerviga blad.
Den mest iögonenfallande är dock den ävenledes endemiska Stevensonia grandifolia eller latanier, Seychellernas vackraste palm.
Först uppträda unga plantor, högre upp tillkomma allt rikligare
blommande exemplar. Det är en relativt lågväxt art, den når van
ligen endast 8-10 meters höjd, men de väldiga, hela bladskivorna
göra sig på långt håll märkbara i den täta grönskan. Bladen lämna
ett utmärkt takmaterial. En annan endemisk art är Pandanus sechellarum. Ännu äro dock alltjämt de flesta träd och buskar införda,
fast viltväxande arter. Bröd- och jackfrukt äro vanliga, och bland
virkesträd kan nämnas Casuarina equisetifolia och Pterocarpus irtdieus eller sang-dragon. Eucalyptus citriodora har planterats in för
bladens skull. De innehålla en flyktig olja. Bambu förekommer
också, fast jag icke funnit någon uppgift därom i litteraturen. TySv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 5. Blommande exemplar av Stevensonia grandifolia, en av Seychellernas många
endemiska palmer. Mahé. Foto A. Sörlin.

värr kunde jag inte reda ut, vilken eller vilka arter det rörde sig om.
Högsta krönen utgjordes av sterila eroderade blockmarker med
enstaka exemplar av Casuarina och en undervegetation av orm
bunkar och gräs av samma slag, som förekomma på de högsta
bergen och därför närmare omtalas under följande exkursion.
Denna utgår från staden Victoria och målet är Morne Seychellois,
med nära 1000 m ögruppens högsta topp. Vi följa först Forét noir
Road, en av de sex vägar, som tvära över ön från kust till kust.
Denna väg når upp till 400 m ö. h. och går till en början genom
de odlade och tätt bebyggda sluttningarna ovanför staden. Där
efter stiger man in i ett landskap, karakteriserat av djupa erosionsdalar, fyllda av en yppig växtlighet med i huvudsak samma arter,
som vi förut mött på Signal Hill. Men här tillkomma en del nya
element. Ryggarna mellan dalgångarna äro hårt denuderade och
rätt sterila med en steppartad vegetation. Bland de nya framträ
dande arter, som möta här, är främst att nämna Albizzia moluccana,
ett mycket stor- och snabbvuxet träd, vars ljusgrå stammar och
10-573371
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grenverk lysa fram överallt i skogstäcket. Trots sin allmänna före
komst torde Albizzian vara en av de senaste nykomlingarna i Sey
chellernas flora, ty den finns inte medtagen i Summerhayes’ för
teckning av 1931. Orsakerna till att Forestry Department beslöt
inplantera detta träd äro flera. Först växer det som nämnts mycket
fort. Det kan nå ett stamomfång på nära 2 m på 10 år. Haberlandt
berättar i »Eine botanische Tropenreise», 3 uppl. (1926), om ett
exemplar på Java, som på samma tid nådde den anmärknings
värda höjden av 35 m. Vidare har det mycket kraftiga, ytligt gående
rötter och hindrar därigenom regnerosionen i sluttande lägen. För
det tredje har trädet, som andra leguminoser, en lätt och luftig
krona, som medger uppkomsten av ett lägre trädskikt. Nackde
larna med Albizzian är att virket är av låg kvalitet och mest an
vänt till lådor o. d. samt att den utbreder sig alltför villigt. Eller
som chefen för Forestry Division uttryckte sig, skulle man lämna
vegetationen fria tyglar, skulle snart nog hela ön vara täckt av Albizzia och kanel.
I dalbottnarna växa vackra bestånd av Pterocarpus indicus, som
med snabbvuxenhet förenar en bättre virkesk val itet. Dessutom fin
ner man här åtskilliga andra införda trädslag, som nu äro föremål
för planmässig sådd och plantering. Detta gäller särskilt på de
mer eller mindre kala ryggarnas krön och sidor. Sluttningarna ter
rasseras och här utplanteras nu Tecoma leucoxylon (Calice du Pape),
Sandoricum indicum (Santal), Adenanthera pauonina (Agati), Swietenia Mahogany och Mdia dubia m. tl. virkesträd. Flera av dem
visa en anmärkningsvärd tillväxthastighet, så t. ex. den sistnämnda,
som på två och ett halvt år kunde utveckla sig från frö till ett rakstammigt träd på 12 meters höjd. Även mahognyträden visade en
kraftig växt.
Ett märkligt drag är frånvaron av egentliga palmer, vilket sä
kerligen beror därpå att den ursprungliga skogen inom detta område
blivit helt förintad. Stora sträckor utgöras av sterila, blockbeströdda
marker, där ormbunken Gleichenia dichotoma, invånarnas Fougére,
och en Panicum-art (parviflorum ?), Gazon trail, invaderat alla ut
huggna partier och täcka dem med en tät, mjuk och tjock matta,
där ingen trädvegetation kan rota sig. Båda äro ljusälskande och
dödas genom beskuggning, där man lyckas åstadkomma någon så
dan. I denna trista omgivning noterades dock några intressanta,
endemiska arter. En bladlös vanilj, Vanilla phalaenopsis, som står
nära Ceylons V. Walkeriae, klänger mångenstädes på klippblocken
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 6. Vanilla phalaenopsis, bladlös vanilj. Iindemisk art, klättrande på de vittrade
granitblocken. Mahé. Foto A. Sörlin.

och den »köttätande» Nepenthes Pervillei uppträder på ett ställe i
mängd, klättrande på Gleiehenia. Den är således ingen epifyt. In
sektfaunan förefaller att vara mycket fattig och man fragar sig,
hur stor nytta växten har av sina raffinerade anordningar. Bytet i
de kannor som granskades var också magert. Liksom den nämnda
vaniljen är Nepenthes av intresse, därför att den pavisar florans
östliga anknytning. En tredje endemisk art är Curcnligo seychellensis, som jag dock antecknat även från rikare växtsamhällen. Den
liknar en ung kokosplanta, varpå dess inhemska namn, Coco marron, också tyder. Trots undersökning av en mängd exemplar kunde
jag inte hitta några blommor. Infödingarna trodde inte den hade
några sådana. I Diels’ nedannämnda arbete påpekas också detta
förhållande. Orsaken kan vara, att arten huvudsakligen förökar
sig vegetativt och sällan blommar. Summerhayes (1931) förmodar
emellertid att det rör sig om en annan, närstående endemisk art.
1 denna region förekommer även en Begonia, som enligt Baker
(1877) skulle vara B. aptera. Denna art har dock vinglösa frukter,
medan de hos den här uppträdande ha två kraftiga vingar. Av
andra märkligare arter kan nämnas Selaginella sechellarum, LycoSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 7. Curculigo seychellensis, en endemisk amaryllidacé, igenkännlig på de skarpt
nerviga bladen. Ormbunken bredvid är Gleichenia dicholoma. Mahé. Foto A. Söhi.in.

podium cernuum och L. phlegmaria samt den dekorativa Fourcroya
gigantea. Bland andra framträdande element antecknades de båda
endemiska skruvpalmerna, Pandanus Hornei och P. sechellarum,
växande bland stenblocken, den förra igenkännlig på sin paraplyformade krona, den senare på sin pyramidformiga växt och sina
kraftigt utvecklade styltrötter.
Fortsätter man nu bestigningen, kommer man in i dimbältet,
dvs. omkring 800 m eller högre. Skogen blir sluten och ställvis tät
och flera endemiska träd- och buskslag uppträda, så t. ex. Aphloia
seychellensis och Wormia ferruginea (Bois rouge) det senare ett ut
märkt virkesträd, vid vårt besök med ej fullt utslagna blommor
samt en Northea-art, som här går under namnet capucin. Den är
ett av de största träd, som förekommer på Seychellerna och man
träffar på de högre nivåerna på mäktiga stammar av nedfallna
exemplar, som måste ha legat mycket länge men fortfarande lämna
ett värdefullt virke. De nu levande träden voro unga eller tynande
äldre individ. De utgöra tydligen rester av den ursprungliga floran
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 8. Dcnuclerad mark på 300-400-metersnivån med Pandanus Hornei, kanel och
Chrysobalanus icaco. T. h. Fourcroya gigantea. Marken täckt av Gazon trail (Panicum
sp.). La Misere, Mahé. Foto A. Sörlin.

som här för en hopplös kamp mot de överallt framträngande ny
komlingarna, kanel, sang dragon och Albizzia. Närmast toppen ut
bredde sig nästan obrutna kaneldjungler. Orsaken till denna ut
veckling kan tänkas vara den, att den hänsynslösa rovdrift, som
förekommit, så helt förändrat den miljö i vilken den inhemska
trädfloran levde, att resterna ej mäktade hålla sig kvar. Exposition
och markflora blevo annorlunda, erosion och markförsämring satte
in och de fattiga kvarstående bestånden, troligen svagare individ,
voro inte i stånd till en livskraftig regeneration.
Undervegetationen i den blockfyllda och svårframkomliga ter
rängen var rik, särskilt på stora ormbunkar samt mossor och lavar,
vilka gynnas av den fuktiga luften. Bland de förra märktes Angiopteris erecta, en kraftig art, påminnande om vår Osmunda men med
flera meter långa blad. Av mossorna insamlades ett antal arter,
som nu blivit bestämda. Av levermossorna, som granskats av dr
S. Arnell, voro nästan alla nya för Seychellerna, en endemisk
och en helt ny. Bladmossorna ha bestämts av dr R. Potier de la
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957):1
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Varde, som betecknar de flesta som endemiska. Ett par helt nya

arter funnos med i den lilla kollektionen. Se f. ö. särskilda uppsat
ser härom i detta häfte.
Epifytfloran bestod uteslutande av ormbunkar, mest Asplenium
nidus, samt mossor och lavar. De få orkidéerna voro oansenliga
och växte på marken. Förut har jag påpekat frånvaron av palmer,
utom Pandanus-arter na., vilket är anmärkningsvärt för denna på
palmer rika ö. Vill man se ett rent palmbestånd, får man söka upp
en dalgång ovanför kronoegendomen Grand Anse. Där växer den
smäckra upptill 40 m höga Deckenia nobilis, den på styltor stående
Verschaffeltia splendida, även denna högväxt samt Stevensonia
() randifolia med sina väldiga gulnerviga blad, alla endemiska. Stora
exemplar av Asplenium nidus klamra sig fast på deras stammar.
Det är ett reliktsamhälle, som ger en föreställning om hur stora de
lar av Seychellerna en gång sett ut. Men kokospalmen tränger på
nedifrån och frågan är, hur länge detta lilla bestånd skall kunna
existera. Det synes vara det enda i sitt slag, som återstår på Mahé.
På Seychellerna finnas, som man hittills vet, sex endemiska palm
arter och räknar man med skruvpalmerna blir det tio. Härtill
komma minst lika många införda palmarter. Det blir ett tjugutal
species på en areal på några få kvadratmil.
Om man nu med ledning av dessa iakttagelser och tillgängliga
uppgifter i litteraturen vill bilda sig en föreställning om vegetatio
nens historia på Mahé, ter den sig på följande sätt.
För de sjömän, som för några århundraden sedan först sågo Sey
chellerna under sina mer eller mindre fredliga irrfärder på Indiska
oceanen, måste de ha utgjort en fantastisk syn. Klimatet var säker
ligen ungefär detsamma som nu med stor nederbörd och tropisk
värme. De brant uppstigande bergen på de folktomma öarna måste
ha varit klädda med nästan våldsamt yppiga skogar av regnskogstyp, till stor del av endemiska arter och livade av en särpräglad in
hemsk djurvärld. Enligt The Journal of John Jourdain 1609 var
Mahé »a very good refreshing place for wood and very fine timber,
coker nutts, fish, fowle without any feare or danger, except the
allagartes, for you cannot discerne that ever any people had bene
there before us».
Detta tyder på att kokospalmen fanns redan före kolonisationen,
vilken inte skedde förrän under senare hälften av 1700-talet.
Det första de franska invandrarna gjorde, var att hugga ner de
bästa virkesträden längs kusten och stora kvantiteter trä exporteraSu. Bot. Tidskr., öl (1957): 1
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des till det redan då skogfattiga Mauritius. Det gick främst ut över
de endemiska arterna, Capucin, Bois de Natte (en Mimusops-art)
m. fl. Den sålunda avverkade skogen röjdes här och var upp till
odlingar. Allt efter som skogen tömdes på virkesträd, gick avverk
ningen vidare uppför sluttningarna utan tanke på följderna. Delarav den blottlagda marken grävdes upp och planterades med kassava.
Här satte genast erosionen in och ingenting gjordes för att förhindra
densamma. Strandslätterna och de lägre sluttningarna planterades
med kokospalmer. Den inhemska florans förintelse påskyndades,
då en ny konkurrenskraftig växt infördes på Mahé, nämligen kanelen.
Kulturen av kokos och kanel kräver massor av bränsle, den förra
för torkningen av kopra, den senare för destilleringen av olja. Na
turskogen höggs nu hänsynslöst ned även högt uppe i bergen. Ännu
långt in på 1900-talet pågick denna skövling. Hundratals kbm
bränsle per dag förbrukades enbart i destillerierna och detta ut
gjordes delvis av värdefullt virke. The Agricultural Department in
såg tidigt faran och gjorde upprepade och enträgna föreställningar
hos markägarna men utan resultat. Den naturliga föryngringen för
hindrades dessutom genom att man högg av de unga plantorna
jämte gräset till kreatursfoder. Att skogstäcket försvann betydde att
jorden blottlädes för erosion och källan till dess förnyelse, bladfal
let, upphörde att flöda. En annan viktig konsekvens var att vatten
försörjningen till de tätt bebyggda områdena vid kusten äventyra
des. Det ursprungliga vegetationstäcket hade tjänstgjort som en uppsamlare och regulator av nederbörden, vilken nu fritt strömmade
ut i havet, medan källsprången sinade.
På detta sätt förvandlades stora delar av de höglänta områdena
till stäpper, bevuxna med värdelösa buskar, Gleichenia och Gazon
trail. Dessa senare bilda täta mattor, som lätt fatta eld och förbränna
allt i sin omgivning.
Sådan var situationen, när Forestry Division för ett tjugotal år
sedan beslöt att ingripa med krafttag för skogväxtens återställande.
Betydande vidder kal mark på statsjord terrasserades och plante
rades, som förut nämnts, med dels några av de inhemska trädsla
gen, främst Bois rouge och Capucin, dels importerade såsom Sang
dragon, Santol, Cashew nut, Albizzia och några Eucalyptus-arter.
Som i annat sammanhang påpekats ha dessa nykomlingar visat sig
gå till bättre än de endemiska arterna. Vidare har man förbjudit
odling av kassava på branta sluttningar, såvida de inte effektivt
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957) :1
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terrasseras. Ändamålet med dessa åtgärder är alltså trefaldigt.
Främst gäller det att säkerställa vattentillgången, därnäst att för
hindra erosion och jordförstöring och slutligen att öka virkesbeståndet. Staten äger nu visserligen den mindre delen av marken
men i gengäld omfattar den de högre belägna delarna, vilket i detta
fall är av avgörande betydelse.
Den näst största ön i gruppen heter Praslin. Arealen är ungefär
en halv kvadratmil och berggrunden utgöres här som på Mahé av
granit, vilken bildar en upp till 400 m hög rygg, sönderskuren av
djupa raviner i öns centrala del. Den är lateritvittrad och ger en
karakteristisk röd färgton åt landskapet. Kring vikarna utbreda sig
rätt vidsträckta slätter, delvis bildade av från höjderna nedsvallat
vittringsmaterial. Det är en från liera synpunkter synnerligen in
tressant ö.
Man kommer över till Praslin med en liten motorbåt, som på
3-4 timmar för en över till Grand Anse på dess södra sida, där min
botaniska vandring började. På den flacka stranden kröpo långa
revor av Ipomaea pes-caprae mellan härvor av uppkastad tång.
Närmast ovanför högvattenlinjen sträckte sig en garnering av skönblomstriga buskar, såsom Hibiscus liliaceus, kallad Vau på Praslin,
Thespesia populnea (Porcher) och Scaevola Koenigii (Volontier
blanc). Mindre påfallande var Dodonaea uiscosa, en aromatiskt dof
tande buske, här och var använd till häckar. De vanliga strand
träden, Terminalia catappa, Calophyllum inophyllum och Casuarina
equisetifolia funnos även här. Innanför denna garnering vidtar ko
kospalmerna, som också här äro den viktigaste grödan. Här löper
även öns enda körväg fram, men den är rätt dålig och transport
medlen praktiskt taget obefintliga. Nötterna och andra tyngre varor
fraktas med små båtar till kopratorkeriet eller vad det nu är för
destinationsort. En specialitet för Praslin är vanilj odlingarna, som
omväxla med kokosplantagerna. Då vaniljen behöver stöd och
skugga, får den klättra på Casuamia-träden. Vanilj var förr en
viktig exportvara även på Mahé, men odlingen har nu upphört
där. När man passerat det lilla samhället och en Xylocarpus-man
grove, börjar vägen sakta stiga och det dröjer inte länge, förrän re
presentanter för öns fattiga men säregna flora visa sig. De på Sey
chellerna endemiska Capucin och Bois rouge, som på Mahé höra
till bergsfloran gå här nästan ned till havet. Detsamma gäller Curculigo seychellensis, som jag inte heller här lyckades påträffa blom
mande. Snart börja även Stevensonins mäktiga bladskivor sticka
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 9. Lodoicea sechellarum i den berömda palmskogen i Vallee de Mai, Praslin. Foto
A. SÖRLIN.

fram mellan träden och ståtliga exemplar av Pandanus Hornei
kanta vägen. Till de för författaren nya arter, som antecknades var
Dracaena angustifolia, en inhemsk men ej endemisk art, samt den
endemiska Erythroxylon sechellarum, här kallad Café marron
(vilt kaffe) samt först och sist Praslins berömda Coco de Mer,
Lodoicea sechellarum.
Från den väl bevattnade och till synes ganska bördiga dalgång,
där stigen ringlar sig fram och uppåt, stiga branta blockströdda
sluttningar, klädda med en tät skog, där palmkronor av en ny typ
resa sig högt över lövtaket. Det är Deckenia nobilis, som här stiger
ända upp på bergkrönen. Dessa ha dock liksom på Mahé i allmän
het en torftig vegetation, bestående av buskformiga Wormia-ex.,
Café marron, Pandanus sechellarum, Gazon trail m. 11.
När man nått passpunkten, tar en liten gångstig av till vänster
och efter en stunds klättring mellan blocken står man inför ett
perspektiv, som torde vara unikt i världen. Nedanför sig har man
en bred dal, så långt man kan se fylld av Lodoiceas väldiga, solfjäSv. Bot. TidsUr., 51 (1957): 1
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derformiga blad. Tillsammans med denna växa Stevensonia, Ver
schaffe! tia och de båda Pandanus-arterna — en skog av monokotyledoner, alla endemiska. Fråga är om inte Praslin mer än någon an
nan förtjänar kallas palmernas ö.
Coco de Mer eller dubbelkokosnöten, som den kallas på svenska,
har sin rikligaste förekomst i ovannämnda dal, Vallce de Mai, men
den finns i smärre bestånd även på andra platser samt å den in
tilliggande lilla ön Curieuse. I regel förekommer den tillsammans
med de andra palmarterna. Ett intressant faktum är, att rötter och
stubbar av Lodoicea anträffats överallt på de högre bergen på bägge
öarna, vilket också överensstämmer med en rapport av M. de
Malavois 1787. Enligt denna var Curieuse då nästan uteslutande
bevuxen med denna palm och dess följeslagare. Efter dessa fakta
att döma ha de båda öarna i relativt sen tid varit täckta av en prak
tiskt taget sammanhängande skog av palmer i sina högre delar,
medan de lägre upptogos av Terminalia, Calophyllum och andra
dikotyledoner.
Söker man nu göra en rekonstruktion av vegetationens utveck
ling på Praslin, blir den i huvudsak densamma som på Mahé.
Uppodlingen började naturligt nog på strandslätterna, där Termi
nalia- och Calophyllum-skogarna höggos ned och ersattes med kokosplanteringar. Resterna av denna ursprungliga skog leva nu kvar
i bäckraviner och blockterränger. Utom kokospalmen ha inplante
rats Casuarina, Adenanthera, kanel o. a. arter, särskilt i högre ter
ränger. Jämsides med röjningen av låglandet pågick brytning av
ny mark på sluttningarna för odling av kassava. Denna skedde
till stor del genom en omfattande svedjning av skogen, vilken fick
så mycket allvarligare följder, som den av fallna palmblad täckta
marken var ytterst lättantändlig. Den måste ha inneburit något av
en katastrof för den dikotyledona floran och de unga palmplan
torna, medan de äldre träden med sina höga bladlösa stammar
stodo sig bättre. Följden av dessa ingrepp blev även här en ödeläg
gande erosion, kombinerad med stora jordskred, ett tillstånd, som
ännu utmärker Praslin.
Receptet mot denna skadegörelse är givetvis förbud mot den
skogsbränning, som förekommit även i sen tid, samt inplantering
av skog på de förhärjade sluttningarna, vilket ju skett med fram
gång på Mahé. För det tredje kommer här till något för Praslin spe
ciellt och det är skydd för den endemiska palmfloran. Den har väl
ej så stort ekonomiskt värde, men botaniskt sett är den så mycket
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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märkligare. I insikt härom har kronan inköpt vissa områden, om
fattande bl. a. Vallée de Mai, där denna säregna tlora äger skydd.
Dessutom har under en rad av år pågått en nyplantering av Lodoicea. De skogvårdande myndigheterna ha härvid också rekommen
derat inplantering av eller skydd åt de palm- och Pandanus-arter,
som höra till dess naturliga omgivning. Det har nämligen visat sig,
att isolerade individ eller små grupper av Lodoicea trivas mindre
väl. Det är en iakttagelse av stort intresse, som antyder hur fint
samstämt förhållandet kan vara i ett naturligt växtsamhälle.
Med tanke på de öden Seychellernas flora genomgått förstår
man, att den inte kan vara särskilt rik på arter. Summerhayes
uppger i sitt förut nämnda arbete hela antalet fanerogamer till 480.
Av dessa räknar han med varierande grad av säkerhet 233 arter
som inhemska och av dessa inte mindre än 90 som endemiska. De
flesta av de sistnämnda ha sina närmaste släktingar på Maskarenerna, Madagaskar och afrikanska fastlandet, de ha alltså västlig
utbredning. Detta gäller också de mossor författaren hemfört från
Seychellerna. Men med hänsyn till det mycket större avståndet till
Indien är det ändå ett överraskande stort antal som ha asiatisk, dvs.
östlig anknytning. Detta gäller särskilt de dominerande skogsträden.
Vad florans ålder beträffar är det givetvis omöjligt att säga något
med absolut visshet, då man ännu vet så litet om öarnas geologiska
historia. Men författaren tillåter sig dock framföra några tankar i
den intressanta frågan. Det stora antalet endemiska arter tyder på
en ganska tidig isolering, något som också framhålles av Summer
hayes. Enligt en gängse åsikt har det en gång existerat en förbindelse
mellan Afrika-Madagaskar och Indien, enligt några forskare en
verklig landbrygga, enligt andra rader av öar, som medgåvo vand
ringar av växter och djur i bägge riktningarna. I slutet av kretaceisk eller början av tertiär tid eller för cirka 60 millioner år sedan
inträffade de väldiga basalteruptionerna på Deccan. Det förefaller
ytterst frestande för att inte säga nödvändigt att anta, att dessa tu
sentals meter mäktiga basaltutgjutningar måste ha hängt samman
med kraftiga instörtningar av jordskorpan utanför Främre Indiska
halvön. Härvid bröts förbindelsen med den ostafrikanska övärlden
och från denna tid började utvecklingen där gå sina egna vägar och
de endemiska arterna utformas.
Genom fortsatta landsänkningar kommo sedermera de olika
ögrupperna att isoleras. Ett anmärkningsvärt drag är emellertid,
att floran på Seychellernas skilda öar är påfallande uniform. Det
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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är därför kanske inte för djärvt att härav forma den slutsatsen, att
Seychellerna i sin helhet äro tidigt och arkipelagens olika öar sent
isolerade. Hela ögruppen vilar på en omkring 50000 km2 vid undervattensplatå, där djupet uppgår endast till 50-90 m. Det har
sålunda blott behövts en höjning av havsytan på ett hundratal m
för att förvandla en stor ö med en enhetlig Hora till en grupp små.
En dylik nivåförändring kan vara av mycket sent datum. Det före
faller rimligt att anta, att ovannämnda sockel var land under de
kvartära nedisningarna, då stora mängder vatten bundos i landis
täckena. Vid deras avsmältning, då havsytan anses ha stigit med
omkring hundra m dränktes platån och den nuvarande arkipe
lagen kom till. Huruvida någon strandförskjutning f. n. äger rum
är okänt.
Till dr S. Arnell, dr R. Potier de la Varde och dr H. Pers
son, som hjälpt mig med mossbestämningarna, samt Forest Officer
E. Brewer, Victoria, Mahé, vilkens kännedom om Seychellerna
varit mig till ovärderlig nytta vid exkursionerna, ber jag till sist få
framföra mitt tack.
Summary.
On the vegetation of the Seychelles.
The author, who visited the Seychelles in Sept.-Nov. 1955, gives
in this paper a brief account of the botanical investigation of their
flora, followed by a report on some excursions from the coast to
the hill regions. The vegetation of the densely populated coast areas
consists almost exclusively of introduced species or migrants from
different parts of the world. But in the hills are found indigenous
and endemic species in a number increasing with the elevation.
Near the top of Morne Seychellois, the highest peak of the archi
pelago, were found small fragments of the primary forest threatened
in their existence by Albizzia moluccana, Pterocarpus indicus, Cinnamomum zeylanicum and other introduced trees. Planting of ende
mic species does not seem to have been successful. The reason is,
in the author’s opinion, partly that the original environment is
completely destroyed by hard timber-cutting, clearing and fires,
followed by an appalling erosion and soil deterioration, and partly
that the remaining trees are unsound and hardly capable of re
generation. A number of mosses were collected, most of them new
for the islands, and some new species. Palms were rare here, but
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in a ravine not far from the Crown estate Grand Anse there is a
grove consisting exclusively of endemic palms, Stevensonia, Ver
schaffeltia and Deckenia, which gives an idea of the splendid palm
forests that formerly covered the hillsides.
Most interesting from the botanical point of view is Praslin, the
second largest of the islands. The lower parts are covered with
plantations of coconuts and vanilla besides the common dicotyle
donous trees, the hills are characterized by monocotyledons, palms,
screw-pines and Dracaenas, among the first-mentioned Lodoicea
sechellarum or Coco de Mer, the most famous palm of the world.
Its natural associates appear to be other palms and Pandanus and
it is a magnificent sight to see it in these surroundings, towering above
its companions. It is notable that trees growing more isolated do not
thrive well. Numerous Cocos de Mer have been planted since 1930
and it is also recommended to encourage the growth of other palms
and screw-pines in order to bring forth the natural association.
The great number of endemic species suggests that the Seychelles
have been isolated for a considerable time (see Summerhayes
1931). The author thinks it very probable that the archipelago as a
whole was separated from India during the late Cretaceous or
early Tertiary age, owing to a sinking of the earthis crust, combined
with the gigantic Deccan basalt eruptions. After that the endemic
species were formed. During the Quaternary glaciations the sub
marine socle on which the islands are now resting was land, but
when the ice-sheets melted away a transgression took place isolat
ing the higher parts of it, and the now existing archipelago was
formed. It is thus of very recent origin, which is also indicated by
the uniformity of the flora of the different islands.
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CONTRIBUTION A LA FLORE BRYOLOGIQUE DES
SEYCHELLES.
PAR

B. POTIER DE LA VARDE.
Les mousses citées dans cette note ont été recueillies en 1955 å
Mahé dans les Seychelles par M. A. Sörlin et m’ont été envoyées
pour étude par le Dr. H. Persson; il s’agit d’une tres petite collec
tion puisqu’elle ne comprend que 11 espéces représentées par 21
récoltes. Cependant son intérét est évident si l’on observe que sur
ce modeste total, 7 sont des endémiques dont deux nouvelles pour
la science et que Hyophila lanceolata R. C. représente un élément
nouveau pour l’archipel.
Leucoloma

seychellense

Besch. — Mahé (sans autre précision), alt.

700 m on stone, n. 23.
Octoblepharum albidum
Syrrhopodon mahensis

(L.) Hedw. — Mahé, La Misere, n. 14, 16, 43.
Besch. — Mahé, on stem of Pterocarpus indicus,

c. spg., n. 15 et s. n.
(Dix.). — Mahé (sans autre précision), on
Cette récolte a pu étre identifiée grace a une obligeante com
munication du type de Dixon par M. G. Taylor du British Museum. 11
semble que c’est la premiere fois que cette mousse a été revue depuis sa
découverte en 1921 par le R. P. Quirin.
Calymperes subcrassilimbatum P. de la V. (sp. nov. sect. CAimacina).
Caespites laxi, viride lutescentes. Caulis pluri-divisus, 4 cm longus.
Folia sicca e basi adpressa, patentia, obovata basi in laminam anguste
lanceolatam extenuata, 4,8-5 mm longa, per cancellinas 1-1,15 mm lata,
et per laminam vix 0,5 mm lata, marginibus crassis, super vaginam saepe
irregulariter undulatis vel crispis et plerumque per totam longitudinem
laminae inflexis, subulam formantibus, inde rigidus adspectus caulis.
Cancellinae in media parte 12-15 seriatae, rectangulae; mediae juxtacostales 125 x50/i, marginales et superiores sensim angustiores et breviores,
ad summum late scalariformes. Teniola in lamina saepe flexuosa inferne
5-seriata, fere usque ad apicem continua et 3-2 seriata, in media parte
25,« lata. Cellulae marginales 8-12 seriatae, quarum externa series dentiThyridium micro-undulatum

Verschaffeltia.

Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

160

R. POTIER DE LA VARDE

0\ MO
»4 ro® o

.(-’■’"‘•"v

1 mm
Fig. 1. Calymperes subcrassilimbatum P. de la V. — A, B, feuilles. C, O, pointes. E,
coupe de la feuille vers le milieu de la lame. F, téniole un peu en dessous de la pointe.
G, sommet de la galne. H, téniole et cellules marginales.

formis. Costa valida, inferne sublaevis, e media parte scabra, in proboscidea
arista excurrens. Cellulae laminae chlorophyllosae hexagonae, 8-10x7//,
papillatae. Sporogonia immatura non describenda.
Hab. : Mahé, La Misere, on tree, alt. 400 m. Sörlin n. 42, 45.
Trés proche de C. crassilimbatum R. C. cette mousse en différe : 1. par
un port plus robuste, 2. par les cellules marginales de la game en séries
plus nombreuses (8-12), l’externe étant dentiforme (la saillie étant produite
principalement par 1’épaississement des parois), 3. par la nervure moins
So. Hot. Tidskr.,
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Fig. 2. Calymperes mcthense P. de la V. — A, B, C, D, feuilles å divers niveaux. E, F,
pointes. G, cellules apicales. H, téniole vers le milieu de la lame. I, téniole et cellules
marginales vers le sommet de la gaine. J, cancellines juxtacostales au sommet de la
gaine.

épineuse sur le dos, surtout dans la moitié inférieure, 4. par les feuilles
profondément dentées dans la partie supérieure. Cette espéce est encore
voisine de C. Quintasi Broth, auquel Cardot a déjå comparé C. crassilimbatum. C. Quintasi différe de la plante de Mahé par les cellules des can
cellines plus petites, plus briévement rectangulaires, presque carrées, par
les papilles moins fortes, non coniques, par les cellules externes de la gaine
non dentiformes et celles de la lame plus petites (5-7 *5p).
Calymperes mahense P. de la V. (sp. nov. sect. Eurycycla).
Corticola. Caespitibus parce cohaerentibus. Caulis 10-12 mm altus.
Folia basi obovata, super vaginam plus minus constricta, deinde in laminam linguaeformem, superne breviter acuminatam, extenuata, 3,5-4 mm
Si). Bnt. Tidskr., 51 (1957): 1
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longa, in lamina vix 1 mm lata; marginibus e summo vaginae usque ad
apicem denticuiatis et in media parte saepe inflexis. Cancellinae ex utraque parte costae circa 20-seriatae, series cellularum ad costam plerumque
brevior. Cellulae juxtacostales rectangulae, in media parte vaginae circa
45-50 x35 fi, ad summum et ad margines sensim decrescentes et minus
reguläres. Cellulae chlorophyllosae laminae, obscurae, quadrangulae, 510 x5//, dorso papillatae. Costa valida, inferne 65p lata, per totam longitudinem acute scabra, paulo ante apicem subito truncata et hic nunc 30•35 p lata. Teniola inferne 2-3 seriata, longe ultra medium folii producta
sed ad summum magis ac magis confusa. Cellulae marginales ad mediam
partem cancellinarum biseriatae, quarum externa series dentiformis est.
Theca 1-1,25 mm longa, in seta 3-4 mm alta. Calyptra pallida.
Hab. : Mahé, La Misere, 400 m alt., on tree. Sörlin n. 44.
Voisin de C. hispidum R. C. dont il se distingue : 1. par les cancellines
disposées en séries plus nombreuses (20 environ par demie feuille au lieu
de 8 10), 2. par les cellules moins fortement papilleuses, 3. par les feuilles
plus profondément dentées surtout au sommet, 4. par les cellules margina
les de la galne nettement dentiformes.
Hyophila lanceolata R. et C. — Mahé, Sans souci. On stones, compare
au type de l’herbier Cardot, gråce å une aimable communication de Mme.
Jovet. Distribution antérieure : Madagascar.
Macromitrium subpungens Hampe. — Mahé, La Misere, on tree trunk,
n. 22, 40 b, 4L
Callicostella seychellensis (Besch.) Broth. — Mahé, La Misere, on fallen
stems, n. 13 et s. n.
Leucomium aneurodictyon (C. M.) Jaeg. —- Mahé, La Misere, 400 m alt.,
n. 40a; id. on tree (Artocarpus integrifolius), n. 40. Distribution tres large,
de 1’Asie méridionale et de la Malaisie å l’Afrique centrale (Usambara et
Oubangui). Les stations des lies austro-africaines font la jonction.
Isopterygium Boivini Besch. — Mahé, La Misere, c. spg., n. 12, 17.
Déjå trouvé aux Seychelles par le R. P. Quirin. Distribution générale :
Madagascar, Comores.
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LIST OF HEPATIGAE COLLECTED BY A. SÖRLIN IN
THE SEYCHELLES 1955.
ISY

SIGFRID ARNELL.
Below is given the result of a revision of a small collection of
Hepaticae, made by Mr. A. Sörlin during a journey in 1955 to the
Seychelles. The material belongs to the Palaeobotanical Department
of the State Museum of Natural History in Stockholm.
(Thunb.) Trevis. — Mahé, together with MastigoWidespread in tropical and subtropical countries.
Ceratolejeunea masccirena St. — Mahé, La Misere, 700 m alt., no. 22 and
42. Known from the Mascarenes.
Drepanolejeunea physaejolia (G.) St. — Syn. Lejeunea physaefolia G.,
Abh. Nat. Ver. Bremen 1882 p. 357; Spec. Hep. IV p. 324. - Mahé, La
Misere, together with Mastigophora ajricana.
This species is described (sterile) by Gottsche from Madagascar. The
type specimen seems to have disappeared and it is therefore impossible to
compare the Seychellan plant with the type, but it agrees with the descrip
tion and drawing of Stephani and I think one must identify the two plants.
The Seychellan specimen is fertile and as the old description is very scanty
I will give a description and drawings of the Seychellan plant. It is de
posited in Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm.
Dioicous, pale green, small, up to 3 mm long, moderately branched,
growing on Mastigophora africana S. Arn. Leaves approximate, erectopatent, the antical lobe convex, ovate-lanceolate, acuminate, apex usually
incurved, antical (dorsal) margin irregularly spinously dentate and fre
quently concavely arched, postical margin dentate-crenulate by projecting
and + papillose cells, postical lobe of varying size, at most 1/3 as large as
the anterior lobe, inflated, the free margin involute and with a spinous
tooth formed of a projecting elongate cell, sometimes two cells long, the
keel strongly arched and crenulate by papillose cells. Cells of the leaves
14-24 p, in the lobe frequently with a dorsal papilla, in and near the keel
and the lateral margin of the lobe + strongly projecting. No ocelli ob
served. Amphigastria small, lobes 3-5 cells long, in the distal part uniseriate.
Male organ on ± elongated branches, bracts in 2-3 pairs, inflated and alBazzania convexa

phora africanci.
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Fig. 1. Drepanolejeunea physaefolia (G.) St. — Specimen from the Seychelles, Mahé,
La Misére, coll. A. Sörlin. — a, male plant; h, female plant with perianth; c, amphigastrium; d, leaves.

d

Fig. 2. Mastigophora ajricana S. Arx. — a, fragment of a branch in ventral view;
b, the same in dorsal view; c, four leaves from a branch; d, amphigastria; e, female
bracteole; /, female bracts; g, cells from the middle of a lobe; li, leaf from the stem.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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most hemispherical, with the free margin entire, lateral face crenulate by
projecting cells. Female organ on short lateral branches, bracts spinously
dentate. Perianth obcordate, at apex 5-plicate, plicae crenulate, basal
part of perianth ± papillose, rostrum short.
Euosmolejeunea brachytoma (G.) St. — Mahé, 700 m alt., no. 22; Mahé,
on stem of Artocarpus integrifolius, no. 16; Mahé, La Misére, no. 41. Oil
bodies 3-4 per cell, up to 8xl2/i, compound. Known from Madagascar
and Tanganyika. New to the Seychelles.
Frullania macroloba St. — Mahé, La Misére, 1200 ft., on stone. Known
from Madagascar and the Seychelles.
Lejeunea sp. — Sterile. Mahé, La Misére.
Lopholejeunea utriculata St. — Mahé, La Misére, 1200 ft., on stone. Oil
bodies 4-6 per cell, J/2-3p, globose-bacilliform. Known from Madagascar.
Mastigophora africana S. Arn. nov. spec. — The Seychelles, Mahé, La
Misére, on stone. Type specimen in Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm.
Dioica, magna, brunneola, rigida, dense caespitosa. Caulis ad 5 cm
longus, brunneolus, parum ramosus, ramis attenuatis. Folia caulina imbricata, concava, decurva, profunde bi-triloba, lobo antico majore, margine
integro. Amphigastria profunde bifida, marginibus integris. Cellulae superae 20
basales 20 x 40-50p, parietibus dense nodulosis, trigonis
magnis.
Dioicous, reddish brown, rigid and brittle as dry, stem brown, up to
5 cm long, regularly pinnate with intervals of about 2 mm. Branches patent,
then recurved, all branches attenuate except sometimes at the apex of
the stem, frequently flagelliferous, without rhizoids. Leaves brittle, imbri
cate, almost transversely inserted, concave, in the basal part appressed
to the stem, then patent-erectopatent, divided to below the middle into
2-3 segments, the dorsal one larger, asymmetrically ovate, the ventral
segments lanceolate with base narrow, margins entire, apex of the lobes
acute-subacute. Leaves of the branches 2-lobate, leaves of the stem
usually 3-lobate. Amphigastria bilobed to near the the base, segments
longly lanceolate with base narrow, concave; at the base of the amphigastrium a ± long and recurved tooth on both or one side. Marginal cells
of the leaves 20 x 26,«, cells in the middle of the lobes larger, about 20 x 40 y,
basal cells somewhat longer, trigones large, lumen ± stellate, cuticle
smooth. Female organ terminal on the stem or main branches, later on
short lateral branches through innovations. Only young female organs
observed. Bracts irregularly shaped, frequently 3-lobed and with basal
iacinulae and rounded teeth. Bracteole larger than the amphigastria, of
about the same shape. No perianth observed, abundant lacinulate short
leaves around the archegonia. Male organ not observed.
Differs from M. madagassa St. e.g. in the entire margin of the leaves.
Pycnolejeunea silvestris (G.) St. — Mahé, La Misére. New to the Sey
chelles. Area: Madagascar and Mauritius.
Riccardia exigua St. — Mahé, La Misére, on tree-trunk. Known from
the Seychelles.
Telaranea nematodes (Aust.) Hoxye. — Mahé, La Misére. Widely spread
in tropical and subtropical countries, probably new to the Seychelles.
So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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TRANSPORT OF C14-LABELLED
PHOTOSYNTHATE TO THE FUNGAL ASSOCIATE
OF PINE MYGORRHIZA.

ELIAS MELIN and HARALD NILSSON.

During the last few years isotopic tracers have been used in
studying uptake and transport of nutrients to tree roots by their
mycorrhizal fungi. Kramer & Wilbur (1949) studied the absorption
of radioactive phosphorus by mycorrhizal and nonmycorrhizal
portions of pine roots, obtained from potted seedlings, and demon
strated that mycorrhizal short roots accumulate larger quantities of
phosphorus than uninfected ones. Similar results were obtained by
Harley & McCready (1950, 1952, 1956) in their studies on excised
root tips of beech. Melin & Nilsson (1950, 1952, 1953, 1954, 1955)
conclusively demonstrated that mycorrhizal mycelia are capable of
transferring nutrient elements from a distant source to the roots of
pine seedlings. Radiophosphorus, P32, in phosphate, the stable
nitrogen isotope, N15, in the ammonium group of ammonium nitrate
and in the amino group of glutamic acid, as well as metallic ions
were found to be taken up in considerable amounts by the mycorrhi
zal mycelium and distributed throughout the seedlings.
However, this very conclusive evidence that the tree mycorrhizae
concerned function as nutrient-absorbing structures, suggested the
idea of investigating, with the tracer technique, the reverse flow,
and thus the possible movement of material from the mycotrophic
plant to its fungal associate.
As early as 1885, Frank assumed that the tree mycorrhizal fungi ab
sorb soluble carbohydrates from their root partner. In fact, he eonSu. Hot. Tidslsr., 51 (1957): 1
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sidered them as energetically parasitic on their host trees. This
idea has recently been supported by Rom ell (1939 a, 1939 ft) and
Björkman (1942, 1944, 1949). In his experiments with pine seedlings,
Björkman found a correlation between the amounts of soluble carbo
hydrates in the roots and mycorrhiza frequency. From this finding,
he concluded that the infection by mycorrhizal fungi may be condi
tioned by an excess of soluble carbohydrates present in the roots.
A surplus of sugar will promote the entrance of mycorrhizal mycelia
into the roots, producing mycorrhizae with them. On the other hand,
a deficiency of soluble carbohydrates in the roots strongly suppresses
the development of mycorrhizae. Therefore, according to Björkman,
factors influencing photosynthesis and the amount of soluble carbo
hydrates in the roots, particularly light, nitrogen, and phosphorus,
indirectly influence the mycorrhiza formation.
II seems reasonable to assume that if the mycorrhizal mycelia
obtain any material from the roots, it ought to be carbonaceous
compounds. Therefore, we decided to investigate this matter experi
mentally with tracer technique.
The results of these experiments have been preliminarily reported
by Melin (1955).
Methods.
'flic method used was essentially the following. Pure cultures of
pine seedlings were produced from aseptic seeds in Erlenmeyer
flasks. After a couple of months these cultures were inoculated with
known mycorrhizal fungi [Rhizopogon roseolas (Corda) Til Fr. or
Boletus variegatus (Sw.) Fr.]. When mycorrhizae had been formed,
the intact seedlings were exposed for a short time (| or 1 hr.) to an
atmosphere containing C14-labelled C02. Then the seedlings \\eie
left intact for five hours, to be sure that the tagged photosynthate
had reached the roots.1 The hyphal mantles of the mycorrhizae
were detached by micro-dissection (Harley & McCready 1952).
The carbon contents of these and other desired portions of the seed
lings were determined and, finally, the radioactivities of the caibon
samples were measured.
1 In the case of young bean plants, Belkengren found that two hours were re
quired for the synthesis of carbohydrate and its transport in sufficient quantity
to be detected ät a distance of 30 cm from the point of synthesis (Rabideau
& Burr 1945).
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Assimilation equipment.
The working principle was that C02 from ordinary air was ex
changed for radioactive C02 relased from BaC03 with control of
pressure and activity.
A schematic drawing of the apparatus is shown in Fig. 1, and a
general view of the whole set-up in Fig. 2. It consists of the following
main units: 7, for the washing out of C02 from ordinary air; 77, for
the production of C1402; III, for mixing and storage of the radio
active air; IV, with outlets for the cultural llasks; and VII, for the
evacuation system. In addition, there is a unit, V, for filling GeigerMüller tubes and one, VI, for re-collection of the radioactive C02
after the experiment. The total length of the whole apparatus is
about 3,5 meters and its total volume about 45 liters.
Unit 7 consists of 3-7 wash flasks, each with 400 ml volume
(Fig. 1: T5_7), a cooled trap, F3, and two stopcocks, t and u. The
wash flasks have sealed-in sintered-glass disks for dispersing the gas.
This unit is connected with the main line through a branched glass
tubing between the store vessels and unit 77. Unit 77 consists of a
pressure-equalized dropping-funnel, U, a cooled trap, F2, a wash
llask, Tv a drying tube, 77, and a stopcock, q. The wash flask and
the drying tube were not necessary in our experiments where cone,
sulphuric acid was used to release C1402 in the dropping-funnel.
The volume of the top vessel in the dropping-funnel is 3 1 and that
of the bottom vessel 1.5 1. In the same unit is an outlet, p, for attaching
manometers or vacumeters, B2. Unit 777 consists of three 10 1 glass
bulbs, G1_3, connected to the main line with ground-glass joints,
and five stopcocks (m, n, o, /, Zj). Unit IV, with outlets for the cultural
llasks,
consists of three glass tubes, each with a stopcock
(h, i, k) and a ground joint connection. The tubing with the core of
the joint can easily be removed and placed in the bore of a rubber
stopper which fits into the cultural flasks. Unit V, for filling GeigerMüller tubes, has outlets for manometers, Bp for an argon bomb,
A; a 5 1 glass bulb, C, for mixing the gases used in the Geiger-Müller
tubes; and a stopcock, b. The argon outlet is provided with a 77-tube
with a three way stopcock; one branch is connected with the argon
bomb and the other with an ethyl alcohol vessel.
As can be seen in Fig. 1, all connections between the different
units in the apparatus are ground joints except, as indicated, where
vacuum rubber tubing is used. All stopcocks are of the vacuum type,
So. Hot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 1. Diagram of apparatus used for the photosynthesis experiments with C1J02.

specially made with wide bores (8 mm diam.) to lower the gasflow resistance. The inner diameter of the main line is 16 mm. The
whole manifold is made of Pyrex glass, except unit V, which is of
sodium glass.
The vacuum pump is of the oil-diffusion type, with a capacity
of 25 1/min. at S.T.P.
I he suspension of such an extensive glass system required the
building of a special frame (Fig. 2). All suspension points were pro
vided with soft rubber packings, which give the necessary stability
and make the strain on one point in the manifold elastically trans
mitted, thus preventing breaks.
1'he manometers and vacumeters in use covered the whole range
of pressure from 760 mm down to 0.01 mm Hg. The vacumeters
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 2. Apparatus for the photosynthesis experiments with C1402.

for the lowest ranges of pressure were of the Brunner type, scaled
from 10 to 0.01 mm Hg.
All stopcocks and ground joints were greased with “D. C. Silicone”
high vacuum grease (Dow Corning, U.S.A.).
The best way of loading the apparatus proved to be as follows.
Outside the cooled trap F3 four wash flasks were connected, of the
same type as T5^7, containing sodium hydroxide solution. The wash
flasks r5_, were loaded with ascarite (Pregl & Grant 1946).
This proved to be very convenient, because the solid ascarite does
not contribute a high steam pressure during the evacuation as the
hydroxide solution does. The three ascarite flasks were thus included
in the volume to be evacuated, while the other four were outside.
The COa left in the small volume of these four flasks would be
absorbed in the ascarite flasks when the air was let in. Furthermore,
the steam from the sodium hydroxide flasks would be frozen to ice
in the cooled trap F3, which like all the other traps was cooled
with a dry-ice—acetone mixture.
The upper vessel in the dropping-funnel was loaded with cone.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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sulphuric acid and the lower one with a mixture of active and in
active BaC03.1
The argon used in our counting mixtures was of the highest purity.12
It was supplied from 10-1-bombs at a pressure of 6 kg/cm2.
When the Erlenmeyer culture flasks (Ar1_3) had been connected,
the manifold was worked as follows. All stopcocks were opened ex
cept u and the evacuation pump was started. When all ground joints
were well greased, the pressure would be down at 0.1 mm Hg after
one and a half hours. This was sufficient for our purpose, and thus
the evacuation was stopped at 0.1 mm Hg. Experience showed
that the manifold could hold that pressure for at least three hours.
When the evacuation had been stopped, the stopcocks a, b and t
were closed. Sulphuric acid was dropped on the radioactive carbo
nate, thus releasing C1402, which now expanded into the units III,
IV and V. When the pressure of the radioactive C02 was near the
desired value, the gas had to be let in stepwise by proper handling
of the stopcocks q and r.
After each subsequent inlet of gas one can keep the different parts
of the manifold to be filled at different temperatures for some mo
ments with electric heaters. When pressure equilibrium is reached,
the manometers give the same readings at different time intervals.
When this equilibrium is reached, the next sample of gas can be
let in etc. When the desired pressure was reached, the stopcocks
g, q and r were closed. The stopcocks t and u tvere opened a little
and the inlet of C02-free ordinary air was started. With the stopcock
a, the inflow could be regulated so that the washing-out of C02
would be as complete as possible. This inflow could be continued
until equilibrium with the outside pressure was reached, but that
was not necessary for the photosynthesis experiments concerned.
It would take a long time before that equilibrium is reached, due to
the flow resistance in the C02-absorption flasks. For our experiments,
the error involved in working at a pressure 5-10 mm lower than
ordinary air pressure was negligible. Our assimilation experiments
were, as a rule, carried out at 10 mm lower pressure than atmos
pheric. Thus, when the proper working pressure was reached, the
stopcocks t and u were closed, and the photosynthesis experiment
was carried out.
1 The isotopic preparation was supplied by the Isotopic Division, Ministry of
Supply, Harwell, Didcot, England.
2 Supplied by Norsk Hydro-Elektrisk Kvselstof A/S, Rjukan, Norway.
Si>. Bol. Tidskr., 51 (1957): 1
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During the preparation of the proper gas mixture, a determination
of the activity of the C()2 at the inlet was carried out. Since the stop
cock g was closed after the preparation of active C02, unit V con
tained only this gas. This was mixed with 5% ethyl alcohol and 95%
argon from the sources mentioned above and then let into a gassample counting tube and measured for activity. The tubes used
were Twentieth Century Electronics GA24. Our high voltage supply
permitted us to work with a pressure of 42 cm Hg in the tube. The
working voltage was then between 2000 and 2400 volts depending
on the C02-pressure in the counting mixture. The plateau varied
somewhat, but was in the least favourable cases not less than 50
volts. As calibration standard, the C.P.F.2 of the Radiochemical
Centers at Harwell was used.
To have continuous convection of the radioactive air during the
assimilation experiments, the bulbs Gx_s had to be kept at slightly
different temperatures. This was accomplished by using cold water
and electric heating on different bulbs.
Carbon Determination Method.
The results of our experiments are expressed in counts per minute
per mg C. The reason for this is that the two components of mycorrhizae may differ in their carbon content per mg dry weigt. Therefore
we believed it more exact to determine the carbon content of the
portions which are to be measured for radioactivity.
For carbon determinations, we used the method of Barker (Calvin
el al. 1949). The reagents of Van Slyke & Folch (1940) were used
for the conversion of tissue carbon to COa.1 The C02 evolved was
collected as barium carbonate. The type of A^essel was somewhat
modified (Fig. 3), since the original model used by Barker involves
considerable risks during its handling. Furthermore, the oxidation
mixture was put directly into one of the bulbs; thus the insertion of
a special vessel with digestion mixture was not required. The material
to be oxidized Avas inserted in a narroAv tube, in which it had been
weighed. In our experiments we used ten such vessels coupled to a
glass rack, which was connected with an oil-diffusion pump. This
arrangement made it possible to make six determinations simul
taneously. The other four vessels served as blanks and controls
with known weights of glucose.
1 Modification according to
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1951): 1
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Fig. 3. Digestion and precipitation vessel for carbon determination. — 1ji.

Barker omitted potassium iodate from the digestion mixture in
connection with the above-mentioned apparatus, to avoid oxygen
interference with the (,Oä dillusion. This is, however, unnecessarv
it the digestion and the diffusion time is sufficiently prolonged.
With our material this time was about 45 minutes. When isotopecontaining material is digested, it easy to check the completeness of
digestion by a measurement of the activity of the remainder in the
digestion vessel. This last measurement systematically elaborated,
has proved to give the whole method high accuracy in connection
wa radioactive isotope. 1 able I gives some examples of the re
covery oi activity from the two vessels in the digestion apparatus,
v ith three parallel runs of each. Ihe material is from a four months
old pine seedling. Ihe dry weights of the portions were about fi mg.
Sij. Dot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Table I.
% of total activity
Digestion vessel
Root
Stem
Needles

3.4
3.5
4.2

2.7
3.7
4.4

3.1
3.2
3.9

Precipitation vessel
96.6
96.5
95.8

97.3
96.3
95.6

96.9
96.8
96.1

Experiments.

The experimental pine seedlings were drawn up in the way
described by Melin (1936). As substratum, terra-lite was used in
stead of sand, according to the method of Hacskaylo (1953). The
nutrient solution (Melin & Nilsson 1950) was added in the approxi
mate amount of 8 ml to 1 g terralite. The culture vessels used were
1500 ml Erlenmeyer flasks (Pyrex-glass). The mycorrhizal fungus
was introduced as pieces of inocula (Rbizopogon roseolas) or as
mycelial suspension (Boletus variegatus). After a month or so, when
mycorrhizae were well developed, the cultures were considered
ready for experimentation.
To the outlets in unit IV (Fig. 1) were then connected three
Erlenmeyer flasks containing: (1) an intact mycorrhizal pine seedling
(A'j), (2) a decapitated mycorrhizal seedling incapable of photosvnthesis (Kg)1, and (3) only substratum with nutrient solution.
From K3 could be estimated the possible quantity of radiocarbon
which could be taken up by the mycorrhizal roots from the substra
tum, and from K2 this absorbed quantity plus the amount absorbed
directly from tIre gas phase in other ways than through photosyn
thesis. Although there is no experimental evidence that non-photo
synthetic C02-fixation is an integral part of the metabolism of our
experimental subjects, we considered it correct to assume such a
possibility, since investigations in the last decades have shown
C02-fixation of this kind as a fairly general occurrence in a variety
of organisms (Herbert 1951, Krebs 1951, Ochoa 1951, Thomas
1951, Wood 1951, Graf & Aronoff 1955). Consequently the differ
ences between the intact and the decapitated seedling as to their
content of radiocarbon in comparable portions give the amounts of
C14 derived from photosynthesis of the needles.
1 Decapitation performed immediately before experimentation.
Su. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

TRANSPORT OF C14-LAHELLED PHOTOSYNTHATE

175

The concentration of active C02 given in our experiments varied
from that of ordinary air to four times that quantity. Since the normal
quantity of carbon dioxide in ordinary air is 0.03 volume-%, its
partial pressure will be slightly more than 0.2 mm Hg at S.T.P. In
different experiments we worked with the partial pressures 0.3,
0.5, 0.7 and 0.0 of active C02.
The experiments were carried out in an open greenhouse ac
cording to A. Möller (Hesselman 1927, p. 344, Björkman 1942,
p. 66). The light intensity was about 70% of daylight in clear weather.
The duration of the exposures was half an hour or one hour.
When the photosynthesis experiment was ended, the culture flasks
were disconnected and left open for five hours before the seedlings
were taken out. The root systems were carefully rinsed and washed.
Then the hyphal mantles of a number of mycorrhizae were stripped
off by microdissection technique. This proved to be very easy in
the case of young mycorrhizae. Of course it could not be avoided
that these preparations also contained some few root cells, but
their volume is unlikely to have exceeded 1 % of the total volume of
the detached mantles. Hyphal mantles from 15-20 mycorrhizae
were placed in the same weighing tube, then dried and weighed.
Other selected portions of the seedling, such as uninfected root tips
and parts of the stem and the needles, were treated in the same
Avay. When the dry weights had been ascertained on a micro balance,
their carbon content Avas determined as described above. The samples
of the hyphal mentles proved to be too small (0.2-1 mg) to give
reliable results in the digestion and were therefore extended Avith a
known amount of glucose so that the mantles plus glucose weighed
betAveen 5 and 10 mg. When the BaC03 had been determined, a
Aveighed part of it Axas put on small aluminium discs and its acthdty
determined with the TAventieth Century Electronics end window
counter tube EW3H.
Results and discussion.
Some of the experimental results are given in Tables II—VIII. As
can be seen, three parallel samples Avere examined, from which a
mean value was taken. In addition to the radioactivities, the tables
contain v alues of the dry weights of the samples (dried for 24 hours
at 100°C), their carbon content, and the numbers of fungal mantles
in each investigated sample.
Si>. Hot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Table VII. E xperim ent 6. C ontent of rad io carb o n in different parts of intact an d decapitated m ycorrhizal
pine seedlings. M ycorrhizae produced by Rhizopogon roseolus.
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It seems surprising that the parallel samples sometimes varied
rather considerably as to their activity values per minute per mg
carbon. This indicates an unequal distribution of radioactive material
even in the same organs of the plant, probably depending on varying
metabolic activities.
The partition of radioactivities between the different organs of the
same plant shows a fairly uniform picture through the whole series
of experiments and must be seen as a function of the state of the
material and the experimental conditions.
The radioactivity values of the decapitated seedlings were sur
prisingly high and it may be questioned whether or not all that
carbon was really fixed in the sense that it was incorporated in
organic compounds. This point demands a special investigation.
Our finding, however, seems to agree with the interesting results of
Graf & Aronoff (1955), who demonstrated the occurrence of a
fairly rapid carbon dioxide fixation in roots.
The main result of the transport experiments are illustrated by
Table IX, in which are given the differences between the intact and
the decapitated seedlings with respect to their radioactivities in
comparable portions, thus indicating the amounts of radiocarbon
transferred from the needles. Since we had only three parallel
samples, we have presented in the table not only the differences be
tween the mean values of the radioactivities of these samples, but
also the differences between the smallest radioactivity values for
the intact seedlings and the largest corresponding values for the de
capitated ones. As can readily be seen, the two sets of values show
a good agreement.
From Table IX it is evident that carbonaceous compounds
originating from photosynthesis have been rapidly
transported in considerable amounts from the pine
seedlings to the associated mycorrhizal mycelia of
Rhizopogon roseolus and Boletus variegatus. As a matter
of fact, the radioactivity values of the fungal mantles were somewhat
higher than those of uninfected roots, which indicates higher con
centrations of labelled photosynthate in the former than in the latter.
This surprising detection seems to show that the fungal cells of the
sheaths had on an average a higher metabolic activity than the root
tissues concerned.
It may be concluded that a similar flow of organic material from
the mycotrophic, host plant to its fungal associate occurs in nature,
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Table IX. Differences between intact and decapitated pine seedlings
with respect to their contents of radiocarbon. M.V.D. = Mean value
difference. S.I). = Smallest difference. Mycorrhizae produced by
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. (no. 1-6) or Boletus variegatus
(no. 7).
Counts/min./mg carbon
Experiment
no.

Hyphal
mantles
M.V.D.

Uninfected
root tips

S.D.

M.V.D.

Parts of the stem

S.D.

M.V.D.

S.D.

419

i
2

695

653

506

459

420

610

562

457

406

408

379

3

799

689

526

509

534

514

4

1260

1107

542

509

446

438

5

835

790

398

388

361

345

6

916

902

511

489

380

375

7

623

541

402

378

301

293

even though it may very quantitatively as well as qualitatively with
various external and internal conditions.
The chemical nature of the labelled photosynthate and its meta
bolic conversion products entering into the mycorrhizal mantle
from the root cells has not been investigated. It is likely that most of
this material is of a fundamental importance for growth and develop
ment of the mycorrhizal mycelia. A large part of it may serve as an
energy source for the fungus. In addition, however, the tree mycorrhi
zal fungi obtain from the roots one or more growth-promoting meta
bolites, called factor M, which are essential to their growth (Melin
1953, 1954, 1955;

Melin &

Das 1954).

Summary.
Seedlings of Pinus silvestris were cultured aseptically in Erlenmeyer flasks and inoculated with mycelia from pure cultures of a
mycorrhizal fungus, viz. Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. or
Boletus variegatus (Sw.) Fr.
Methods are described for the incorporation of C1402 into the need
les of these mycorrhizal seedlings by photosynthesis, and also for
converting tissue samples to C03, and analyzing this gas for the
presence of radiocarbon.
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Rapid transport of labelled photosynthate and its conversion
products to the root tips, as well as to the mycorrhizal mantles, is
shown.
This investigation has been supported by a grant from “Fonden för
skoglig forskning”, Stockholm.
Institute of Physiological Botany, University of Uppsala, in February
1957.
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LEBERMOOSE AUS ECUADOR GESAMMELT
VON DR. E. ASPLUND.
VON

TH. HERZOG.

Die vorliegende Sammlung wurde während einer von Dr. Erik
Natur historisches Reichsmuseum, Stockholm, in den
Jahren 1939-1940 vorgenommenen Expedition nach dem nord
westlichen Südamerika gemacht. Sie kam neben der Hauptaufgabe
des Sammlers, Einsammlung von höheren Pflanzen, zustande.
Am 16. Febr. 1939 langte Dr. Asplund in Guayaquil in Ecuador
an, und in der Umgegend daselbst arbeitete er bis zum 8. Mai.
Nach mehrtätiger Sammelarbeit bei Riobamba begab er sich nach
Quito, welcher Ort dann für die Zeit 12. Mai bis 31. Jan. 1940 die
Hauptstation während des Aufenthalts in Ecuador war. Von dort
wurden Exkursionen nach verschiedenen Stellen unternommen. So
machte er Einsammlungen bei Alausi 9-11. Juni, bei Ambato und
längs dem Rio Pastaza 9. Juli-25. August, in der Cordillera de
Llanganates während der zweiten Hälfte des November, sowie bei
Tena teils in der Zeit 28. Sept.-25. Okt., teils während der letzten
Tage 1939 und der ersten Wochen 1940.
Die Sammlung gehört dem Regnellschen Herbarium des Natur
historischen Reichsmuseums, Stockholm.
Asplund,

Artenverzeichnis.
(Ach.) Evs. n. var. dorsipara Herz. (Fig. 1).
Differt a typo gemmis non solum in margine thallorum elongatorum
loriformium sed etiam in medio thalli adulti dorso enatis.
Tungurahua: Cordillera de Llanganates, nahe Las Torres, 3500 m,
XI. 1939, leg. E. Asplund.
Metzgeria violacea
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Fig. 1 ■ Metzgeria violacea n. var. dorsipara Herz. — a Habitus 5 x . b Thallusscheitel
30 x . c Thalluszellen 150 x . d Thallusquerschnitt 150 x . e Thallusrücken mit Brut
scheibenanlagen 50 x. / Thallusspitze mit Brutscheiben 75 x. g Brutscheiben in ver
schiedenen Entwicklungsstadien 150.x . h Androeceum 150 x .

Das Auftreten von Brutscheiben auf dem Rücken des Thallus ist in
dieser Gattung so ungewöhnlich, dass sich die Abtrennung einer eigenen
Varietät nach diesem Merkmal empfiehlt.
Herberta grandifolia St. — Tungurahua: Cordillera de Llanganates,
nahe Las Torres, 3500 m. — Nach Auffassung von Herrn Dr. G. Buchloh,
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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der der Gattung Herberta eine monographische Bearbeitung gewidmet hat,
kann H. grandijolia als fo. major zu Iierberta pensilix Tayl. gerechnet
werden.
Lepicolea pruinosa (Tayl.). — Tungurahua: Cordillera de Llanganates,
nahe Las Torres, 3500 m.
Isotachis parva St. — Pichincha: Saloya (W. von Quito), 2000 m,
wenige sterile Sprosse zwischen Notoscyphus carneus G. eingesprengt.
Die Exemplare stimmen in Blattform, Amphigastrien und dem cha
rakteristisch knötchenförmig verdickten Blattzellen sehr gut mit Exempla
ren aus dem Hochgebirge von Costa Rica überein. Von den brasilischen
Pflanzen aus dem Hochgebirge des Itatiaya unterscheiden sie sich nur
durch spitzere Blattlappen. Deren Form scheint aber zwischen spitz und
etwas abgestumpft zu wechseln. Bei allen untersuchten Proben ist das
gelbe Kolorit des Blattzellnetzes dasselbe. Die Amphigastrien sind bei
allen im unteren Teil des Stengels oft schwach ausgebildet, in 2 schmale
Zipfel tief geteilt, erst gegen die Sprosspitze zu charakteristisch breit. Das
Blattzellnetz ist bei allen dasselbe. Die feine Kutikularstreifung an der
Blattbasis war der Verräter, der die schwach entwickelten Pflänzchen aus
Ecuador als zu Isotachis gehörig erkennen liess.
Die Auffindung dieser seltenen Aid, die bisher nur aus dem Hochgebirge
von Brasilien und Costa Rica bekant war, in Ecuador ist bryogeographisch
von grossem Interesse.
Notoscyphus carneus G. — Pichincha: Saloya (W. von Quito), 2000 m.
Stephanielia paraphyllina Jack — Leon: Estaciön Ferrocarril Cotopaxi.
3500 m.
Jamesoniella colorata (Lehm.) Spr. — Tungurahua: Cordillera de
Llanganates, nahe Las Torres, 3500 m.
Lepidozia dendritica Spruce. — Tungurahua: Cordillera de Llangana
tes, nahe Las Torres, 3500 m.
L. subdichotoma Spruce. —- Tungurahua: Cordillera de Llanganates,
nahe Las Torres, 3500 m.
Bazzania canelensis St. — Tungurahua: Cordillera de Llanganates,
nahe Las Torres, 3500 m.
B. longistipula (Lindenb.) Trevis. — Tungurahua: Cordillera de
Llanganates, nahe Las Torres, 3500 m.
Calypogeia oblata Herz. n. sp. (Fig. 2).
Sterilis (frustula vel fragmenta tantum suppetebant), aliis hepaticis
intermixta, pallide glaucoviridis, emortua aquis immersa obscure caerulescens. Caulis ut videtur simplex, eflagelliferus, cum foliis ca 3 mm latus,
rhizoidibus paucissimis. Folia caulina imbricata, valde tegentia, ca 1,5 mm
longa, 2 mm lata, leviter convexa, recte patula, e basi lata sublongitudinali subreniformia, oblata, margine antico ad basin recurrente, sursum
quam maxime ampliato, postico e basi parum retusa rotundato, apice latissime arcuato, valde asymmetrica, ubique integerrima; cellulae apicales
40 x 50 vel 60 x70 p longae, 35-40 p latae, sat pellucidae, omnino exincrassatae, trigonis nullis, basales parum majores, 70-100/4 longae, 40/4
latae. Amphigastria caulina ad 1 mm lata, 0,6 mm longa, caule subtriplo
latiora, vix contigua vel subremota, profunde sinuatim inserta, late emarSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 2. Calypogeia oblata Herz. n.sp. — a Stengelstück 10 x. b Stengelblätter 18 x.
c Zellen der Blattmitte 132 x. d Zellen der Blattbasis 132 x. e Amphigastrium 18 x .
j Zellen vom Rand des Amphigastriums 132 x.

ginata ideoque obtuse biloba, lobis brevibus, obtusissimis, papilla mucilaginea notatis, cellulis simillimis. — Cetera nulla.
Tungurahua: Cordillera de Llanganates, 3500 m, XI. 1940, leg. E.
Asplund.

Von allen Calypogeia-Arten durch die ungewöhnliche Form des stark
nach vorne erweiterten Blattrandes verschieden.
Madotheca squamuli/era Tayl. — Imbabura: am See Cuicocha.
Frullania remolifolia St. — Pichincha: 4200 m, leg. Kaare Dishington.

F. sabanetica

G. — Pichincha: zwischen San Juan und Saloya.

Brachiolejeunea appendiculistipa

St. n.var. bifida Herz.

Differt a typo amphigastrio florali breviter bifido.
Pichincha: zwischen San Juan und Saloya.
B. Asplundii Herz. n. sp. (Fig. 3).
Dioica (<? haud visa); gracillima, spongiose caespitosa, brunnea, fruticola, corticola. Caulis ad 2 cm longus, iterum ramosus et sub flore bibrachiatus. Folia caulina imbricata, concava, apice decurva, 0,8 mm longa et
lata, valde asymmetrica, oblique orbiculato-ovata, margine antico e basi
breviter truncata alte arcuato, obtusissima; cellulae apicales 25 x 25~
25 x 30p metientes, basales 30 x30/r metientes vel 50p longae, 25p latae,
trigonis magnis, truncatis, in medio parietum nodulosae. Lobulus folio
plus duplo brevior, carina inflata excepta late explanatus, subrectangulatus, angulo et margine supero recte truncato mamillato-bidentatus, dentibus brevibus inflexis, carina leviter arcuata, oblique ascendente, explanata
sinu recto in marginem excurrente. Amphigastria caulina caule quintuplo
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1951): 1
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Fig. 3. Brachiolejeunea Asplundii Herz. n. sp. — a Stengelstück 15 x . fr Stengelblatt
15 x . c Zellen der Blattmitte 132 x . d Subinvolucralamphigastrium 15 x . e Involucrum
mit Perianth von der Dorsalseite 15 x . / Dasselbe von der Ventralseite 15 x . g Steriles
Involucrum 30 x . fr Perianthscheitel 30 x .

latiora, imbricata, 0,5-0,8 mm longa et lata, sinuatim inserta, e basi anguste cordata suborbiculata, subplana. Folia involucralia oblongo-obovata,
ultra 1 mm longa, ca 0,6 mm lata, margine involuta, lobulo duplo breviore,
profunde soluto, late triangulari, obtusissimo; amphigastrium florale folds
parum brevius, e basi angustata suborbiculare, integerrimum. Perianthia
parum exserta, ca 1,1 mm longa, 0,6 mm crassa, obovoidea, inflato-triplicata, plica tertia, impari ventrali, superne tantum distincta, inferne dilatata et obsoleta, duabus lateralibus quam maxime inflatis, sulco profundo
mediano discretis, rostro brevi, angusto.
Pichincha: Påramo de Guamani, 4100 m, X. 1939, leg. E. Asplund.
Die neue Art unterscheidet sich von der in Wuchs und Farbe ähnlichen
B. nitidiuscula St. einmal durch den zweihäusigen Blütenstand, ferner die
Form des Involucrallobulus, der von Stephani ausdrücklich als schmal und
„setaceus“ bezeichnet wird, während er bei unserer Art auffallend breit und
stumpf ist. Auch soll das Perianth von B. nitidiuscula 4-kantig sein. Bei
unserer Pflanze ist es dagegen bei allen untersuchten Exemplaren (ca. 10)
deutlich 3-faltig. Bemerkenswert ist dabei die Schmalheit der unpaaren
Falte, die nach unten rasch in den glatten Perianthbauch ausläuft, während
die 2 dorsal, bzw. seitlich liegenden Falten wie zwei aufgeblähte Wülste
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

192

TH. HERZOG

Fig. 4. Harpalejeunea Cinchonae n.var. strigulosa Herz. — a Stengelstück 70 * .
b Stengelblatt 132 x. c Lobulusspitze 132 x . d Stengelamphigastrium 132 x . e lnvolucrum 70 x ■ f Perianth 132 x .

eines Luftkissens von einer medianen Furche getrennt werden. Auch die
herzförmig inserierten Amphigastrien sind verschieden.
Odontolejeunea lunulata (Web.) Spr. — Los Rios: Hacienda Clemen
tina, Cerro Mombe, dichter Wald, 450 m, auf Blättern von no. 5538 (Melastomacee). Pichincha: Puente Gloria de Maria (W. von Quito), 1200 m,
auf Blättern von no. 7329 (Rubiacee).
Cyclolejeunea peruviana (L. & L.) St. — Pichincha: Puente Gloria
de Maria (W. von Quito), auf Blättern von no. 7329 (Rubiacee).
Harpalejeunea Cinchonae St. n. var. strigulosa Herz. (Fig. 4).
A typo differt perianthio vertice strigulato, id est filis brevibus, rigidulis, ca 5 cellulas longis coronato, foliis et amphigastrio involucralibus indistincte crenulatis.
Tungurahua: Cordillera de Llanganates, nahe las Torres, 3500 m,
XI. 1940, leg. E. Asplund.
Das Krönchen aus steifen Haaren auf dem Scheitel des Perianthes unter
scheidet diese Varietät vom Typus.
St>. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 5. Harpalejeunea longilobula Herz. n.sp. — a Habitus ca. 7 x. b Stengelstück
x. c Stengelblatt 100 x. d Stengelblatt 200 x. e Stengelamphigastrium 200 x .

50

Herz. n. sp. (Fig. 5).
Sterilis (stirps unica); gracilis, brunnea, aliis hepaticis intermixta. Caulis
filiformis, simplex, vix 8 mm longus, cum foliis ca 500n latus, arrhizus.
Folia caulina contigua, angulo ca 45° oblique patula, 300 n longa, 190,«
lata, falcato-ovata, obtusiuscule acutata, integerrima, margine antico alte
arcuato, reti cellularum amoene aureo-brunneo, pellucido; cellulae ubique
optime hexagonae, medianae 25 x25 vel 22 *30,« metientes, marginales
15 diam., turgidulae, dorso leviter papulosae, parietibus validis, fuscis,
trigonis nullis, ocellis basalibus binis distanter superpositis; lobulus folio
duplo brevior, e basi ovata anguste conicus, in parte inferiore cellulis amplis,
retem folii fere superantibus, 32 p longis, 22 p latis exstructus, apice quam
basi 3-4-plo angustiore, quasi anulatim occluso, angulo spina brevi hamatoincurva, ostium cingente armato, carina ardue oblique ascendente, parum
arcuata vel fere stricta, leviter papulosa, sinu amplo in folii marginem
excurrente. Amphigastria caulina caule triplo latiora, transverse inserta,
e basi angustata subrotunda, ad 1/3 fere bifida, lobis latis, convergentibus,
basi 3-4 cellulas latis, 2-3 cellulas longis, rima angustissima separatis,
reti cellularum foliis aequali.
Tungurahua: Cordillera de Llanganates, nahe las Torres, 3500 m,
XI. 1940, leg. E. Asplund.
Die systematisch richtige Unterbringung ist bei dieser sicher noch un
beschriebenen Art wegen ihrer völligen Sterilität sehr unsicher. Im Habitus
H. longilobula

13-573371
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Fig. 6. Harpalejeunea subvittata Herz. n.sp. — a Stengelstück 36 x . b Stengelblatt
und Amphigastrium 67 x. c Stengelblatt 75 x . d Blattmitte, ventral, 150 x . e Blatt
spitze, dorsal, 150 x . / Basales Zellband 300 x . g Lobulus und Amphigastrium 175 x.

ist sie durch die steil inserierten Blätter und deren schmalen, langen Lobu
lus so eigenartig, dass man versucht sein könnte, für sie eine neue Gat
tung aufzustellen. Ohne Kenntnis des Perianthes verzichte ich jedoch
auf dieses Wagnis. In der Blattform erinnert sie am ehesten an eine Harpalejeunea, etwa an H. Cinchonae St., scheint aber in ihrem Bau für diese
Gattung fast zu kräftig. Die goldbraune Färbung des Blattzellnetzes ist
dagegen dieselbe wie sie so charakteristisch für Ceratolejeunea ist. Trotzdem
So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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n.sp. — a Stengelstück 30 x . b Dasselbe 75 x.
c Stengelblatt 150 x . d Stengelamphigastrium 150 x .

7. Drepanolejeunea andina Herz.

kann ich mich nicht für Ceratolejeunea entscheiden. Zu beiden Gattungen
würde das Auftreten von basalen Ocellen passen. Die Form der Amphigastrien stimmt ebenso wenig zu der einen, wie der anderen Gattung. Ich
kann daher diese neue Art nur „gefühlsmässig“ einreihen und entscheide
mich in dieser Verlegenheit eher für Harpalejeunea als für Ceratolejeunea.
Auffallend und ungewöhnlich ist die bedeutende Grösse der Lobuluszellen,
die sonst üblicherweise wesentlich kleiner als die Laminazellen sind.
H. subvittata Herz. n. sp. (Fig. 6).
Sterilis; gracillima, exigua, inter alias hepaticas scandens, alticola. Caulis
tenuissimus, filiformis, simplex, ca 6 mm longus, cum foliis ca 450 p latus.
Folia caulina remota, angulo ca 40° oblique patula, 450,« longa, ca 200p
lata, anguste inserta, e basi subovata falcato-lanceolata, acuminata, apice
leviter decurva, margine antico e basi truncata arcuato, irregulariter serrato, hic illic grosse tridentato, margine postico absque lobulo optime sinuato, integerrimo; cellulae ubique fere aequales, hexagonae, apicales diametro ca 20 p, medianae 20 x-SOp metientes, ubique nodulose incrassatae,
antice papilla humili notatae, basales medianae aream (quasi vittam) 2
cellulas latam, 3-4 cellulas longam sistentes, elongate rectangulares, 15 x
40^ metientes, subpellucidae, aequaliter incrassatae; lobulus folio duplo
brevior, magnus, oblique ascendens, subovatus, apice fere aequilato, late
emarginato, margine interno libero plane appresso, angulo transverse apiculato, denticulo altero sub papilla proximali indistincto, carina valde
inflata, arcuata, optime papillata, recte in folii marginem excurrente.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Amphigastria caulina remota, parva, caule vix duplo latiora, transverse
inserta, subrotunda, ad medium biloba, lobis basi 4 cellulas latis, ca 4
cellulas longis, obtusis, divergentibus, sinu lato, obtuso.
Tungurahua: Cordillera de Llanganates, nahe las Torres, 3500 m,
XI. 1940, leg. E. Asplund.
Bezeichnend sind die schmal falcaten, randgezähnten und papillösen
Blätter und das basale Zellband an Stelle der bei vielen Harpalejeuneen
vorhandenen Ocellen. Diese gestreckten Zellen lassen aber keinen Ocelleninhalt erkennen. Die Art scheint der ebenfalls im Hochgebirge wohnenden
II. granatensis Jack et St. nach der Abbildung in den Icones von Ste
phani recht nahe zu stehen, unterscheidet sich aber durch das basale Zell
band.
Drepanolejeunea andina Herz. n. sp. (Fig. 7).
Sterilis; gracillima, inter alias hepaticas et muscos nidulans, corticola.
Caulis paucos millimetros longus, vix ramosus, filiformis. Folia caulina
pro genere sat conferta, oblique patula, e basi ovata subfalcato-lanceolata,
utroque margine irregulariter eroso-serrulata, acutissima, 500 p longa,
210,1« lata; cellulae ubique fere aequales, hexagonae, diam. 24 x27,u, tenerae, trigonis subnullis, ocellis binis in linea mediana supra basin distanter
seriatis; lobulus potius subovatus, valde inflatus, apice transverse emarginatus, margine libero explanato arcuato, angulo dente breviter hamato
armato, carina valde arcuata, laevi, sinu levi in folii marginem excurrente.
Amphigastria caulina pro genere grossiuscula, e basi transverse inserta
late conica, ad 2/3 bifida, laciniis e basi 3-4 cellulas latis lingulatis, usque
ad apices fere 2 cellulas latis obtusiusculis, divergentibus, cellula terminali
obtusiuscula.
Tungurahua: Cordillera de Llanganates, 3500 m., XI. 1940, leg. E.
Asplund.
Die neue Art ist hauptsächlich durch die relativ breiten Ampliigastrienzipfel ausgezeichnet.
Leptolejeunea elliptica Spr. — Pichincha: Puente Gloria de Maria
(W. von Quito), 1200 in., auf Blättern von no. 7329 (Rubiacee).
Hygrolejeunea catinulifera Spr. — Pichincha: Påramo de Guamani,
X. 1939.
Diplasiolejeunea pellucida (Meissn.) Spr. — Pichincha: Puente Gloria
de Maria (W. von Quito), 1200 m., auf Blättern von no. 7329 (Rubiacee).
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Some years ago Dr. Gunnar Harling collected a small but re
presentative series of mosses in Ecuador, in a variety of habitats
at very low to quite high elevations in the provinces of Azuay, Los
Rios and Santiago-Zamora. Although most of the species included
in his collections have been reported from some part of the country
previously (Steere, 1948; Bartram, 1955), published records of
the local distributions of even the most common mosses in Ecuador
are still too few to give any clear picture of the ecology and phyto
geography of the flora. In the accompanying catalogue 60 species,
including 7 new to the flora, are listed, and some additional discus
sion of taxonomic problems is also included.
In order to avoid needless repetition in the citation of specimens,
the collecting localities can be summarized here, as follows: Los
Rios: Hacienda Clementina, cacao plantation (Dec. 18, 1946); Samama, Hacienda Clementina (Jan. 19-20, 1947). Azuay: Cuenca
(May 1-2, 8-9, 11, 1947); Banos, Cuenca (May 6, 1947); lake Llavio, Cuenca (May 11, 1947); El Pan (June 27, 1947); Sevilla de
Oro (June 26, 1947); Paramo del Castillo, Sevilla de Oro (June 29,
July 2, 1947); Pallatanga, Sevilla de Oro (July 1, 1947); Sayausi,
Cuenca (July 4, 1947); Paramo Quinoas, Cuenca (July 6, 1947).
Santiago-Zamora: Méndez (May 24, 27—28, June 5, 1947); Yurupaza (May 31, June 2-3, 1947); Patuca (June 10-11, 1947). Unless
otherwise indicated, all specimens were collected by Harking,
whose specimens are to be found in the cryptogamic herbarium
of the Naturhistoriska Riksmuseets Paleobotaniska Avdelning at
Stockholm, with duplicates at the National Museum of Canada and
1
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some at Stanford University, as well. A few other specimens col
lected by Dr. Erik Asplund, Dr. W. W. Camp and Mr. E. Andre
are also included in the list.
I am indebted to Dr. Herman Persson for the privilege of study
ing the collections made by Harling and Asplund and also to Dr.
I. Mackenzie Lamb of Farlow Herbarium, Dr. D. P. Rogers of the
New York Botanical Garden and Dr. E. B. Mains of the University
of Michigan for the generous loan of specimens used in comparisons.

Sphagnaceae.
Sphagnum

magellanicum

Brid. — Påramo del Castillo, 3700 m, June

29, 1947 (det. A. LeRoy Andrews).

Fissidentaceae.
Wils. — Cuenca, roadside, 2500 m, 2125
2169, 2171 and at riverside, 2181a.

Fissidens repandus
Bryum argenteum),

p. p.

(with

Dicranaceae.
Campylopus jamesoni (Hook.) Jaeg. — Lake Llavio, 3400 m, 2199. A
first record for Ecuador, this robust, handsome species is also known from
Colombia, Costa Rica and Guatemala.
Thysanomitrium richardii Schwaegr. — Påramo Quinoas, 3600 m,
2378; Påramo del Castillo, 3700 m, 2311.
Oreoweisia bogolensis (Hampe) Mitt. — Lake Llavio, 3400 m, 2201. —
I have recently had the privilege of studying the South American specimens
of Oreoweisia at the New York Botanical Garden and have come to the
conclusion that both 0. ligularis Mitt, and O. auridens C. M. belong in
synonymy here and that any separation of species on the basis of such
obviously variable characteristics as leaf outline (which is narrow to broad,
obtuse to rounded-obtuse or rounded) is highly unrealistic. The type of
O. auridens seems to differ only in its rather small leaves (about 2 mm
long rather than the more usual 2.5-3 mm). One of the specimens which
Mitten (1869) referred to 0. ligularis (S. America, Lobb) is O. laxiretis
Broth. The range of O. bogolensis, as I understand it, includes Ecuador,
Bolivia and Argentina. Because there are so many species of doubtful
claims to distinction in South America, the following brief diagnosis of
O. bogotensis may be helpful: Stems 1-3 cm high, branched, radiculose.
Leaves 2-3 mm long, strongly contorted when dry, ligulate or lanceligulate, obtuse, rounded-obtuse or rounded at apex, undulate and irreg
ularly dentate at margins; cells 8-9 p, bulging. Autoicous. Setae (3.5)
4-6 mm long, yellowish. Urn of capsule 1-1.5 mm long, oblong-cylindric.
Spores (16) 18-21 (22) p in diameter.
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Chorisodontium spleridens (H. f. & W.) Broth. — Near Las Torres,
Cordillera de Llanganates, Tungurahua, 3500 m, Asplund E. 3, Nov. 22,
1939.
Dicranum frigidum C. M. — Påramo del Castillo, 3700 m, 2310 a, 2314.

Calymperaceae.
Calymperes donnellii Aust. — Hacienda Clementina, 30 m, 2103b. —
Not previously reported from Ecuador, this species is common and wide
spread at lower elevations throughout tropical America (including Florida).

Pottiaceae.
Pleurochaete luteola

(Besch.) Thér. — Banos, volcanic ridge, 2500 m,

2173.
Leptodontium gracile

C. M. ex Britt. — Sayausi, mountain slope, 2900 m,

2347 a.
L. ulocalyx var. cirrifolium (C. M.) Bartr. — Pallatanga, mountain
forest, 3400 m, 2327 a.
Bryoerythrophyllum arcuatum (Mitt.) n. comb. Syn. Tortula arcuata Mitt.,
Jour. Linn. Soc. London, Bot. 12:163 (1869). —• Cuenca, riverside, 2500 m,
2190. — In my concept, developed from numerous specimens from Mit
ten’s and Taylor’s herbaria collected by Jameson at Quito and Pichincha
in Ecuador and numerous specimens from the Andes of Colombia, this is
a robust species in lax, red-brown tufts about 3-4 cm high, clearly exceeding
in size any of the forms of B. campylocarpum (see below). It differs also in
its longer setae, usually 20-24 mm long, and broader, ovoid rather than
cylindric capsules and broader leaves more strongly apiculate and more
coarsely toothed at the apex. The most striking difference, however, is to
be found in the costa which is smooth at the back in the present species,
but in B. campylocarpum it is finely and densely papillose.
Mitten included in this species both Syrrhopodon jamesoni Tayl. and
Trichostomum campylocarpum C. M., both of which are rather lax forms of
the smaller species with the costa papillose at back referred to above
(i.e., B. campylocarpum). Tortula arcuata Mitt, was intended only as a
nomen novum to replace Syrrhopodon jamesoni Tayl. and Trichostomum
campylocarpum C. M. and to avoid confusion of (1) Tortula campylocarpa
(Tayl.) Mitt, (based on Barbula campylocarpa Tayl., which is a true
Barbula in the modern sense) with Trichostomum campylocarpum C. M.
(which is a Bryoerythrophyllum) and of (2) Tortula jamesoni (Tayl.) Mitt.
(based on Barbula jamesonii Tayl.) with Syrrhopodon jamesonii Tayl.,
both belonging to Bryoerythrophyllum but not synonymous. Although
Mitten’s synonymy was wrong, and he did not intend it as a new species,
his description would seem to validate Tortula arcuata. I am designating
as a suitable lectotype the best of the specimens in Mitten’s herbarium,
labelled “Quito, Jameson, no. 98” (with the number 92 pencilled on the
card inside the packet in a later hand, perhaps Williams’).

So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

200

HOWARD CRUM

B. jamesonii (Tayl.) n. comb. Syn. Barbula jamesoni Tayl., Lond.
Jour. Bot. 5:48 (1846). — Cuenca, on soil at riverside, 2500 m, 2190. —
As represented among the numerous Ecuadorian specimens in Mitten’s
herbarium at the New York Botanical Garden and Taylor’s herbarium
at Farlow, Barbula jamesoni Tayl., also reported from Bolivia but perhaps
erroneously, is a robust plant with erect capsules suggestive in general ap
pearance of a Tortula or a Rhexophyllum but readily separated from the
former by its erect peristome teeth and costa with two stereid bands and
from the latter by its unistratose leaf cells, as well as by the presence of
a peristome. The large, lax and thin-walled basal cells of the leaves and
the coarse, clear, irregular teeth on the upper leaf margins indicate a clear
relationship to Bryoerythrophyllum. Brotherus’ key (in “Die natürlichen
Pflanzenfamilien”) to Didymodon subg. Erythrophyllum sect. Orthocarpae
characterizes this species as having bordered leaves. This appears, how
ever, to be an error which can be traced to the fact that at least some of
Jameson’s original material (e.g., a specimen at the New York Botanical
Garden, originally at Kew) contains an admixture of Tortula limbata Mitt.
It is an unfortunate source of confusion that Taylor described, in ad
dition to Barbula jamesoni (1846), Syrrhopodon jamesoni (1847), also a
species of Bryoerythrophyllum necessarily referred to the synonymy of the
following species, although it is four years older than Trichostomum campylocarpum C. M.
B. campylocarpum (C. M.) n. comb. Syn. Syrrhopodon jamesoni Tayl.,
London Jour. Bot. 6:331 (1847), non Barbula jamesoni Tayl. (1846);
Trichostomum campylocarpum C. M., Syn. Muse. Frond. 2:268 (1851);
Syrrhopodon crispalus Hampe, Ann. Sei. Nat., Bot. 5,5:335 (1866); Tri
chostomum amblystegium C. M., N. Giorn. Bot. Ital., N. S., 4:118 (1897),
nomen; T. campylopyxis C. M., I. c.; T. amblystegium C. M.* I. c., nomen
novum for T. inclinatum Hampe, nomen nudum, non “T. inclinatum”
Schimp. ex C. M., Syn. Muse. 2:629 (1851), hyponym. — This species is
a small edition of B. arcuata and shows considerable variation in degree
of marginal serration of the leaves as well as in size and compactness of
tufts. It is, however, more delicate in appearance even in its laxer, taller
growth forms; also the leaves are narrower, and the costa is densely papil
lose at back. Most commonly the plants are small and rather rigid, in low
compact tufts less than 5 mm high to 10 or 15 mm. A collection from
Jamaica (Maxon 9937, also distributed as Crypt, exs. ed. Mus. Nat. Hist.
Vindobonensi 3588) is particularly lax and reaches the height of 3.5 cm
through repeated innovations, but it is otherwise indistinguishable from
other Jamaican specimens of more typical expression. The sporophytes
are also small and delicate as compared with those of B. arcuatum; the
setae are usually 13-15 mm long, though rarely and only occasionally as
short as 7 or as long as 17 mm; the capsules are narrowly cylindric and
usually strongly curved so as to resemble those of an Amblystegium.
I would assign to synonymy here Syrrhopodon jamesoni Tayl. and S.
crispatus Hampe (although I have not seen their sporophytes), as well as
Trichostomum campylopyxis C. M. The types, or portions of them, of all
the species concerned have been studied. I have not seen any authentic
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

A CONTRIBUTION TO THE MOSS FLORA OF ECUADOR

201

material of Trichostomum amblystegium C. M., but Williams apparently
had and annotated a specimen to the effect that Didymodon amblystegius
(C. M.) Broth, has leaves toothed about half way down from the apex,
whereas D. campylocarpum has teeth only a short way down; I find too
much variability in this respect to give credit to such a distinction. In any
case, it appears that Trichostomum amblystegium has no nomenclatural
status, because it was only a nomen novum for an unpublished name of
Hampe’s, as outlined in the synonymy above.
Williams’s remarks (1903) on mammillose exothecial cells are quite
pointless, (1) because the Bolivian specimen to which he referred does not
have noticeably bulging exothecial cells, nor does the specimen which
Müller called Trichostomum campylopyxis (Bryotheca Levier 1195), and (2)
because the exothecial cells throughout the series which I have referred to
B. campylocarpum are somewhat convex and in the Costa Rican type of
B. campylocarpum the convexity, though slight, is more pronounced than
usual and certainly more so than in the Bolivian “Didymodon amblyste
gius”.

Britton’s report (1896) of Trichostomum contortifolium Mitt.? from
Bolivia (Rusby 3126) belongs to B. campylocarpum.
When Müller described Trichostomum campylocarpum, he cited two
collections: one from Costa Rica (Oersted) and another from Mexico
(Liebmann). The Mexican specimen is cited without a locality and is
apparently the one to which Müller referred as a possible synonym as
“Trichostomum inclinatum Schimp. in litterisV’. Bescherelle (1872) listed
Trichostomum campylocarpum C. M. on the basis of a Liebmann collection
from San Andreas de Huastepec, and gave as a synonym “T. inclinatum Sen.
in litt, non C. M.”. I know of no other reference to T. inclinatum in Mexico
and wonder if “inclinatum” may not be a misspelling with actual reference
to Trichostomum inclinans Schimp. ex Besch., now included in Rhamphidium ?
I have seen specimens from Mexico, Costa Rica, Colombia, Ecuador,
Bolivia and Jamaica, and the species has also been reported from Guate
mala.
Barbula campytocarpa (Tayl.) Broth. — As a final note on names which
have contributed to the confusion outlined above, this species is truly
a Barbula, with a long, twisted peristome and fleshy leaf points formed
by the excurrent costa; it is very close, if not identical to B. bescherellei
Jaeg. & Sauerb. At the New York Botanical Garden are a number of
unquestionable specimens from Ecuador. One from Bolivia, so-named by
Mrs. Britton (Rusby 3127) and “confirmed” by Bescherelle is a small
plant with shorter leaves, and although it belongs in the same complex,
it is not sufficiently similar to the type to be referred to B. campytocarpa.
Mitten (1869) cited, as Tortula campytocarpa (Tayl.) Mitt., in addition
to a number of Ecuadorian specimens, a Guatemalan collection by Godman and Salvin, later described by Müller as Barbula godmaniana and
included in Bartram’s “Mosses of Guatemala” as Didymodon godmanianus
(C. M.) Bartr. It is rather similar to Barbula campytocarpa in that it has
fleshy leaf tips, but it is much smaller and more delicate, and its erect
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peristome teeth are clearly those of a Didymndon. (D. godmanianus has
recently been collected a number of times in Mexico by A. J. Sharp.)
Barbula cruegeri Sond. ex C. M. — Patuca, riverside in virgin forest,
600 in, 2291.
Barbula replicata Tayl. — Cuenca, mountain slope, 2500 m, 2163;
Banos, volcanic ridge, 2500 m, 2174, 2176, 2177. — Both Mitten and
Williams annotated various specimens at the New York Botanical Garden
to the effect that B. replicata and B. apiculata Hampe are synonymous. I
have studied portions of the types, as well as considerable supplementary
material, and agree whole-heartedly.
Streptopogon erythrodontus (Tayl.) Wils. — Cuenca, riverside, 3600 m,
2205b.

Grimmiaceae.
Rhacomitrium crispulum (H. f. & W.) H. f. & W. Lake Llavio, 3400 m,
2194, 2197 p. p.; Paramo Quinoas, 3600 m, 2361, 2390. Cerro de Sta.
Barbara, Chuquiribamba, Andre 4490. Azupel, Andre 3229.

Bryaceae.
(Hampe) Andrew's. — Hacienda Clementina, 30 m, 2139.
Hedw. — Cuenca, roadside, 2500 m, 2125, 2165.
B. maynense Spruce ex Mitt. — Méndez, riverside, 700 m, 2270. Lower
plain of Bio Upano, near Méndez, on compacted soil at river’s edge, 17502500 ft., Camp E1919 (det. Bartram).
Pohlia cruegeri

Bryum argenteum

Rhizogoniaceae.
Rhizogonium spiniforme

(Hedw.) Bruch. — Yurupaza, virgin forest,

600 m, 2266.

Orthotrichaceae.
Macrocoma hymenostomum

(Mont.) Grout. — Lake Llavio, 3400 m,

2202.
Macromitrium serrulatum

2202

p. p.

(with

Mitt. — Cuenca, riverside, 2500 m, 2200,

Macrocoma hymenostomum).

Rhacopilaceae.
Rhacopitum tomentosum

(Hedw.) Brid. — Patuca, virgin forest, 600 m,

2273.

Hedwigiaceae.
Iiedwigidium imberbe

(Sm.) BSG. — Sayausi, mountain slope, 2900 m,

2348 c.
Rhacocarpus humboldtii

2365.
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Lepyrodontaceae.
Lepyrodon tomentosus (Hook.) Mitt. — Paramo Quinoas, 2375; Sayausi,
mountain slope, 2900 m, 2349; El Pan, 2800 m, 2302.

Pterobryaceae.
Pireella cymbifolia (Sull.) Card. — Hacienda Clementina, 30 m, 2101a.
— A scant collection of poorly developed plants, apparently belong here
although the characteristic, differentiated alar cells are somewhat fewer
than usual. The species is not uncommon at lower elevations in many parts
of tropical America, including Florida, Louisiana, Mexico, Central America
and the West Indies, so that its appearance in the lowlands of northern
South America is not at all surprising.
P. pohlii (Schwaegr.) Card. — Yurupaza, virgin forest, 600 m, 2259b,
2262b, p.p. (with Pilotrichum bipinnatum). — New to Ecuador, this spe
cies is more common than the last throughout tropical America as well as
in Florida and Louisiana.

Meteoriaceae.
Pilotrichella viridis (C. M.) Jaeg. — Yurupaza, virgin forest, 600 m,
2242b. — Although this species has not previously been reported from
Ecuador, there is considerable doubt in my mind as to whether it is distinct
in any significant way from a number of other species, including perhaps
P. versicolor (C. M.) Jaeg. and P. hexasticha (Schwaegr.) Jaeg. If a
study of type material should prove this to be true, the range of the species
would include most parts of tropical America.
Papillaria deppei (Hornsch.) Jaeg. — Samama, virgin forest, 300 m,
2114 c. — New to Ecuador but previously recorded from most parts of
tropical America, including northern South America.
P. nigrescens (Hedw.) Jaeg. — Méndez, woody hill, 700 m, 2225b.
Meteorium illecebrum (C. M.) Mitt. — El Pan, 2800 m, 2308 a; Sevilla
de Oro, riverside, 2500 m, 2292.
Meteoriopsis patula (Hedw.) Broth. — Méndez, 700 m, 2212b p.p.
(with Neckeropsis disticha), 2225b, 2236b, 2271b; Samama, virgin forest,
2114c.
M. recurvifolia (Hornsch.) Broth. — Méndez, 700 m, 2222 b (with
Lepidopilum muelleri), 2234b, 2237b, 2239 p. p. (with Pilotrichella viridis).
— This species, already known from Guatemala, Costa Rica and northern
South America and apparently not uncommon, has not been reported from
Ecuador previously.

Neckeraceae.
Neckera lindigii

Hampe. — Lake Llavio, 3400 m, 2198.

(Hedw.) Kindb. — Hacienda Clementina, 30 m,
2103a, 2127a, 2142, 2143; Méndez, 700 m, 2212b, 2237b p. p. (with Me
Neckeropsis disticha

teoriopsis recurvifolia).
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(Hedw.) Reich. — Samama, virgin forest, 300 m, 2106 a,
(with Pilolrichella viridis), 211a; Yurupaza, virgin forest, 600 m,

N. undulata

2107a p.
2245b.

p.

Porotrichum longiroslre

(Hook.) Mitt. — Méndez, virgin forest, 700 m,

2237b.

Pilotrichaceae.
Pilotrichum bipinnatum

700 m, 2239 p. p. (with
600 m, 2262b.

(Schwaegr.) Brid. — Méndez, virgin forest,
Pilolrichella viridis); Yurupaza, virgin forest,

Hookeriaceae.
Mitt. — Cuenca, riverside, 2500 m, 2203 b.
(Mitt.) Jaeg. — Patuca, virgin forest, 600 m, 2275
p. p. (with Vesicularia amphibola), 2277 b (antheridial, archegonial and
mixed inflorescences all found on the same stem), 2280 b p. p. (synoicous,
with Vesicularia amphibola). — The species of Callicostella are very poorly
understood in tropical America and have often been based on very trivial
characters subject to variation, including the sexual condition, which in
the plants cited here can be either synoicous or polyoicous. I have noted
the same variation in plants of Callicostella depressa (Hedw.) Jaeg. from
many parts of the West Indies.
Lepidopilum armatum Mitt. — Méndez, virgin forest, 700 m, 2237b
p. p. (with Meteoriopsis recurvifolia), 2239 p. p. (with Pilolrichella viridis);
Yurupaza, virgin forest, 600 m, 2241b.
L. muelleri (Hampe) Mitt. — Méndez, woody hill, 700 m, 2222b.
Crossomitrium splendens Broth. — Méndez, woody hill, 700 m, 2210 b.
Daltonia Irachydonla
Callicostella aspera

Fabroniaceae.
Fabronia andina

Mitt. — Cuenca, roadside, 2500 m, 2164.

Thuidiaceae.
(Hedw.) Mitt. — Patuca, 2278 b, 2279 p. p. (with
Yurupaza, 600 m; Méndez, woody hill, 700 m,
2217 p. p. (with Isopterygium tenerum ?).
Th. peruvianum Mitt. — Paramo Quinoas, 3600 m, 2395; Cuenca, river
side, 2500 m, 2182.
Th. pseudodelicatulum (C. M.) Jaeg. -— Patuca, riverside, virgin forest,
600 m, 2285b, 2290b.
Thuidium involvens

Vesicularia

amphibola);

Am bly stegiaceae.
Drepanocladus

leitensis

(Mitt.) Steere. — Cuenca, riverside, 2500 m,

2192.
Calliergonella schreberi (BSG) Grout. — Paramo del Castillo, 3700 m,
2320. — This species is frequently listed as Pleurozium and included in
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the Enlodontaceae. I have no opinions on its true relationships, but the
name Pleurozium Mitt. 1869 cannot be used for a genus of mosses, because
it is an orthographic variant of the older Pleurozia Dumortier 1835, an
hepatic.

Brachytheciaceae.
Pleuropus

leskeoides

(Hook.) Steere. — Cuenca, riverside, 2500 m

2187.
Eurhynchiella scariosa (Tayl.) Williams. — Cuenca, roadside, 2500 m,
2168. — This specimen is similar to specimens which Mitten (1869) called
the forma robustior (nomen nudum) of Hypnum scariosum Tayl. The spe
cies is quite variable and widespread in tropical America and should be
studied thoroughly before any attempt is made to segregate trivial taxa
from the complex.

Sematophyllaceae.
Acroporium pungens

(Hedw.) Broth. — Samama, virgin forest, 30 m,

2151a.
Taxithelium planum

(Brid.) Mitt. — Hacienda Clementina, riverside,

30 m,2126.

Hypnaceae.
Stereodon hamatus Mitt. — Påramo Quinoas, 3600 m, 2398; Cuenca,
riverside, 2500 m, 2200 p. p. (with Macromitrium serrulatum).
Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid. — Bartram recently (1947)
described from Guatemala Hypnum mirabile, a robust species characterized
by turgid branches, hooked at the tips by moderately secund leaves and
by conspicuous, convex, often brownish groups of small, irregular, incrassate alar cells. This species has subsequently turned up in Mexico, Bolivia
and Ecuador, and Bartram recently sent me a specimen from Ecuador
(Bell 122) which he thinks may be referable to H. cupressiforme var.
lacunosum, of wide European distribution, also reported by Mitten from
Ecuador. I have seen no European material of the variety, but I agree
with Mr. Bartram that Bell’s specimen is not significantly different from
H. mirabile. Herzog’s 4408 from Bolivia, distributed as “Stereodon cupressiformis var. julacea” but reported as Hypnum cupressiforme “forma robusta
ramis subjulaceis” (Herzog, 1916) seems to me the same thing, and the
description and illustrations suggest that Hypnum latifolium Herz, of
Bolivia also belongs here. The branched paraphyllia of the latter seem to
me only a minor character, and my suspicion is increased by the fact that
another Bolivian specimen recently collected by Asplund (s. n., April
1921) has both simple and forked paraphyllia.
Ectropothecium aeruginosum (C. M.) Mitt. — Yurupaza, 600 m, 2261.
Vesicularia amphibola (Spruce) Broth. — Patuca, 2275, 2276 b, 2278 b
p. p. (with Thuidium involvens), 2279, 2282, 2286b.
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Polytrichaceae.
Polylrichum juniperinum Hedw. — Påramo Quinoas, 3600 m, 2384;
Cuenca, mountain slope, 2500 m, 2179 and at riverside, 2184; Pallatanga,
mountain forest, 2332, 2333, 2334, 2336; Sevilla de Oro, riverside, 2500 m,

2294.
Polytrichadelphus aristatus (Hampe) Mitt. — Påramo Quinoas, 3600 m,
2372. —- A thorough study of the northern South American species of Poly-

will surely result in considerable reduction to synonymy. In
so far as my limited experience with the genus goes, I would predict that
trichadelphus

P. aristatus (Hampe) Mitt., P. giganteus (Hook.) Mitt., P. rubiginosus
Mitt., P. trianae (Hampe) Mitt., P. umbrosus Mitt., possibly P. longisetus
(Hook.) Mitt, and probably a number of others could easily be combined.
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SOME LITTLE KNOWN SWEDISH PHYTOPLANKTERS.
BY

EINAR TEILING.
In 1915 Ducellier published the description of a new alga,
Coelastrum Chodati, from Switzerland. Since then it has been found
in Latvia, Finland, Sweden, U.S.A. and Canada. During the regional
research of the Swedish phytoplankton Ducellier’s alga has been
recorded in eleven lakes. My examination of it has led to the con
clusion that, in spite of its coelastroid features, it should not be
assigned to the genus Coelastrum.
It was natural for Ducellier, this prominent and exclusive
desmidiologist, to place his alga in Coelastrum, since C. reticulatum
and, to a certain extent, also C. cambricum consist of coenobia with
processes connecting the cells, in as much as the cells of C. cam
bricum also have a distal papilla. Ducellier’s choice of genus has
been accepted; Rayss in her survey of that genus (1915, p. 58)
created the section Clathrastrum for it.

I he number of the cells in the Coelastrum coenobium is almost
constantly 8, 16, 32, 64 or 128, a regularity not found in Ducellier’s
alga. Depending on the varying number the coenobia of the latter
is often irregular as to the globular shape and the arrangement of
the cells.
In Coelastrum the connecting bridges between the cells are formed
in the following manner. When the young autospores are arranged
in the shape of a morula the parts of the cells touching the adjacent
cells bulge out and form cylindrical processes which push the cells
away from each other. The outgrown processes form tubular bridges
which are shut in the middle by a septum formed from the original
touching surfaces of the cell-walls. Sometimes double bridges occur;
this is recorded by Kämmerer (1938, p. 210, Tab. 1:26) though
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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their structure and genesis are misunderstood by her, and Teiling
(1942, p. 215, Fig. 11).
In Ducellier’s alga the structure of the cell-bridges is quite dif
ferent, they are usually solid, very thin and, when solid, any traces of
a former contact part of the neighbour cell-walls are not visible. They
are a little elastic but when bent too much they break with an oblique
fracture (Fig. 9). Their length is often varying in the coenobium.
The cells of Coelastrum reticulatum maintain their sphaerical
shape even in mature coenobia. The cells of Ducellier’s alga are
bulbiform with an hexagonal (rarely pentagonal) base and the
radially directed top is extended into a very narrow cone that in
mature cells is filled by wall material thus forming a solid spine.
Ducellier found that the exterior part of the cells are covered by
dense short spines. In the Swedish material there are more or less
scattered small prominences in the shape of short transverse wrinkles
often ending in a very short spine (Figs. 8, 9). In optical sections of
the wall the genesis of both spines, wrinkles and connecting bridges
can be seen in their structure (Figs. 8-10). Such morphological
features are not known in the genus Coelastrum.
The protoplast shows more important generic differences. All
species of Coelastrum have a parietal chloroplast with one pyrenoid.
Ducellier lias not mentioned anything about the cell-content but
in his drawings some cells contain a globular kernel and one of
them (Fig. 2c) has small rounded grains. Ducellier’s Fig. 2a
shows a cell in top view, in the center of which there is a white
spot with six radiate lines. This is no picture of a chloroplast but
the top spine and the edges of an hexagonal pyramid. Ducellier,
in his diagnosis, described the cells as pyramids (see Fig. nostr. 7),
a matter inconsistent with his other pictures.
Skuja (1934) described a parietal chloroplast with one pyrenoid
and found the protoplast rich in “Körnchen und Tröpfchen von
Reservstoffen”. Against this Elwyn Hughes found an axial stellate
chloroplast with one central pyrenoid but remarked that his material
was not good enough for a sure determination. The present author
has not been able to discern anything like this but cells filled by
numerous small rounded chloroplasts (Figs. 7, 10), probably identi
cal with the “Reservstoffe” mentioned. When heated with con
centrated hydrochloric acid they show a faint blue colour, starch
is not to be indicated by iodine. After examining Swedish material
Bourrelly has confirmed these results.
Su. Dot. Tidskr., 51 (1957): 1
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On the basis of these great differences to Codastrum, Ducellier’s
alga must, in my opinion, belong to a separate genus which may
properly bear the name of the inventor. Because of the structure
and the chemical reactions of the chloroplast it belongs to the heteroconts, and is another example of the striking correspondence be
tween Heteroconteae and Chlorophyceae.
Ducellieria Teil., genus novum.
Cellulae bulbiformes aut brevi-cylindricae, basi 6- (raro 4- vel 5-)gonali.
Cellulae in coenobiis constantibus ex 8 ad circa 120 cellulas in strato reticulato consociatas, cellulis coniunctis per processus tenues, solidos, cylindricos, rectos subflexosve, inter angulos cellularum contiguarum. Partes dista
les cellularum bulbiformium 1 spina apicali, eae cellularum cylindricarum 3 spinis marginalibus praeditae. Chloroplastus e granis multis rotundatis constat, pyrenoideis non observatis. Propagatio ignota.

Cells bulbiform or short-cylindrical with 6- (rarely 4-, or 5-)gonal
base; by means of thin, solid, cylindrical processes, straight or
slightly bent, between the angles of the adjacent cells joined to
gether in a reticulate layer forming globoid coenobia, containing
8 to about 120 cells. The distal parts of the bulbiform cells are
provided with 1 apical spine and those of the cylindrical cells
with 3 marginal spines. The chloroplast consists of many rounded
grains, no pyrenoids observed. Propagation unknown.
Ducellieria chodati (Ducel.) comb. nov. Figs. 1, 3, 4 and 5.
Coelastrum Chodati Ducellier 1915, p. 73, Figs. 1-5. Rayss 1915, p. 58,
Fig. B. Teiling 1946, p. 76, Fig. 13. — Coelastrum Augustae Skuja 1934,
p. 54, Fig. 63.

Cell bulbiform with 4-6-gonal base and ending in an apical
spine, varying in local races. Cell-wall very thin, with dense or
scattered wrinkles, often ending in short spines. Observed number
of the cells of the coenobia 8-32. The author has found diverse
numbers from 8 up to 23, 8 and 12-14 being the most frequent
number. Ducellier has depicted the cells covered by rather long
thin spines, Fig. nostr. 1, this has not been observed by the author.
Dimensions: Diam. coenob. ad c. 100/q diam. cell. 9-14,«, long,
spin. apic. 2-15,«.
Distribution. Europe. Switzerland: Wallis; Latvia; Finland:
province Tavastland: Mustalampi (Loppi parish), communicated
14-573371
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Figs. 1-22. —■ Ducellieria chodati: 1, 3, 4, colonies; 5, part of a colony with long spines;:
7-10, cell structure. — D. chodati var. armata: 2, 11, parts of colonies. — D. tricuspidata-. 6, colony and isolated cell. — Spondylosium panduriforme f. limneticum: 12,
filament; 13, cell division; 14, chloroplast. — Gloeocystis gigas var. pallida: 15, 4-cell
family; 17, 8-cell family in propagation; 18, 32-cell family; 20, composite family. —
Cosmarium boreale: 16, 19. — Calothrix brevissima: 21. — Micrasterias sol var. elegantior: 22. (Figs. 1, 7 after Ducellier, Fig. 2 after Hughes, Fig. 6 after Borge and
Fig. 14 after orig. of Lütkemüller.)

by Prof. H. Järnefelt; Sweden: province Uppland: Siggeforasjön (Järlåsa parish), communicated by fil. mag. Kuno Thomasson,
Hallaren (Skuja 1956); province Dalarne: Mattsbosjön (Hedemora
parish), Storacksen (Rättvik parish) and Ångermansbotjärn (FolSv. Hot. Tidskr., 51 (1957): 1
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kärna parish) in Skuja 1956; province Östergötland: Dammstugugölen (Malexander parish), Hallången (Blåvik parish), Hemgölen
(Kisa parish), Valen (Asby parish); province Södermanland: Orlången (Huddinge parish), Thomasson 1953, Mörtsjön (Huddinge
parish). — North America: Texas and Maryland, communicated
by Professor R. H. Thompson; Georgia: De Soto White Springs
(Schumacher 1956). Dr. Schumacher has kindly sent me a slide
for comparison.
var.

armata

(Skuja) n. comb.

Fig.

2.

var. armatum Skuja 1934, p. 55, Fig. 64. Prescott
& Croasdale 1937, p. 271, Tab. 1:5. Coelaslrum Chodati Hughes 1950,
Codastrum Augustae

p. 20, Tab. 3:9.

Cell bulbiform-sphaerical, cell-wall smooth, apical spine rather
long. Number of cells in the coenobium 30, 60-128.
Dimensions: Diam. cell. 5-11,5p, long. spin. apic. 6,5-13,«.
Professor Hughes has kindly sent me a slide of his alga. It shows
a granular chloroplast but differs in having quite sphaerical cells
and especially in the connecting processes which are rather thick and
hollow with clearly visible contact walls (Fig. 11). In these respects
it agrees more with Coelastrum.
Distribution. Europe: Latvia; North America: U.S.A.: Massa
chusetts; Canada: Nova Scotia.
Ducellieria tricuspidata

(Borge)

Coelastrum tricuspidatum

n. comb. Fig. 6.

Borge 1936, p. 21, Tab. 1:14.

Cells cylindrical with three short spines at the exterior margin,
cell-wall smooth. Coenobium containing 6 or 16 cells.
Dimensions: Diam. coenob. ad c. 65p, diam. cell. 9—\\ p, long,
cell. 9-H/i, long. spin. 4-6p.
Borge has not mentioned the chloroplast, but the cell-shape, the

Ducel
lieria and are quite uncombinable with Coelastrum.
Distribution. Sweden: province Södermanland (Möja parish) in
the skerries of Stockholm.
structure of the connecting bridges and the spines agree with

Ecology.
The trophical conditions of the Swedish habitats of Ducellieria
chodati show that it is eurytrophical and the few notices of foreign
habitats are agreeing. It seems to be a summer planktont found in
a surface water temperature of at least 17°C. The pH values measured
.
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in Dammstugugölen, Välen and Hallången were 7.2, 7.3, and 7.6
respectively. Ur. Schumacher has communicated that his habitat
of D. chodati is an alkaline spring, the alga was seen only in one
sample, in February 1951, rather frequent. The Finlandic biotope
is a little lake rich in humus (Järnefelt 1952, p. 3). In order to
characterize the biotopes by the aid of the plankton commensales,
a survey of the phytoplankton associations of the lakes examined
by the author is given in the appendix.
Considering the eurytrophy of Ducellieria chodati, it is somewhat
striking that this alga has such a scattered distribution, the author
has investigated more than 800 lakes of Southern Sweden. The
sporadic finds, even in well investigated areas, may be due to the
fact that the alga occurs in small frequency and that its appearance,
even in known habitats, is very irregular. Possibly it is a late im
migrant. Of interest is the occurrence in four Ostrogothian lakes,
situated within a circle with less than 20 km radius but belonging
to four different river systems. The lake Mörtsjön flows off to Orlången at a distance of only 1 km. The five northern habitats form
a row of 120 km length and belong to different river systems.
The variety armata was found by Skuja in the plankton of a
pronounced dystrophic lake. Borge found his tricuspidata in a little
rock-pool with a rich vegetation of Staurastrum hirsutum (dominant),
Closterium subulatum, Actinotaenium cucurbita and Cylindrocystis
brebissonii.
Remarks on some algae.
Calothrix brevissima G. S. West is a new member of the plankton
flora, found in several Swedish lakes. It is an epiplankter attached
to the mucus surface of Anaboena flos aquae, Stichogloea etc. West
(1907, p. 180, Tab. 10:8) described it from Lake Viktoria where it
lived epiphytically on Cladophora and sestonic phragments of
higher water plants. In shape and dimensions the Swedish speci
mens agree well with West’s diagnose. The basal part of the sheath
enclosing the trichome is plicate, Fig. 21. Since only specimens
conserved in formaline are examined it is impossible to decide
whether this is a specific character or a post-mortal change. This
alga is also found in Colombia (S. Am.) according to G. S. West
1914, and has probably a wide distribution when looked for.
In the little oligotrophic lake Dammstugugölen there occurs a
globoid green alga, known as eurytrophic from many Swedish and
So. Hot. Tidskr., 51 (1957): 1
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also from some Danish lakes. The intricate task of distinguishing
the “green globes” of the plankton is still unsolved, the author has
earlier (1946) given some contributions. The present alga is named
Gloeocystis gigas var. pallida n. var. Differt a forma typica cellulis
pallidis. Synonyms: Eutetramorus globosus Walton and Stephanoon
Wallichii (Turn.) Wille p. p. The cells are globular-globoid, some
times slightly ellipsoid with a very thin cell-wall. The chloroplast
is parietal, globular, sometimes with a slot or even bell-shaped, with
one, sometimes two, rarely three pyrenoids. The diameter is 9-18/*
depending on the age. It appears in families of 2, 4, 8, 16, rarely
32 or 64 cells in a globoid mucus layer. Families with 2 or 4 cells
each are often enclosed in the mucous layer of the prematernal cell
wall. The surface of this layer is sometimes finely granular.
In most regards the alga agrees very well with certain pictures of
Gloeocystis gigas (Kütz.) Lageril, e.g. G. M. Smith 1924, Tab. 19:2,
and 1924a, Tab. 7:1, West 1904, Fig. 113: F, G, H, Prescott 1951,
Tab. 3:16. Regrettably Lagerheim, in his emendation of Kützing’s
species, has omitted a very valuable picture of it. It is also remi
niscent of Eutetramorus globosus Walton (1918, p. 126), a genus
formed on the basis of one single specimen with the diagnosis:
“Cells non-mobile, light chlorophyl green, united in a colony of
16 cells arranged in groups of four within a gelatinous-like mucous
covering; plane of each series of 4 cells perpendicular to the square
included by the groups. Cells sphaerical, chloroplast with central
pyrenoid, diam. 5/t.” Walton was ignorant of the reproduction but
placed his alga in the neighbourhood of Coelastrum and Phyto
morula (!).
Nygaard (1945, Fig. 53) has taken Eutetramorus as the name for
a plankter, found by him in five Danish lakes. He has kindly
sent me sample and his drawings of it and his alga is in all respects
identical with mine.
The one-plane disposition of the cell tetrads (Fig. 15) is occasional
in Walton’s type specimen and quite insufficient for a diagnosis.
In most of the globular green algae with non-coherent cells in mu
cous layers, the grouping of the cells is dependent on the number
in the colony and the viscosity of the mucous envelope. After bi
partition of the cells, the daughter cells excrete a mucous layer which
separates the two cells from each other and the remaining mucus
of the mother cell is pushed out to an ellipsoidal shape, Fig. 20.
After division into four, the cells may remain in one plane in
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Figs. 23-29. — Gloeocyslis planctonica: 23, 4-cell family. — Sphaerocystis schroeteri: 24,
25, 4-cell family; 26, 27, 8-cell family; 28, 29, 16-cell family. (Figs. 23, 24, 26, 28
seen in “polar” projection, Figs. 25, 27, 29 in "aequatorial” projection.)

the extended envelope ( = Eutetramorus), but in most cases the
mucus is viscous enough to force the cells to be displaced in the
shape of a tetrahedron, Figs. 24, 25. Also when the simultaneous
division gives 8, 16 or more cells, there always occurs a displace
ment according to the space. Among the plankters of this kind
Sphaerocystis has the most viscous mucus, the limit of which is
sharply visible without staining. Here the cell arrangement is very
regular, forming an almost crystallographic situation, easily seen
along the crystallographic axis. Figs. 24—29 are not schematical, only
the cells are shaded differently in order to give a stereographic
impression. In Figs. 26, 27 the two squares of cells are situated in
parallel planes with the axes rotated 45°. In Figs. 28, 29 the four
squares, two smaller “polar” and two greater “equatorial”, are
situated in four parallel planes, each turned 45° in relation to the
adjacent ones. The changes of mutual position have been mentioned
by G. M. Smith (1914) concerning Tetracoccus and Coelastrum
microporum.
This is the regular development, in algae with softer mucus the
8-cell stage is already irregular. By unequal rate of growth and cell
division the colonies generally become irregular in all algae of this
structure.
So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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The diversity of appearance has been neglected and has sometimes
been accorded taxonomical significance, e.g. Walton’s statement
of the one-plan tetrad as a generic character and Wests’ pictures
of tetrahedrical Gloeocystis planctonica, which have no doubt de
layed the acceptance of this extremely common planktont. When
depicting algae several algologists seem to be anxious to select the
most regular or picturesque specimens, thus giving a false impres
sion of the “normal” appearance.
W. B. Turner (1892, Tab. 21:10) has published a picture,
identical with Fig. 26 under the name Eudorinaf ?) wallichii. Though
any cilia were neither mentioned nor depicted by Turner, Lemmermann (1900, p. 307) distinguished on the basis of it a new volvocal
genus Eudorinella, later found and depicted by Woloszynska (1912).
Wille (1912) included it in Stephanoon Schewiakoff. Florence
Rich (1932) depicted Stephanoon wallichii without cilia. In all these
cases the actual algae are most probably not volvocals and Eudorinella-Stephanoon wallichii as well as Eutetramorus must be rejected.
Cosmarium boreaie Börgesen (1901, p. 225, Tab. 7:10). Syno
nym: Cosmarium bioculatum f. depressum Schaarschmidt. Figs. 16, 19.
In several Swedish lakes the author has found a planktic desmid,
belonging to the intricate group of small, smooth and simple Cosmaria. Within the miscellaneous collection of depicted forms labelled
as abbreviatum, contractum, subtumidum, sub depressum, suborthostichum etc., only boreaie and bioculatum can be referred to it. Schaarschmidt’s (1883, p. 270, 10) desmid agrees well with it in shape
and dimensions (lo 14.5—20,«, la 17-18,«) and Manguin (1936,
Tab. 3:49) gives a picture quite consistent with this desmid. Börgesen’s Cosmarium boreaie agrees well in shape but has smaller
dimensions (lo 14,«, la 14/u). The characteristic shape makes it
most appropriate to consider it a separate species. The dimensions
of this desmid from Swedish biotopes are: lo 16-20,«, la 17-21.5,«,
li 7-8 p. As always in planktic desmids the semicells of a spe
cimen are often varying in size. The pores and pore organelles
are a prominent detail, as pointed out by Manguin. Börgesen
compared his desmid with Cosmarium suborthostichum Rac., it may
better be compared with C. sub depressum G. S. West (1914).
Spondylosium panduriforme (Heimerl) n. comb. Synonym: Cosma
rium moniliforme f. panduriformis Heimerl 1891, p. 598, Tab. 5:11.
This desmid has been considered a variety of Cosmarium monili
forme but has also been called Spondylosium moniliforme, perhaps
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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depending on the common species name and a certain similarity
to the outlines of the latter, this one is however triradiate. A rounded
variation of it may possibly exist, but until transitional forms are
known it must be distinguished as a separate species.
All pictures of C. moniliforme var. (or f.) panduriforme con
tain chains of usually 2-4, but also up to 8 cells (the latter com
municated by Mr A. M. Scott), a circumstance that justifies a posi
tion in Spondylosium. Strictly speaking, the filiform arrangement is
in itself no generic character; cell-chains of normally solitary desmids because of a very rapid cell division are recorded, for instance
Max Schmidt’s transferring of Cosmarium regnesi to Sphaerozosma.
Schmidt (1903, p. 21, Tab. 1:12) found filaments of more than a
hundred cells. The apical structure of the present species of Spondy
losium is favourable for an attaching of the cells, also by the aid
of the mucus layer. The minimal contact surface of panduriforme
seems to diminish the attachment and thus the number of the cells
in the filament.
The specific difference between the cell shape of Cosmarium
moniliforme and Spondylosium panduriforme consists in the cell
shape, the thickness of the cell-wall and the chloroplast. The former
has an acute sinus, the globular semicells being closely attached to
each other, a thinner cell-wall and a pseudostelloid chloroplast with
entire edges. The latter has a broader and elongate isthmus, rounded
sinus, thicker cell-wall and lobostelloid (Teiling 1954, p. 413)
chloroplast with laciniate lamellae, Fig. 14. The apex is rounded
and often more or less conical, the outgrowing semicells are in an
early stage quite conical, Fig. 13.
The Wests have distinguished a var. limneticum, differing from
panduriforme by its approximately double size. It may be called
Spondylosium panduriforme f. limneticum (West) n. comb., Fig.
nostr. 12. Synonyms: Cosmarium moniliforme var. limneticum West,
Monogr. Ill, p. 23, Tab. 67:6, 7), Spondylosium moniliforme var.
elongatum Roll 1928, Tab. 3:3, S. moniliforme formae? Grönblad
1942, Tab. 5, 22, and 1945, Fig. 312.
The opinion of allocating var. panduriforme to Spondylosium is
not new. Borge (1923, p. 9) refers to a letter from Lütkemüller
in which this desmidiologist, on the basis of the characters mentioned
above, considered it a Spondylosium.
The deviating name Staurastrum armigerum var. furcigerum
(Bréb.) Teil, in the list is explained in Teiling 1957, p. 71.
So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Table I. List of the algae, found in the plankton of the lakes Dammstugutjärn (Dam), Hallången (Hal), Hemsjön (Hem), Välen (Väl)
and Mörtsjön (Mör).
Dam

Hal

Väl

+
+

Anaboena circinalis..............................................
A. flos-aquae............................................................

Hem

+

+
+
+
+
+

Aphanizomenon flos-aquae.................................
Aphanocapsa delicatissima................................

+
+
4*

A. elachista var. planctonica............................
A. nidulans var. endophytica............................
Calothrix brevissimci..............................................

+

Chroococcus limneticus..........................................
Coelosphaerium naegelianum................................
C. kuetzingianum...................................................

+

+
+

+
+
+

Mör

+
+

Dactylococcopsis ellipsoideus (incl. Rhabdoderma
gorski)

......................................................................

Gomphosphaeria lacuslris.....................................

+
+

Lyngbya limnetica...................................................
Microcystis aeruginosa..........................................
M. flos-aquae............................................................
M. ichtyoblabe............................................................

+

+

+

+
+

+

+

Phormidium mucicola..........................................
Radiocystis qeminala..............................................
Trichodesmium lacustre..........................................

+
+
+

+
+

Euglena acus............................................................

+
+
+

E. deses.....................................................................
E. oxyuris.................................................................
Trachelomonas oblonga..........................................
Ankistrodesmus falcatus var. radiatus

.

.

Botryococcus Braunii..............................................
B. protuberans...................................................' .

+

+

.

+

+
+
-f-

+

+

.......................................................

C. reticulatum............................................................
Crucigenia rectangularis..........................................
Dictyosphaerium pulchellum................................
Ducellieria chodati n. comb...................................
Eudorina elegans

+

.

Coelaslrum cambricum.........................................
C. microporum

+

...................................................

+
+
+
+

Gemellicystis neglecta..............................................
Gloeocystis planctonica..........................................
G. gigas var. pallida n. var...................................

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Kirchneriella conlorta..............................................

N. obesum.................................................................

+
+

+
+

+
+

+

K. lunaris.................................................................
Nephrocytium limneticum.....................................

+
+
+

+
+
+

+
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Table I (continued)
Dam
Oocyslis borgei............................................................

Hal

Hem

+

+
+

O. crassa .....................................................................
Paulschulzia pseudovolvox.....................................
Pediastrum arctneosum.........................................
P. duplex.....................................................................

Mör

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

P. duplex var. genuinum.....................................
Quadrigula closterioides.........................................

Väl

+
+

Scenedesmus arcuata..............................................
S. dispar.....................................................................

.......................................................
Sphaerocystis schroeteri.........................................
Slylosphaeridium stipitatum................................
Stichogloea doederleinii.........................................
Tetraedron caudata var. incisum.......................
T. trigonum var. gracile....................................
T. minimum...........................................................
Closterium kuetzingii..............................................
C. acutum................................................................
Cosmarium abbreviatum var. planctonicum
C. boreale Börgesen..............................................
C. contractum............................................................
C. contractum var. ellipsoideum.......................
C. humile.....................................................................
Euastrum verrucosum var. alatum..................
Groenbtadia neglecta..............................................
Hyalotheca dissiliens..............................................
Micrasterias crux-melitensis................................
M. fimbriata............................................................
M. radiata................................................................
M. sol var. elegantior
.........................................
Spondylosium planum.........................................
S. panduriforme var. limneticum n. comb.
Stauraslrum anatinum var. longibrachatum fac.
4 radiata................................................................
S. anatinum f. reductum.....................................
■S. arachne................................................................
S. ardiscon................................................................
S. brasiiiense............................................................
S. cingulum var. obesum.....................................
■S. armigerum var. furcigerum...........................
S. furcatum var. pisciformc................................
S. gladiosum............................................................
S. luetkemuelleri.......................................................

+

S. quadricauda

S. lunatum....................................................................
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Table I ^continued)
Dam
S. maamense.............................................................

S. ophiura fac. 7- et S-radiata
.......................
S. pingue ......................................................................
S. paradoxum var. parvum.................................
S. pseudopelagicum
..............................................
S. pseudopelagicum var. lumidum...................
S. sexangulare............................................................
S. tohopekaligense var. tri/urcalum fac. 3radiala......................................................................
S. tetracerum var. subexcavatum.......................
S. tricorne
.................................................................
Slaurodesmtis arisliferus.....................................
S. bieneanum var. spilzbergense.......................
S. corniculatus
........................................................
S. crassus ......................................................................
S. curvatus.................................................................
S. cuspidatus fac. 3- et 4-radiata, janus 2 + 3
et 3 + 4......................................................................
S. dejectus.................................................................
S. longispinus.............................................................
5. megacanthus........................................................
S. patens n. comb.......................................................
S. sellalus
.................................................................
Xanthidium antilopaeum.................................. X. antilopaeum var. hebridarum.......................
X. cristalum............................................................
Asterionella formosa..............................................
Attheya zachariasii...................................................
Cyclotella comta........................................................
Diatoma elongatum...................................................
Fragilaria crotonensis..........................................
Melosira granulata var. anguslissima ....
M. ambigua.................................................................
Rhizosolenia longisela..........................................
Synedra acus............................................................
Tabellaria feneslrata..............................................
T. flocculosa............................................................
T. flocculosa var. teilingii
.................................
Chrysosphaerella longispina.................................
Dinobryon bavaricum..............................................
D. divergens.................................................................
D. sociale......................................................................
Mallomonas tonsurala..........................................
M. fasligala.................................................................

Hal

Hem

Väl

+

+

+

+

+
+

Mör

+
+

+
+
+
+
4+
+
+
+
+
-j_
4-

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
4

+

.

+
+

4

.

+

+

+

+

+

+

+

+
+

4-

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
4_

+

+
+

+
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Table I (continued)
Dam

Hai

Hem

Väl

Mör

M. elongata................................................................
M. pediculus............................................................
M. reginae................................................................

-h
+

Synura uvella............................................................
Ceralium hirundinella.........................................

C. cornutum

............................................................
Glenodinium dinobryonis.....................................
Peridinium cinctum..............................................
P. willei.....................................................................
P. voltzii.....................................................................

+
+

+

+
-1-

+
+

+

+
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JÄRNVÄGSFLORISTISKA NOTISE R.
ETT APROPOS TILL JÄRNVÄGS JUBILEET.
AV

ERIK ALMQUIST.

A. Inledning.
Den 5 mars 1856 öppnades för trafik våra första verkliga järn
vågar, linjen Nora—Dylta (nu Ervalla) och den anslutande bandelen
Örebro-Dylta, som följande år utsträcktes till Arboga. Vid årsskif
tet 1856/57 trafikerades även ett par stumpar av de blivande stam
banorna, vilkas anläggning påbörjats 1855.
Utvecklingen gick sedan fort, och den nya tidens dynamik blev
snart märkbar även i växtvärlden. Nu, efter 100 år, är förändringen
avsevärd. Härvid bortses från den självklara omflyttning som åt
följt bebyggelsens förskjutning och tillkomsten av alla nya tät
orter — Eslöv, Nässjö, Fl en, Ånge, Boden och några hundra till.
Men själva bananläggningarna ha med nya ståndorter och trafiken
med nya spridningsmöjligheter omgestaltat förekomstsätt, frekvens
och utbredning för icke så få växtarter. Av dem har också uppstått
en »järnvägsflora», delvis flyktig och föränderlig, men karakteris
tisk och delvis fullt stabiliserad.
Några sidor av detta vill jag här söka belysa, icke som följd av
någon planmässig undersökning utan mest på grundval av spridda
rön som antecknats under resor i landet. De fördela sig på ett halvt
sekel, och jag finner därför dubbel anledning att nu göra litet därav.
- Stora delar av bannätet ha berörts men långtifrån hela (bl. a.
icke de nyare norrländska tvärbanorna och diverse, mest sydsven
ska småbanor), många sträckor blott någon enstaka gång och del
vis för länge sedan. Med »Rundtur 100» (SJ:s jubileumsresa 1956)
gjorde jag ny eller förnyad om än llyktig bekantskap med olika
bandelar alltifrån Ystad till Haparanda och Kiruna, men då fanns
- efter vårens torka — mindre att se än de flesta andra år. Annars
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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har jag på senare tid mest rört mig i Svealand; därav en viss ensidig
het. Jag nödgas blott ytligt beröra Skåne, Öland och Gotland samt
fjälltrakterna, varifrån ej heller mycket kan hämtas ur litteraturen.
Eljest har denna såvitl möjligt beaktats. — Hamnbangårdar uteläm
nas i regel, då deras ofta talrika adventivväxter höra mera sam
man med hamnfloran.
Ämnet har utomlands räckt till för avhandlingar, och även i våra
grannländer har mera skrivits om dessa ting än här. Mest fullstän
dig är A. Pedersens framställning av danska järnvägars flora, sär
skilt den synantropa (1955). Svenska bidrag omtalas i historiken
nedan. Bristen på en sammanfattning ger mig ännu en anledning
att gripa till ämnet.
Nu må först erkännas, att detta — liksom själva stoffets hopbringande — krävt ett visst intresse för synantropfloran. Järnvägsoch i synnerhet spårområden äro föga tilltalande promenadplatser
(och vanligen dessutom förbjuden mark), om också fridens orter
i jämförelse med riksvägarna. Fullt legalt får man i varje fall goda
inblickar i banfloran från plattformar, lastkajer och tillfartsvägar
liksom också — med någon övning — från tåg och rälsbussar. Ännu
bättre gick det förr, särskilt på mindre banor där öppna vagnar
nyttjades; man minns dem ibland ej utan saknad. Alltilrån skoltiden
väl vetande, att järnvägar ha sina speciella växter, har jag också
haft för vana att titta efter dem. Och under väntan på tåg eller möteståg har jag stundom avpatrullerat plattform eller perrong med
små botaniska överraskningar som följd.
Diverse exempel i det följande; här ännu några: Epilobium rubescens
och Veronica polita i gruset på *Karlskoga bangård (1934), båda då nya
för Yrm; Chenopodium vulvaria i mängd på [dåvar.] huvudspåret vid
Mjölby (1942), en högst ovanlig växplats; Pimpinella major vid Orrskog
(Upl), 1 grupp på banvallen (1952), oväntad efter många tidigare besök;
Cerastium glomeratum vid Nyåker (Ång) talr. i perrongens gräskant (1956),
ny nordgräns för arten; Chaenorrhinum minus som vinterståndare (mer
högväxt än söderut) i snötäcket på Åre bangård (1939), en — som jag
trodde — nykomling i fjälldalen.1
Nomenklaturen följer Hvlander i »Förteckning över Nordens växter
I» (1955) eller kan avläsas i synonymförteckningen där. Landskaps be
teckningar anföras i mån av behov (förkortade som i Krok-Almquists
flora). De flesta platser som namnges äro jvstationer och tarva då ej när
mare lokalisering.
Osignerade lokaluppg:r utan angiven källa svarar jag själv för. Publice1 Dagen efter också sedd från tåget vid Duved; efter hemkomsten fann jag dock
att arten redan hunnit upp till Storlien (enl. Lange).
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rade uppg:r markeras delvis blott med *, därjämte med ! i de fall, då jag
själv upptäckt eller återsett förekomsten (många av mina fynd omtalas
i nyare landskapsförteckningar, till vilka generellt kan hänvisas). Det
bleve väl vidlyftigt att anföra källa för varje citerad detalj uppgift; där så
skett, har det mest gällt SBT (denna tidskrift) eller BN (Bot. Not.), vilka
citeras direkt (med endast årgång, så långt generalregister finnes). Allt
av hänsyn till utrymmet och för att litt.-förteckningen må få rimligt om
fång.
Järnväg förkortas jv (även i sammansätta.); stn =jvstation, hpl håll
plats. — En del jvlinjer namnges på förr el. ännu gängse sätt (de flesta
tillhöra numera SJ=Statens jv:r). Även följande signaturer nyttjas: BJ =
Bergslagernas jv (Falun-Göteborg, nu förstatligad), SRJ = StockholmRoslagens jv:r, TGOJ =Grängesberg-Oxelösunds-banan.
Vissa lokaluppg:r ha hämtats från Riksmuseet (RM) och Uppsala bota
niska museum (UM), men långtifrån alla arter ha kollats där.
B. Historiskt plock.

Redan från våra jv:s barndom finnas enstaka hithörande notiser,
t. o. m. om apofyt- och adventivfynd vid forna, hästdrivna småbanor: Tussilago farfara vid »Christinehamns jv» och Campanula patula vid »Fryckstads jv» (Larsson 1859), Senecio viscosus vid Landa
hästbana i Hls (BN 1866). Från samma tid: Camelina sativa Fr.
vid Malmö »på glacisen vid jernbanan» och Anthemis tinctoria i
Skövde »vid jernvägen» (BN 1863), Arabis hirsuta vid Forssa »efter
jvbanken» (Wiström 1867). Den sistnämnda, »Hudiksvalls jv»,
hyste vid sin ändstn (enl. W.) en lång rad främlingar, tydligen att
skylla på hamnbarlasten. — Landskapsflororna, som i regel utgåvos under stambanornas byggnadsskede, innehålla nästan intet
som kan anknytas till dem, de skånska dock undantagna. Lilja
(1870) omtalar Alyssum calycinum från 3 star och från »banbanken»
nära Stehag, där också Galium erectum fanns (p. 793); annars har
han få fynd från dåtida star, varav något kanske gäller jvmark
(ss. Potentilla norvegica vid Ortofta stn). Alyssum antyddes redan
av Areschoug (1866), som sedermera (1881) kunde meddela di
verse nytt i branschen. Under tiden hade t. ex. Echium vulgare och
Cerastium arvense setts vid Jönköping »på jvbankarne» (BN 1871),
Galium mollugo vid »Wexiö på jvbanken» (BN 1878). Helt visst
gjordes många dylika fynd utan att ståndorten uppgavs. Äldre
herbarier erbjuda nog en el. annan etikett sådan som »Falun,
jernvägen 1866» på ett ark av Melilotus albus (Almqu.). — Efter
1870.L, då bannätet fått några maskor, blev stoffet också större.
»Utmed jernvägarne och särskildt vid stationerna spridas ofta nya
15-573371
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växter»; skrev Nordstedt (BN 1884 p. 72) på tal om ett fynd av
Phyteuma spicatum vid Habo stn och fortsatte: »T. ex. kring sta
tionen i Lund hafva på senare åren Here sydligare växter uppträdt
och den nordamerikanska Rudbeckia hirta har under sista årtion
det blifvit tagen flerestädes i Sverge i synnerhet vid jernvägarne i
Norrland.» Att nämnda paranta nykomling (först hållen för »Buphthalmum salicifolium») blev uppmärksammad, är naturligt. — Kon
kreta belägg finnas f. ö. hos Neuman (1885), P. Olsson1 (1884,
1896) och åtskilliga samtida förf. i BN (Lénström 1888, Malme
1891, m. fl.). I stort sett förblev dock stoffet rätt magert under hela
1800-t., och ytterst litet antyddes om själva bangårdarnas flora väl mest av det giltiga skälet, att densamma ss. nedan visas först
sent omsider fick sin nutida karaktär. — Citaten ovan visa bl. a.
hur banvallarnas nya flora präglades av besåning. Den tycks också
ha mötts med ringaktning på fackmannahåll, där stadgad uppfatt
ning* om den »vilda» floran rådde. Man hade dock introducerat
med »utländskt gräsfrö» komna arter, men det började nu bli litet
väl mycket av det slaget, som spreds över landet med vallkultur
och banbyggen. Intresset för adventivfloran, som snart fick en stor
hetstid genom kvarnindustrien, slog dock omkring sekelskiftet ige
nom även för jv:s del.
Planmässig undersökning av banfloran kom också till synes i
några fall. En studie av Stenström över expositionens roll, belyst
med artlistor från banvallar, fullföljdes av Hesselman (1905). ltiksgränsbanans anläggning fick till följd en väldig invasion av »ruderatväxter», som i Torne lappmark studerades vid ett par tidpunkter
och sammanställdes av Sylvén (1915); däri finnas även artlistor
från besådda banslänter. Pioniärfloran vid Porjusbanan uppteck
nades av Frödin (1915). Ur Simmons’ minutiösa Kirunaflora (1910)
kan mycket utläsas om jvområdet, men ej själva banfloran för sig;
det säger dock en del, att artrikaste sektionen inrymde malmban
gården. — Sedermera har floran på sydsvenska banvallar och »jvstationer» antytts i sammanfattning av Hård (1924 p. 32 + tab. 4),
och två stationsomrm i mörkaste Småland ha grundligt inventerats
av Hässler (BN 1931 tab. 3 [p. 425 ff.] — hittills den enda i sitt
slag hos oss).
1 Dennes ofta misstrodda utsagor böra, när jvbankar uppges som växtplats, knap
past betvivlas (många gälla just gräsfröspridda arter). Han har t. ex. (1884) en be
lysande, aldrig citerad uppgift om

»Buphth. salicif.», som utan tvekan kan skrivas på

Rudbeckia hirta (helst som en av sagesmännen är känd och pålitlig).

So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

JA RN VAGS FLO RISTIS K A NOTISER

227

Våra modernare landskapsmonografier fr. o. m. Collinders
(1909) belysa — visserligen i regel flyktigt — jv:s alltmera påtagliga
växtgeografiska betydelse. I den mån ståndortsuppg:r meddelas,
blir också »banvallar» en allt vanligare sådan. Särdeles frikostig
därutinnan är Lange (1938), som bl. a. nämner dem som enda till
håll för flera naturaliserade jämtlandsväxter. I mängder av smärre
publikationer finner man f. ö. ämnet berörande detaljuppg:r.
C. Exempel på nutida järnvägsflora.

Någon fullständig analys av en banvalls flora har jag ej (se dock
urval nedan, även i E); en hänvisning till nämnda arbeten (Hesselman, Sylvén, även v. Hofsten p. 276) må f. ö. räcka. Med
utsträckt exemplifiering komme man snart alt uppräkna svenska
florans flertal. — Här följa några exempel företrädesvis på nutida
bangårdsflora. Jag börjar med »Sveriges äldsta jvstation», Järle vid
Nora Bergslags jv.
Järle stn i södra Vstm (Ervalla s:n) — just vid övergången mellan
slätt- och bergslagsbygd —- är unik i så måtto, att icke mycket ändrats på
100 år; även det gamla stnshuset är alltjämt i bruk. Bang:n har som så
många andra tvenne spår förutom ett kort sidospår (f. d. stickspår) med
kaj och magasin; vid östra ändan har tillkommit ett lastspår för torv. Det
hela ligger i nivå med omgivande sandmark och delvis beskuggat, helt
nära Järle stormosse, vadan hygrofila inslag på bangrn äro något fler än
vanligt. Det mesta noterades vid ett par korta visiter 1956 (några arter
1932), företrädesvis på kaj- och mötesspåren; se tabell 1.
Rikligast uppträdde Sagina procumbens och Spergula arvensis; S. rubra
fanns även på perrongen, Descurainia blott vid kajen, Chaenorrhinum
»rätt mycket» (dessa båda osedda 1932). Utöver tab:s arter ännu några av
traktens ogräs (Erysimum cheiranthoides, Galeopsis bijida, Myosotis arven
sis, Polygonum convolvulus) tillika med enstaka (mest ung-)plantor av
Chamaenerium, Leontodon, Lotus, Taraxacum, Vicia cracca etc. — Gnciph.
ulig. blott på torvlastspåret jämte Moehringia Irinervia (2 ex.). 1932
sågs även Polygonum hydropiper (där?). — Invid kajen (men ej på spåret)
Arctium tomentosum, Artemisia absinthium, A. vulgaris, Chenopodium polyspermum (fåtaliga) samt Rumex domesticus (allt 1956); på en skräphög
därintill potatis, vildvin och Helianthus rigidus (1 ex.). Den prydliga
blomsterlisten kring stnshuset hyste som enda ogräs Aethusa cynapium
och det grunda bandiket snett emot bl. a. några grupper av Holcus mollis.1

Enligt all erfarenhet växlar en bang:s flora något från år till år, och en
kommande sommar skall man i st. f. några nu kända sannolikt finna
1 Denna, som är ny för Vstm, fann jag redan 1955 i samma s:n (vid Sundtorp).
Av gammalt känd från närkiskt grannskap (*Axberg), tycks den alltså ha en lokal
grupp i trakten.
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andra — gissningsvis Luzula pallescens, Sinapis arvensis, Thlaspi arvense,
kanske Odontites ruber (som 1956 fanns invid torvfabriken).
Den höga jvbanken omedelbart Y om J. stn är av torraste slag, bevuxen
på sydsidan mest av kruslåtel, fårsvingel, ljung (och litet mjölon) jämte
gullris, kattfot, smultron etc. (på nordsidan mera, gökärt o. d.); därtill
buskar och småträd (björk, sälg, klibbal, gråal, en halvstor oxel m. m.).
Vidare märkas: Agropyrori repens, Barbarea vulgaris, Dryopteris filix-mas,
Hieracium1 pilosella, II. »glossophyllum» (Glom.), II. caesitium (Silv.),
H. acroleucum (rikl.) o. constringens (Vulg.), II. irrugans (m. fl. Rigida),
H. umbellatum, Hypochoeris maculata, Knautia arvensis (även vitbl.), Poa
compressa, Satureja vulgaris (!), Tanacetum vulgare, Tragopogon pratensis
o. Viscaria vulgaris, alla åtm. på sydsidan, som även bar Amelanchier
spicata (ett par grupper) o. Rosa villosa (2 ex.).
I denna lista — liksom i tabell I — finns mycket som är karakteristiskt
för mellansvenska förhållanden (och delvis för hela landet). — I det xerofila sällskapet på jvbanken överraskar blott Satureja (f. ö. rar i trakten);
den sågs emellertid i halvnaturlig miljö helt nära (Nora: Åliden, strax
ovan Järle jvbro).
Följande saknades i orten före jv:s tid: Arabis arenosa (o. suecical),
Chaenorrhinum, Descurainia, Matric. disc., Senecio vise., Tragopogon,
Aethusa, Holcus, (Amelanchier) o. troligen ännu några. — Landsväg till
kom först på 1900-t.

Vid knutpunkter och större stnr är man dock van att finna litet
mera. Järles grannstn Ervalla ger en antydan härom.
Ervalla stn (förr Dylta) bär nu namn efter grannsocknen men ligger i
Nrk (Axbergs s:n). Den tillhör (sedan 1900) SJ, som vid Krylbobanans
tillkomst övertog bandelen Örebro-Frövi. Denna fick då stambanas ka
raktär och nyligen dubbelspår. Ervalla bangård, som vilar på bankfyllning
inom Dyltaåns översvämningsområde, blev därvid något utvidgad på
landsidan. Den genom arbetena rätt skamfilade floran kan belysas med
anteckningar från olika år, sammanställda i tabellen.
Redan 1918 funnos exv. Arabis arenosa2!, Alriplex2I, Medicago2I, Senecio
viscosus2! o. Bromus hord.2; B. arvensis iaktt. 1956, B. teet. först 1947 (nu
rikl.), Anchusa blott 1934, Descurainia först 1954, Chaenorrhinum o. Melilotus (1 grupp) 1956. Eland f. n. mera rikliga märkes Poa annua. — Andra
vid stationen sedda arter ss. Anlhemis arvensis2, Chenopodium polyspermum,
Matricaria chamomilla2\, Potentilla norvegica2! o. Vicia hirsuta torde väl
tillf, ha gästat spåren. — På bang:s slänter bl. a. Aegopodium podagraria,
Arrhenalherum elatius, Bromus inermis, Bunias orientalis2I, Lamium al
bum, Lepidium campestre (talr. 1929-34, nu?), Tragopogon pratensis2\,
ävensom Salix viminalis, Saponaria officinalis (1 grupp), Calystegia sepium (vitbl.), Solanum dulcamara m. fl. strandväxter. Sannolikt på slän
terna: Avena pratensis2, Campanula rapunculoides2, Hypericum perfora
tum2, Potentilla replans2 o. Viscaria vulgaris2.
1 iJieraciuin-nomenklatur enligt Dahlstedt i Lindmans flora (1926).
2 Sedd vid »Ervalla stn» 1918 (Sam. ant.). 1 betyder att jag återsett den.
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Tabell I. Floran på spårområdena vid Järle (J), Ervalla (E) och
Harg (H); jfr texten. — Till jämförelse Nissafors (N), så vitt gemen
samhet råder (se vidare Hässler i BN 1931 p. 425 ff.; dennes upp
teckning avser dock hela stnsområdet).
Parentes: ett el. annat ex. något år (tillf.?). — Klammer: osäker på spåren, men
iaktt. på stnsområdet (eller banomr. intill).
Agropyron repens

■

. . J

Alopecarus geniculatus .
Anehus a arvens is

[E] [H] N

. . .

A. officinalis...................

(E)

Androsace septentrionalis
Anthemis arvensis .

H
H
H

. .

[E] (H)
H
Arabis arenosa .... J
E [H]
A. suecica....................... J
H
Artemisia absinthium. . [J]
[H]
H
A. campestris..................
H
A. vulgaris....................... [J] E
Alriplex patula ....
E [H]
Brassica campestris ■ ■
(E) (H)
Bromus arvensis ....
E
B. hordeaceus ..................
[E] H
B. tectorum.......................
E
Campanula patula . . . (J)
(H)
H
Carum carvi.................. J
H
Chaenorrhinum minus ■ J
E
Cirsium arvense ....
E [H]
H
Crepis tectorum ....
Descurainia sophia
. . J
E
H
H
Epilobium monlanum. ■ J

Matricaria chamomilla

J
E. palustre....................... J
Erigeron acre.................. J
Erophila verna .... J
Filago monlana ■
Gnaphalium

■

■

.
.

.

Lepidium densiflorum

Juncus bufonius .

.

■

J
J

E

*
N

Polygonum lapathifolium

N
N

Raphanus

raphanistrum

Rumex acelosella ....
Sagina procumbens ■

■

■

Scleranthus annuus

■

■

Senecio viscosus

Nl

Spergula arvensis

■

■

■

............................

S. rubra

Verbascum thapsus ■

■

■

Veronica arvensis

■

■

■

J
J

E
E
E
E
E
E
(E)
E
E
E
E

E

H
H

N

H N
[H]
(H)
H
H
[H]
H

H? N
*
N
H
[H] N
(H) N
(H)
N
♦
H

(J)

Vicia hirsuta...................

[E] [H]

.... (J)

*
Trivial-ogräs bl. a.:

N

Capsella bursa-pastoris

. J

E

Chenopodium album

■

J
J
J

E

Poa annua

H

J
J

.... J
S. vulgaris.......................
Silene cucubalus ....
S. noctiflora
...................

N

H?
H
E

(J) [E]
J E

. .
Melilotus albus
....
Myosotis stricta ....
Papaver dubium ....
Poa compressa
.... [J]
P. nemoralis................... J

V. tetrasperma

■

uliginosum

J

Medicago lupulina .

■

H

.

M. discoidea...................

A. tinetoria.......................

Equisetum arvense ■

Linaria vulgaris ....
Lithospermum arvense

J

■

.......................

Polygonum aviculare

■

■

E
E

H? N
H N
H N
H *

[Ervalla är botaniskt känt genom de talrika Sa/te-hybrider (lapponumo. a.), som uppstått i de gamla jvgravarna N om ån (inom Vstm). Dessa
fylldes vid ombyggnaden och intagas nu av ny jvbank och tryckbankar.
Utmed Norabanan finnas dock alltjämt gravar med S. lapponum etc.]
1

Sedd av mig själv (1935). — * på grannstationen Hestra (enl. Hässler).
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Rikare banflora träffas nog mest i kalkbetonade trakter. Jag väljer
som exempel en av mig själv ofta begagnad liten stn, Harg, i norra
Roslagen.
Hargs stn — numera hpl, med obetydlig egen trafik — ligger vid smal
spårig bana (Dannemora-Hargshamn, byggd 1877, nu tillhörig SRJ).
Bang:n, utbyggd på bankfyllning i solöppet läge (ena ändan dock insku
ren i sandås), har 3 spår förutom ett kort kaj- o. magasinsspår. På dem
har setts vad tabell I utvisar.
Denna bang:s flora har varit sig rätt lik i minst 40 år (många arter, bl. a.
Androsace, noterades redan 1917); de senaste tillskotten torde vara Arabis
suecica (först sedd 1951) o. Lepidium densiflorum (ej iaktt. före 1955).
Den sistnämnda redan särdeles talrik, liksom också Bromus, Chaenorrhinum, Descurainia, Filago m. fl. Silene noct. fanns åtm. 1938 o. 1949, Melilotus åtm. 1952. Det hela är p. g. av marktorka + lågvuxet och får växa
tämligen i fred, särskilt på de sällan begagnade sidospåren. Några perenner
ha därför rotat sig, exv. enstaka Chamaenerium, Chelidonium, Galium
mollugo, Pimpinella saxifraga, Poa pratensis; även Matricaria inodora
(trivial-ogräsen ej så noga förtecknade). — Under en f. d. kolbrygga både
Epilobium adenocaulon o. rubescens jämte E. montanum. — En hel del av
bang:s arter även på dess södra slänt; där också bl. a. Arrhenatherum elatius,

Bromus

inermis,

Convolvulus

arvensis,

Echinops

sphaerocephalus1,

»glossophyllum», Lappula myosotis (1 ex.
1956), Medicago lupulina, Pastinaca sativa (fåtalig), Poa compressa, Tanacetum vulgare, Tragopogon pratensis. — Tidigare ha noterats Erodium,
tlyoscyamus, Turritis m. fl., om på själva bang:n minns jag nu ej.
Ungefär lika rik flora finns på banans övriga stnr (exv. vid Gimo: det
mesta av Hargs jämte Puccinellia dislans, Erysimum hieraciifolium, Fumaria Vaillantii, Melilotus allissimus osv.). Även själva banlinjen är ovanligt
artrik, vartill masugnsslagg i barlasten torde ha bidragit (jfr nedan).
Geranium pusillum, Hieracium

Motsatser härtill finnas i diverse miljöer. Jag vet ej var en ban
gård under torrår kan te sig mest ökenartad, på ett skånskt sand
fält, en norrländsk tallhed eller en lappländsk myr. Men även där
torde man de flesta år kunna hopleta rätt många arter. — I högsta
Norden står dock föga mer än triviala ruderatväxter att finna. Hos
Heintze (1909) beröres bl. a. floran vid ett par stnr på Gällivarebanan (i Nb).
Den ena var Lakaträsk, där han iakttog: Achillea millefolium, Cheno[Melandrium rubrum »i hårdvall»], Plantago major, Pru
nella vulgaris, Rumex acetosella, Stellaria media o. Trifolium hybridum, de
flesta — fast det ej säges — troligen på banområdet (var annars?). Jag
kan från L:s bangård nu tillägga: Alopecurus pratensis, Artemisia vulgaris,
podium album,

1 Odlad i en täppa strax intill o. väl alltså förv.; detta dock ej så säkert, enär ar
ten växer talr. utmed banan vid Hargshamn o. Gimo stn.
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o. Linaria vulgaris (1931), Arabis arenosa o.
(1956) samt i gräsmatta Festuca trachyphylla (1931).

Erigeron acre
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Matricaria disco-

I seklets början förtecknades den artfattiga ruderatfloran vid

Kaisepakte m. fl. nya stnr på Riksgränsbanan (Birger i SBT 1909);
ej heller han antyder dock, om något växte på jvspåren. Troligen
icke, ty norr om Gällivare förekommer knappast egentlig bangårdsflora (frånsett Kiruna! m. fl.?). — Jag har från stnr i Lule lpm.
ett par egna uppteckningar:
Ligga vid Inlandsbanan (i Jokkmokk). Under en tågväntan 1931 no
terades utmed och/eller på jvspåren: Alopecurus geniculatus o. pratensis,
Arabis arenosa o. suecica, Barbarea vulgaris, Equisetum palustre, Myosotis
arvensis, Potentilla norvegica, Trifolium spadiceum, Veronica serpyllifolia o.
Viola tricolor. — Banan då ny, flertalet arter kanske tillf.? — Grannstationen Yaikijaur hade det året bl. a. Silene cucubalus, Sinapis arvensis
o. Thlaspi arvense, 1956 sågos åtm. Agropyron repens, Arabis arenosa o.
Poa alpina (allt på spåren).
Fjällåsen vid Riksgränsbanan (507 m ö. h.). Här sågs 1956 på själva
spåren ingenting mer än sterila skott av Poa pratensis (coll.). Annan ruderatmark (bakom lastkajen etc.) hyste dock Achillea millefolium, Agro
pyron repens (rikl.), Anthriscus silvestris, Arabis arenosa, Barbarea vulgaris,
Melandrium rubrum o. album x rubrum, Phleum alpinum, Poa alpina,
Silene cucubalus, Urtica dioica o. Viola tricolor. — På bang:s slänt bl. a.
Bromus inermis (i vacker blomning). — Matricaria discoidea sågs ej vid
F:s stn men vid närmaste banvaktstuga (Kaitum).

Ute på banlinjerna finns i allmänhet mycket litet jämfört med
bangårdarna, vilkas flesta arter dock ofta kunna träffas gruppvis
eller enstaka. De finna särskilt möjligheter, där grävning skett (för
utbyte av slipers, tjälskjuten fyllning etc.). Vissa slag av substrat
synas också gynna dem, kolstvbb, lokomotivaska och i synnerhet
gammal hyttslagg (för att ej tala om skalgrus o. d.).
Dannemora-Hargs-banan (se ovan), som ursprungligen ballastats med
slagg, är långa sträckor bevuxen på varenda skenlängd av exv. Arabis
arenosa, Arenaria serpyllifolia, Bromus hordeacéus, Chaenorrhinum, Descu-

(ställvis även P. argemoné) osv.
Min egen hembygds lilla bana, sådan jag minns den för 50 år sedan
(Upsala-Lenna jv då benämnd, nu SRJ), var av samma skäl rikare än
de flesta. Som ett grönt band låg den över Uppsalaslätten, grön av slagg
från Länna masugn och sommartiden lika mycket av åkerfräken. Men
denna lämnade god plats åt slättens flesta ogräs, bland vilka särskilt några
kantade långa stycken av spåret: Alyssum calycinum, Camelina microcarpa, Chaenorrhinum minus (åtm. efter 1910), Fumaria Vaillantii, Lithospermum arvense o. Papaver dubium; senare tillkommo bl. a. Allium vineale

rainia, Papaver dubium
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o. Arabis arenosa. Alla finnas ännu kvar, ehuru decimerade genom nygrusning på 1920-t. och nu ännu mer genom besprutning.
En banstump i Närke (bibanan till Svartå bruk, 1 km lång) må till sist
nämnas. På denna, som också grusats med slagg, träffas hela Svartå bangårdsflora (bl. a. Arabis arenosa o. suecica, Chaenorrhinum, Lepidium densiflorum, Linaria vulgaris, Senecio viscosus, Spergula rubra) tillika med
Aegopodium podagraria, Aethusa cynapium, Epilobium collinum, Polentilla
norvegica

etc. (1956).

Sådant är som sagt undantag, och långa sträckor av de flesta jv:r
kunna närmast betecknas som sand- el. grus- (el. numera maka(lam-)öken, härbärgerande blott en el. annan tynande flykting från
bangårdarna.
En annan sak är, att arter från slänterna genom rhizom el. utlöpare ställvis invadera spåret. Ökänd i det avseendet är nog främst
Equisetum arvense (åtm. i slättbygder), men föga bättre är stundom
E. palustre (mest på bansträckor över torvmark); jvfolket känner
dem väl (»rävrumpor»). Även E. hiemale och Calamagrostis epigejos kunna i sandområden bli besvärliga nog, liksom Phragmites
communis och Polygonum amphibium på lägre terräng, andra att
förtiga.
I). Ståndortsförliållanden.
Som exemplen ovan antyda fördelar sig banfloran i huvudsak på
tvenne ståndortstyper, slänternas och själva spårens. Jag inskränker
mig till dessa huvudgrupper, som av nedan angivna skäl korteligen
kallas banvalls- och bangårdsflora. Andra ståndorter på jvmark1 lämnas mest åsido, blott med en påpekan att banflorans ar
ter ofta träffas även där. Det gäller bl. a. (temporärt) de nu allt van
ligare tryckbankarna, som utläggas för att säkerställa bärigheten.
På dem får invandrande vegetation i regel sköta sig själv, och
många bära redan buskager eller småskog.
B anvalls flor an omfattar allt som växer på sidorna av ban
vallen (och därunder oftast befintlig bankfyllning).12 Växtligheten i
en skärning består ofta av samma arter som banvallens och kan då
inbegripas (för att pointera detta talas här ibland om banslänter).
1 Ormbunkar intaga gärna vissa dylika, stundom av rätt originellt slag; vid Älv
sjö stn ses t. ex. C.ystopleris fragilis mängdvis i plattformssprickor, vid Södertälje S
på samma sätt Lastrea dryopteris osv. I det magra Västerdalarna, där Dryopleris
filix-mas mest är husvill, har den flerst. utnyttjat jv:s stenbänkar (jfr Almqu.).
2 De bantekniska begreppen banvall och jvbank äro språkbrukligt identiska,
och jag gör ingen åtskillnad. — Lokalt kan banvall saknas (ss. på öl:s alvar).
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En banvall är ss. topografisk ståndort lik en ren eller dikeskant, en
brant backe eller (oftast) något mitt emellan. Ekologiskt är den
oenhetlig, frånsett egenskapen av »ny jord» (i begynnelsen) och en
viss grad av torrhet; annars råder stor växling alltefter olika substrat,
exposition etc. (så ännu mer i skärningar, där tillflödande mark
vatten kan alstra helt avvikande vegetation). — På de flesta slänter
är markbindande växtlighet önskvärd och ofta från början till
skapad genom sådd eller beklädnad med grästorv. Beträffande
skötsel och underhåll (jfr Hesselman) ha förändringar inträtt bl. a.
i samband med »banvaktsdöden». Alltjämt brännes torrt fjolårs
gräs mestadels bort1, men slåtter är nu sällsynt, besprutning däremot
vanlig12. — Med tiden brukar slänternas vegetation bli halvt eller
helt sluten, hed- el. ängsartad men sociologiskt föga definierbar (ofta
»kulturgräns»-artad). Vanligen zoneras den och bär mera xerofil
prägel överst på slänten, mera mesofil nedtill. Samma skillnad
framträder mellan syd- och nordsidor (jfr Stenstr.). I regel domi
nera gräs, blandade med ris och/eller örter, det mesta kommet från
omgivningen. Banvallsfloran är alltså väsentligen apofytisk och
perenn.
Bangårdsfloran är däremot huvudsakligen synantrop och annuell, likt ogräs koloniserande jvmark som helst bör vara naken:
själva spåren (rättare deras ballast) jämte kring- och mellanlig
gande grusfyllning. Vid stnr disponerar den — frånsett starkt oljedränkta fläckar — oftast hela spårområdet, ute på linjen åtm. bal
lasten och de strimmor av banvallskrön (banketter), som böra fin
nas på ömse sidor (intill slänten). Emedan floran i båda fallen är
likartad men rikast på stnsområdena, sammanfattar jag allt under
given benämning. Såsom ej önskvärd brukar den bekämpas ge
nom upphackning el. skyffling el. ute på linjen (där så behövs)
genom besprutning. Den kan därför förete högst skiftande aspekt
under sommarens och höstens lopp. Även är den starkt beroende av
väderleken, ofta sig olik irån år till år, delvis osynlig under torrår
men dessemellan riklig osv. Sommar- och vinterannueller tyckas
ofta ha lika chanser, mången art kan vara bådadera. Hur de för1 Eldfaran försvinner ej
med ånglokomotiven, ty stundom inträffande »tjuvbromsning» kan också orsaka brand.
2 Sådan är särskilt i Norrland nödvändig för bekämpning av påträngande vide-,
björk- eller alsly, ej minst av hänsyn till däri sig döljande älgar, renar el. annan bo
skap (som stundom, ehuru stängsel saknas, får beta fritt utmed banan — n. b. vid
linjer med svag trafik).
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dela sig över landet vågar jag ej säga, ej heller om durationen växlar
mycket med klimatet; jag har dock intryck av att Johanssons
(1899) utsagor från Gtl gälla tämligen generellt (jfr även Sylvén). En stark beskärning av denna floras möjligheter orsakas av att hu
vudlinjerna nu vanligen hallastas med makadam eller singel, som
ibland även strös ner över banketter och slänter.
Ehuru principiellt skilda, flyta de båda kategorierna dock ofta
samman. På slänterna finns i regel markblottor, som utnyttjas av
annueller (och bienner). Å andra sidan tränga perenner stundom
beståndsvis in på spåret (jfr C). Några (ss. Allium- o. Papaver-)
arter kanta med förkärlek banketterna. — Renhållningen på stnsområdena blir f. ö. numera stundom eftersatt, vilket gett bienner
och perenner större chans. Sådana med diskret växtsätt (ss. Spergularia) el. hårt tuvade (ss. Poa-arter) bruka klara sig på de mest
välskötta bang:r. Och på uppställningsspår o. d. kan vad som helst
frodas under länge stående vagnsätt osv. — Överhuvud äro diverse
arter (ss. Berteroa incana, Crepis tectorum, Erigeron acre, Linaria
vulgaris, Poa compressa, Senecio viscosus) lika mycket banvalls- som
bangårdsväxter.
Det kanske bör inskjutas, att uttryck som dessa — mer abstrakt
fattade — givetvis äro relativa. Till »järnvägsväxter» böra räknas de
som påfallande ofta, företrädesvis el. traktvis uteslutande tillhöra
banfloran. Att närmare definiera begreppet (jfr Wiinstedt 1940)
ställer sig svårt i vårt långa land, där alltför många arter uppträda
helt olika i skilda trakter. Någon helt jvbunden art med nämnvärd
utbredning ha vi ej. Intet behov föreligger heller att avgränsa jvväx
ter från andra hemerofila artgrupper. I dem kan man otvunget in
ordna de flesta, i högre el. lägre grad jvgynnade. Man kan t. ex.
med Simmons (BN 1910) kalla dem alla hemerofyter och fördela
dem på diverse grupper — en sak för sig, som här faller utom ämnet.
Ståndorterna, varom här är fråga, skilja sig ej heller ekologiskt
mycket från andra liknande (grustag, vägslänter, gårdsplaner osv.).
Anslutna till annan ruderatmark ss. hamn- och industriområden
förete jvspåren ingenting speciellt. En bangård — något lik en sand
åker med hackbruk — har dock sina särdrag. Trafiken får dessutom
ekologisk betydelse bl. a. genom luftdraget från tågen.
Spridningsbetingelserna bli därför i viss mån speciella, bortsett
från godstransporter, besåning, grusning etc. (jfr E o. F). Det in
tensiva luftdraget gynnar i synnerhet anemokorer och ballister.
Kring ett tåg på linjen kan bildas hela små moln av tistel- och hieraSv. Bot. Tidskr., 51 (1957):!

JÄRNVÄGSFLORISTISKA NOTISER

235

cie-frukter, Chamaenerium-frön m. m., och resultatet ses i banslänternas uttänjda bestånd av t. ex. en viss Hieracium-art. De smärre
ballisterna ss. Chaenorrhinum spridas tydligen också lätt. För dessa
m. fl. tillkommer, att frön och annat häftar vid lok- el. vagnsdelar;
ofta ses t. ex. invid rälsen jilantor som nedsmorts av olja då hjulen
berört dem. Att en hel del — uppvirvlat el. direkt kontaktat — får
»åka tåg» är ganska visst. Från Blekinge kustbanor omtalar Holm
gren (BN 1941 p. 79), att t. o. m. Sarothamnus-haY]or fastnat på
vagnsfotstegen. — Banvallarnas markblottor bli dessutom ofta grobädd för frön som kommit på naturlig väg, och tämligen långväga
apofyter träffas ej så sällan. Kolonisation av spåret återhålles där
emot av luftdraget, som ju virvlar bort en mängd frön etc.
Ej alltid äro jvspåren så torra växplatser som det kan tyckas. I
humidare trakter avtrubbas även banvallsflorans xerofila prägel av
sevärt (se E). Ballasten är väl alltid genomsläpplig, men under
laget eller miljön kan ge särskilt bangårdsfloran en delvis hygrofil
karaktär (jfr C o. F). Om urlakning i längden medför näringsekologisk försämring är obekant. Ej heller är klart, huruvida besprutningen i vår tid efterlämnat någon ökad elektrolythalt; diverse pre
parat lära dock ha prövats — delvis kanske mera gynnande än
förstörande? — Olika substrat berördes något ovan (C).
Långvarig och tät trafik torde medföra kemisk och fysikalisk
substratpåverkan av ekologisk betydelse men svårbedömd i brist
på analyser. Det droppar åtskilligt från tågen, varav någon eutrofiering kanske följer; å andra sidan torde vinderosion (genom luft
draget) beröva substratet mycket finmaterial. — Det förefaller, som
skulle ballasten (åtm. sådan av finare sand) i början ofta bli för
instabil, i längden för kompakt, vilket kanske något förklarar bangårdsflorans ringa trivsel ute på linjerna.
Dessa kunde också med visst fog ställas som egen ståndortstyp,
skild från bangårdarna; så gjorde f. ö. Pedersen (1955). Den
floristiska skillnaden blir dock ej stor. Ur sådan synpunkt vore det
mera motiverat att som egen typ avskilja större stationers kaj- och
magasinsspår (och hela godsbang:r). Ty mycket som normalt
saknas på spåren kan finnas där godsvagnar lossas och lastas (se F).

E. Banvallsfloran.
En banvall — besådd eller obesådd — blir i kulturmiljö lätt en
ogräshärd. Missförhållandet har orsakat förargelse, tidningsinsänSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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dare och minst en riksdagsmotion (1889)1 om åtgärder mot »jvogrä
set». — Emellertid försvinner småningom en stor del ogräs av sig
själv, annuellerna givetvis först. I magrare skogsterräng osv. bru
kar floran från början anslutas mera till omgivningen, även om en
del synantroper spridas åtm. till en lid. Även perenna ogräs visa
sig ofta föga uthålliga, t. o. m. maskrosor decimeras normalt efter
hand (v. Hofsten 1954 p. 275-277). — Kvar blir en småningom
stabiliserad växtlighet av förut antydd karaktär, till artsamman
sättningen lika skiftande som all annan och omöjlig att i korthet
återge. Våra slättbygders banvallar äro nog alltjämt mycket ogräs
rika, ofta fulla av kvickrot, åkertistel, hästhov och åkerfräken.
Inom städer o. d. blir banvallsfloran också starkt kulturpräglad
och ofta förstärkt med trädgårdsflyktingar (exv. pepparrot).
Bland oftare dominanta banvallsgräs böra nämnas Agropyron
repens (nyss antydd), Alopecurus pratensis (i hela landet, men mest
i bandiken), i bördiga trakter Arrhenatherum elatius (se nedan) och
Dactylis glomerata (de 3 sista delvis utsådda), eljest i regel Deschampsia flexuosa, på moränmark Calamagrostis arundinacea eller
på sandjord C. epigejos, båda norrut oftast ersatta av C. purpurea
(m. 11.). Bland traktvis tongivande örter må framhållas Anthriscus
siluestris, Heracleum sibiricum, Hieracium umbellatum m. 11., Tanacetum vulgäre, Viscaria vulgaris, vidare Knautia arvensis, Silene cucubalus m. 11. synantroper (jfr nedan). I trakter med rikare före
komst av exv. Aconitum septentrionale, Arnica montana, Cirsium
heterophyllum eller Trollius europaeus prydas banslänter ofta av
dem. Ingen — om ej Hieracia Rigida — kan dock i fysiognomisk
betydelse tävla med Chamaenerium angustifolium. Liksom andra
nitratväxter infinner den sig bland de första och håller sig oftast
ymnigt kvar, bildande särskilt i Norrland en praktfull jv-inramning.
— Banvallar kunna vara förträffliga hallon- el. smultronställen,
och ännu kring sin nordgräns har Fragaria vesca intagit jvbankar
ss. vid Haparanda (E. Julin) och Björkliden (BN 1954 p. 52).
Sällan ser man så rika liljekonvaljemassor som i vissa banskärningar. Mattbildare ss. Hieracium pilosella intaga f. ö. gärna torrare
slänter, Arctostaphylos uva-ursi främst i åsterräng. Snårbildare ss.
1 Motionär var prof. V. Wittrock, som föreslog ett påbud att slå det värsta ogrä
set 2 gånger pr sommar. Ett sådant åläggande befarades dock få juridiska konsekven
ser, och motionen föll. Till historien hör att W. då förestod Bergianska trädgården,
som kort förut genomskurits av Rimbobanan (1885). — I sin helhet är ogräs-arealen
på jvmark avsevärd (jfr Teräsvuori 1930).
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slån och björnbär inkräkta dem stundom, och flera skulle göra det
om tillfälle oftare bjödes.1
I magraste terräng ss. tallhedar och större mossar kan varenda
art kring banan intaga slänter och/eller bandiken, men annars blir
det givetvis oftast ett urval. Medan exv. lund- och strandväxter säl
lan följa jv:r långt från sin naturliga miljö, gör en mängd andra
det så mycket mer. Det ser man t. o. m. i Lpl:s myrar, där ban
vallar ofta lång väg beklädas av Carex globularis, även om den ej
hör hemma strax intill.
Bananläggningar beröra de flesta typer av svensk vegetation ända
till fjällbjörkskogens övre gräns.12 Ej alltför många bland inhemska
arter (frånsett högfjällens) ha lämnats oberörda.3 De flesta ha rea
gerat positivt, om man så får uttrycka deras apofytiska tendens;
sandväxter givetvis mest, ehuru med vissa undantag.
Det första svenska fyndet av Potentilla fragariastrum gjordes på en ban
vall vid Ystad och väckte »trots lokalens dubiösa beskaffenhet» uppmärk
samhet i Lund, vadan undersökning skedde och arten befanns inhemsk i
närheten (N. Hj. Nilsson i BN 1881). Andra — även skånska — rariteter
trivas på jvbankar; mest kända kanske Galeopsis angustifolia vid ♦Udde
valla, Astragalus penduliflorus i *Gagnef!, Melandrium angustiflorum vid
♦Abisko. Artemisia boltnica torde snart nå jvomr.-n i Piteå, liksom skett i
Kemi (N. Hylander). -—- Intressantare jvapofyter äro vidare t. ex. Cam
panula cervicaria (mest i Bergslagen), Potentilla rupestris o. Pulmonaria
angustifolia (i Yg: Westf. 1954 p. 662), flera att förtiga, som lika tacksamt
accepterat jv:s relativt konkurrensfria ståndorter.
Sällan tycks likväl Gypsophila muralis ha gjort det (Hård m. fl.); jag
har hittills aldrig sett den. Och Draba nemorosa, vars rika förekomst i
♦Älvkarleby tangeras av banvall(!), har veterligen blott en enda jvförekomst i landet (vid Dockmyr: Lange).

Påtaglig frekvensökning har åtm. lokalt inträtt för många arter,
som profiterat av banslänterna. Ärtväxter älska dem särskilt, men
även t. ex. lökväxter och orkidéer uppträda som jvapofyter. Exem
pel:
1 Sin förmåga i den vägen har Hippophae rhamnoides visat vid Härnäs (i gränsen
Upl-Gstr), där ett par gamla hamnspår setts helt överväxta av arten (1910-t.). Vid
Lövsta bruk (Upl) hann den inkräkta bang:n på den bibana från SRJ, som en tid
existerade (nu uppriven).
2 Höjdrekordet nås vid Storlien (601 m); bang:n där ligger 592 m ö. h. — Fjäll
regionen tangeras dock icke där, men vid Riksgränsen (520 m).
3 Vattenväxter ha stundom gynnats av jvgravar o. -diken el. genom att jvbankar
avskurit sjövikar o. d. Vid Kvistrum (Kim) frodas t. ex. Nuphar pumilum i en lagun
skapad av banvallen.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Vicia silvatica bekläder i praktfulla mattor en mängd slänter, kanske
mest i Rosl, Mpd o. södra Jmt, ofta långt från naturlig förekomst.
V. cassubica likaså i Kim m. fl. trakter i Götaland.
Lathyrus silvestris ävenledes, mera sällan rikl. men stundom yppig ss.
vid *Mölnbo (Srm)! I Mälarlandskapen torde jvförekomsterna i antal
närma sig de naturliga, ty nya uppdyka titt o. tätt (liksom på vägslänter
o. d.). — L. heterophyllus lokalt på samma sätt (åtm. i Vg).
Allium oleraceum sprides lätt längs banvallskrönen, t. ex. i Munktorp
(Vstm) hela banan utefter (1 mil), vid Köpmannebro (Dsl) följande ban
vallen över öarna men osedd i grannskapet, osv. Ännu i Jmt ngt jvgynnad
(se Lange; tillägg Brunflo stn). — A. vineale, som föreg., bl. a. i Rosl
(följande SRJ). En av dess få lok. i Vstm är banvallen vid Nyckelöns hpl.
Listera ovata torde vara mest jvgynnad orkidé; t. ex. i norra Upl ej
sälls. på banslänter o. ngn gång sedd på spåret. —- Epipaclis helleborine
likaså (men ej så vanlig); sågs ett år i 100-tal på stickspåret till Älvkarleby
kraftverk.

Stark frekvensökning, till stor del tack vare jv:r, uppvisar Tussilago farfara i de flesta högre landsdelar, Equisetum hiemale i Vrm
(jfr Hård) m. fl. prov:r, osv.
Utbredningsgränserna ha likväl ej nämnvärt förskjutits mer än
för ett fåtal inhemska arter (ss. Hypericum perforatum o. Poa compressa); till större synantrop areal ha jv:r dock ofta medverkat
(se längre fram). Men de flesta arter uppträda som jvapofyter blott
inom sitt naturliga område, ofta blott i delar därav. Till förut
nämnda kan läggas en lång rad andra, som påtagligt gynnats av
jv:r, exv. följande:
Jasione montana ofta i Götaland (utom Dsl?) o. ngt i Nrk (bl. a. ♦Östan
sjö!), men annars ej i Svealand, där arten mest bebor klippor (olika eko
typer?).
Anthyllis vulneraria (delvis kulturspridd) i de flesta trakter upp till Dir,
dock föga i Vstm-Upl-Gstr (skilda ekotyper?). — Massförekomster ha setts
ända uppe på den upprivna gamla *Malungsbanan (Dlr)l; även längs norra
stambanan utmed Hennan och upp förbi Ramsjö (Hls), i allt c. 2 mils
sträcka (här utsådd?). Som jvväxt även i norra Jmt (Tännviken, *Ulriksfors, *Strömsund).
Vidare t. ex. Carex hirta, Arabis hirsuta (till Jmt), Turrilis glabra (d:o),
Potentilla reptans (östlig), Trifolium arvense, aureum, campestre o. dubium,
Vicia tetrasperma, Verbascum thapsus, Erigeron acre (till Lpl), Filago mon
tana o. minima, Artemisia campestris, Centaurea jacea, Crepis praemorsa,
de flesta — med regionala skiftningar — i Syd- el. Syd- o. Mellansverige. -—Från inre Norrl. kan tilläggas exv. Saussurea alpina; betr. fjällfloran är
föga känt (se dock Sylvén p. 15).

Långtifrån alltid ha banapofyterna spritt sig spontant. Gräsfrö
har medverkat för vissa, hästfoder för andra (se nedan), bangrusSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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ning för många. När en jvlinje blivit trafikabel, hämtas grus ofta
miltals ifrån, och då liksom sedermera kan mycket följa med från
grustagen. Exempel äro lätt funna; här några få:
Silene nutans längs banan *Gävle-Oekelbo (1918)1 utspridd långa sträc
kor genom skogs- o. myrmark, förvisso med grus från Sätraåsen vid Gävle.
Densamma rikl. på bang:n vid Krångfors (Vb), säkert kommen med grus
fråu trakten (där vild: BN 1883). — Arctostaphylos uva-ursi nu stundom
rikl. på nya tryckbankar i för arten främmande miljö, ss. vid Tumba
(Srm). - När bangm Uppsala N samtidigt med UEJ anlades (1912), kom
Thymus serpyllum dit med gruståg från Enköping och bildade snart hela
mattor mellan spåren (men inom något årtionde helt förträngd av kvick
rot o. a.). — Elymus se nedan (sist i E). — Jfr BN 1956 p. 334.

Hästfoder spelade säkert en viktig spridningsroll vid banbyggena
genom Norrks ödemarker. Studier häröver gjordes tyvärr blott vid
kortare bandelar, Abisko—Riksgränsen (Sylv.) o. Gällivare—Porjus
(Frödin). En därtill anknuten förnyad undersökning vore av stort
intresse. Bland ännu kvarlevande, nu sig spridande arter med så
dan (?) härstamning märkas Agropyron repens och Lathyrus pra
tensis-, denna sedd ofta längs de högnordiska banlinjerna (rikl. ännu
vid * Kiruna!, Abisko o. Björkliden: C. G. Alm). — Emedan lokaluppg:r från dessa trakter äro mer än önskvärt sparsamma, vill jag
nämna ännu några, som bl. a. längs jv:r vidgat sitt område. De 3
första äro till någon del förv., i hela sin inlandsutbredning f. ö.
väsentligen synantropa.
Artemisia vulgaris: starkt jvspridd i de flesta prov:r, överväg, på bang:r;
i övre Norrl. mest nära kusten (ända till Haparanda: E. Julin) samt spr.
utmed stambanan (åtm. till Morjärv), därtill åtm. Sandträsk o. Lakaträsk
(Nb), Gällivare samt Riksgränsen (1939 C. G. Alm & H. Smith).
Tanacetum vulgäre: som föreg., spr. längs våra flesta jv:r; ingenstans
ymnigare än på Ådalens banvallar (Ång) o. rikl. ännu på Tornedalens;
spars. i Lpl (mest sedd vid stnr ss. Dorotea, Vilhelmina, Volgsele, Arvids
jaur, Gällivare, Sikträsk; Abisko: C. G. Alm).
Linaria vulgaris: starkt spr. längs de flesta jv:r upp t. o. m. Ång, mindre
i Hjd, Jmt, Vb o. Nb (till Tornedalen); sälls. i Lpl (Dorotea, Murjek, Gäl
livare). — Vår enda jv-ubikvist med klart västlig tyngdpunkt (Hl-Vrm).
Heracleum sibiricum: på banslänter — ehuru spars. — ännu i Nb (Korsträsk, Brännberg, Hednoret, Morjärv) o. Lpl (Vilhelmina, Kåbdalis, Mur
jek, *Kiruna!, *Björkliden) — delvis kanske tillf.
Galium verum: nu bofast längs jv:r ännu i Vb (kring *Vännäs!, Vindeln,
*Ursviken! etc.) o. Nb (kring Koler o. Storsund, *Krokträsk, Hednoret,
Räktjärv; Gransjö åtm. 1931).
Hypericum maculalum: likaså, flerst. i Vb (mest omkr. Vännäs o. Umeåbanan, även Storträsk), sälls. i Nb (*Hednoret [jv?], Ljuså, Näsberg).
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H. perforatum må tillfogas; ger exempel på icke norrut men inåt landet
ngt vidgad utbredning. Utpostlok. längs BJ vid Bredsjö(-åsen) o. Loka
stn (Vstm), andra i *Ludvika!, Mockfjärd (A. Östling enl. G. Tholander)
o. *Bjursås! (Dir), vid Fränsta (Mpd).

Stundom ha jv:r skänkt reträttplatser, mest åt synantroper
(se nedan), men också ngn gång — lokalt — åt en inhemsk art med
beskuren förekomst.
Inula salicina säges åtm. vid Stehag (Sk) från spolierad löväng ha räddat
sig till banvallen (BN 1949 p. 113). På samma sätt(?) vid Dingtuna stn
(Vstm) o. Syninge stn (Rosl). — Trivs f. ö. bra på mången banvall, alltifrån
skånska slätten (BN 1942 p. 201) upp till artens nordgräns, ss. vid Gysinge
jvbro (Gstr) o. nya banlinjen vid Härnäs (i gränsen Upl-Gstr).
Genista pilosa på södra Hl:s banvallar ger ett ännu bättre exempel (jfr
Sjöbeck p. 84 o. 96). — Alla våra Genistae f. ö. kända från jvbankar.

Regionalt fördelar sig alltså floran längs jv:r ungefär som i öv
rigt. Blott en del synantroper förete starkare avvikelser. I stort sett
ha kalkomrm betydligt rikare banflora än ur bergstrakter, eutrofomr:n rikare än oligotrofdistrikt osv. Västsverige har mindre än
Östsverige, naturligt nog, då ju främst arter av kontinental el. xerotermisk läggning gynnas av jvbankar. Också hör minst ett dussin
sådana arter till Hårds )> Hernictria-gvupp». Denna når i stort sett
upp till »norrlandsgränsen», som också sätter stopp för en del
andra. — Smärre regionala skillnader accentueras i jvfloran, sär
skilt på bang:r. En olikhet av större mått framträder i övre Norr
land, där det humida klimatet synes tillåta nästan vad som helst
att växa på banvallar o. d.
En eutrof art som Tragopogon, en calcifil som Chaenorrhinum, en kusto. slättväxt som Senecio viscosus (se nedan) ha gjort sig hemmastadda
jämväl i oligotrof- o. högre inlandsomnn, tack vare jvlinjerna; utan dessa
skulle nog ingen av dem nämnvärt ha överskridit »norrlandsgränsen».
Skillnaden mellan öst o. väst gäller både art- o. individmängd (märk
dock Linaria vulgaris). Olikheten utjämnas något av Västkustbanan o.
södra BJ, där den starka trafiken tillfört en del bangrr mer än vad öst
kustens i regel smalspåriga jv:r förmått. Att snälltågslinjer ha större spridningskapacitet framhålles av Pedersen (p. 101 etc.). — Det sagda gäller
bl. a. »Herniaria-gruppen» (Bromus tectorum, Papaver dubium o. a.); Herniaria glabra själv trivs f. ö. på jvmark ngt utom sitt egentliga område
(se F).
Ett par av landets vanligaste jvväxter, Arabis arenosa o. Spergula arvensis, saknas ofta på slättbygd:s bang:r, fastän allmänna i närmaste skogs
bygd. Då bangruset (ofta från samma grustag) torde vara likvärdigt, måste
väl orsaken ligga i mikrometeorologiska skillnader.
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I övre Norr!, frapperas man av att ofta se t. ex. Barbarea strida, Carex
o. Calamagrostis negleda på banvallskrön o. Rorippa palustris på
bang:r (se F). En där uppe särdeles vanlig banprydnad är Rubus arcticus,
gärna kantande banketterna. Längs krönet av den väldiga jvbanken vid
Kailum trivs den i sällskap med Juncus trifidus o. Calamagrostis lapponica.
Jag har sett Andromeda polifolia uppe på spåret intill Arabis arenosa
(Kåbdalis stn) o. mattor av Astragalus alpinus kringväxande Linaria re
pens (Hotings bang:d). I myrarna kan man se de flesta arter trängas på
jvbanken, t. o. m. Saxifraga hirculus växer med trivsel så (i Arvidsjaur:
SBT 1934 p. 17). — Dylik artblandning förekommer även på jvmark i
västra Jmt.
aquatilis

Synantrop floran har i det hela gynnats mer av jv:r än den in
hemska, och flertalet »jvväxter» hör hit. Som sådana ha ett par
arkeosynantroper vidgat sitt område norrut högst avsevärt:
Tragopogon pratensis: i slättbygder allest. kantande banlinjerna, eljest
+ allm. längs de flesta, upp till Yrm (i öster åtm. till *Persberg), norra
Vstm (t. o. m. BJ), nedre Dir (o. delvis högre, se Almqu.), Hls (åtm. till
*Hennan, samt Ostkustbanan) o. Mpd (d:o, samt hela linjen SundsvallÅnge). Färre fynd i Jmt (blott på banvallar: Lange; tillägg Åsarna) o.
Ång-Nb (till Välikoski i Karungi, samt *Övertorneå: RM), slutl. *Sveg!,
Storuman stn (1956), Björkliden stn (1928 J. A. Nannfeldt). — Alltså
i alla landskap, men i norr trol. delvis tillf.
Cenlaurea scabiosa, ymn. längs jv:r i sydsvenska kalkomnn, f. ö. ofta
jvspridd, även i Srm o. Vstm (här eljest rar), flerst. i Dir, något i Hls o.
Jmt (knappt utom jv:r) samt Nb (rika bestånd på jvbankar vid Teuger,
c. 5 km N om Storsund).
Andra dylika ses på banvallar inom hela sin övriga areal, exv. Verbascum
nigrum till Mpd, Knautia arvensis till Vb (åtm. till Hällnäs), Silene cucubalus o. Melandrium album traktvis ända till Riksgränsbanan. — En o.
annan har gjort åtm. framstötar, exv. Anchusa officinalis vid Länninge
(Hls) på banslänt (1931-36-?). — Campanula rapunculoides, stadd i ökning
ej minst längs jv:r, följer dem nu upp till mell. Vrm (se Hård; tillägg Gammalkroppa o. Långban stn), Dir (mångenst. till Orsa: Born) o. södra Hls
(åtm. till Bollnäs); även i Mpd (Fränsta) o. Jmt (Lit etc.).

Traktvis mer utpräglade jvväxter äro f. ö. följande:
Bunias orientalis: främst i Ög-Gstr o. nedre Dir, i vilka prov:r (frånsett
Upl) den är vida mer banvallsväxt än åkerogräs; även spr. i Sk, Nrk etc.,
mera sälls. i Hls o. Mpd (*Lo, *Nedansjö), längre upp tillf.?
Echium vulgare, en praktväxt på många jvbankar i Sk o. Srm o. flerst.
emellan (mest i öster), f. ö. runt Mälaren, nu även i norra Upl o. inre Vstm
(mest utmed TGOJ, ända till dess korsning med BJ nära Grängesberg).
Stationär ännu i Gstr (Södra Valbo stn) o. Hls? (Kinstaby stn: BN 1956
p. 377), f. n. jämväl på Sundsvalls godsbangård. — Ofta dock tillf, (liksom
i vallar o. d.).
16- 573371
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Oenothera biennis, delvis förv. men sedan länge vida spridd på de södra
kustprov:s banvallar (o. något i inre Götaland); sedan 1890-t. även i Srm
rikl. på sträckan Gnesta-Älvsjö, nu även vid Nyköping C, Strångsjö,
Stålboga, Ärla etc. Sedan 1920-t. bofast på bang:r vid Stockholm ss. *Experimentalfältet! o. *Hagalund (nu Solna)!, här ymn. o. vidarespridd till
banvallar vid Ulriksdal o. *Helenelund! (i Upl eljest tillf.).
Pastinaca saliva, delvis »förv.» men med jvbankar som vanlig ståndort,
i Syd- o. Mellansverige ofta rikl. spridande sig längs dem. Så ännu vid
♦Åmål!, *Karlstad C!, Gusselby o. Ramnäs (Vstm), *Avesta!, *Gysinge
(Gstr)! etc.
Lactuca serriola, en immigrant, sedan ett par decennier översvämmande
Stockholmstrakten o. ej minst alla dess jv:r. I synnerhet Roslags- o. Västeråsbanorna nu km efter km bevuxna av arten, som f. ö. börjat visa sig
litet varstans i Mälarlandskapen, ofta på el. vid jvbankar. Nordligaste lo
kalen (sedan 1950), Faringe stn, överträffades i fjol av ett fynd vid Fors
mark (på vägslänt). — Även i Sk o. ög något jvspridd.
Impatiens parviflora, en annan immigrant, ratar ej heller jvbankar (att
se i *Lyckeby!, *Mölndal!, Skövde, *Åmål! m. fl. st.). Spridning längs dy
lika trol. ej vanlig men omtalad åtm. från Sk (Hästveda: SBT 1912 p. 96).
På själländska kustbanan rikl. vid Skodsborg etc.

Bland arter, för vilka jvspridning haft betydelse, märkas i syn
nerhet:
Lamium album, sedan länge stadd i expansion (mest västerut), ofta med
stnr som pioniärlok.; delvis på banvallar, men hellre på annan mark, i alla
händelser mycket jvspridd. I Ulricehamn (Westf.) o. Trollhättan (SBT
1929) säges den endast finnas vid stn, detsamma gäller Mönsterås, *Fagersta! o. många andra ställen, där ortens jvstn är den första el. hittills
enda växplatsen, exv. *Horda1, *Hestra! m. fl. (Sm), *Aplared, *Floda,
Fåglavik o. *Finnerödja (Yg), *Brunsberg (Vrm), Ervalla (se C), Rällså
(enl. A. Hamrin), Krampen o. Ängelsberg (Vstm), *Klenshyttanl, *Björbo!,
♦Byvalla m. fl. (Dir), *Lobonäs f. d. stn (Hls), Svartvik (Mpd), *Täng
(Jmt), Umeå stn (1906: RM) — i några fall tillf.? — I viss mån likartad är
Arctium tomenlosum, sedd vid många stnr upp till Ånge (tillf.?), men
sällan på banvallar.
Convolvulus arvensis, desto mer gynnad av banslänter (mest i slättbyg
der), har diverse jvlokaler i trakter där den eljest saknas, exv. ♦Ulrice
hamn, *Vara, Finnerödja stn (Vg), *Säffle, Gusselby (Vstm), Furuvik (Gstr),
♦Ryggen (Dir) etc., trol. i regel stationär. »Mpd Ånge» (1884 C. F. Sund
berg i RM) var säkert en jvlokal (tillf.?). — Likartad är Potentilla replans,
som trol. kan påvisas vid jv:r ovan sin gamla gräns; jag känner åtm. Vedevåg o. Krampen (Vstm), *Gysinge (Gstr)!, *Byvalla! m. fl. stnr (Dir);
märk även Pilgrimstad (Olss.).

1 Säges till Horda ha kommit med trädgårdsjord (Hård p. 110) — ett spridningssätt, som kanske medverkat i flera fall. Enligt v. Hofsten (p. 121) ha flera skånska
Taraxacum-småarter på så sätt kommit till Grimstorp stn (Sm). För den egentliga
jvfloran har det dock knappast spelat någon roll.
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Olika, förut antydda spridningssätt ha samverkat för de hittills
berörda. Intet har dock i så hög grad berikat banlloran som besåningen i avsikt att binda marken, där slänternas beskaffenhet så
krävt. — I förbigående bör nämnas, att söderut — liksom i Dan
mark — även buskplantering något nyttjats för ändamålet.
Rosa- och Spiraea-arter brukas kanske mest, f. ö. Sarothamnus scoparius
(även i banskärning vid * Åkers styckebruk i Srm!), Symphoricarpus rivularis o. a. I Vrm ses även Sorbaria sorbifolia (*Edsvalla!, Lesjöfors, förv.?).
Pinus rrmgo kan tilläggas (Södertälje S). — Även ha tagits i bruk:
Petasiles hybridus på en slänt vid Eskilstuna C, samt flerst. mellan Sö
dertälje o. Huddinge (St. V.)! — Bekläder även en del skånska jvbankar,
men där trol. apofyt (sit venia verbo), jfr dock Iliens vidlyftiga utredning
(BN 1945).
Lupinus polyphyllus på slänter vid flera jv:r, delvis nog förv. men även
planterad ss. vid Helenelund (Upl) o. trol. Aneby (Sm). En minst 50-årig,
rik förekomst vid *Valskog (Vstm) når till angränsande »skogsbryn» (SBT
1925 p. 11)!, banvallen väl dock det primära?
[Samma gäller kanske Heracleum »giganteum», sedd på några få jvlok.J

Besåning bar väl en gång skett längs de flesta nya jv:r, åtm. på
större slänter (där ej grästorv påförts). Ehuru jag ej så noga stude
rat frågan, må följande framhållas. Nu vittnar i allmänhet intet
om sådd, sedan en del arter trol. dött ut, medan andra förökats till
alldaglighet (ss. Barbaren vulgaris, Galium mollugo, Thlaspi alpestre).
Mera bevisas av några vall-ogräs med oftast sparsam förekomst på
jvbankar (Cerastium arvense, Thymus pulegioides, Galium pumilum
o. a.). De kunna ju ha spritts från åker till banvall (liksom vice
versa), men i skogsterräng bli de klart vittnesgilla; så ännu mer
Euphorbia esula, som sällan (?) frösprider sig.
Enligt dessa m. fl. vittnesbörd, även litterära (Hesselman, Witte,
Sylvén, Hylander), begagnades vitklöver-, ängskavle-, timotej- och an
nat »vallfrö», mera sällan parkgräsfrö (ss. i Gladhammar, se Hyl. p. 303
o. 313). Liksom ännu sker ibland, såddes nog ofta blott råg el. havre (med
inmängda ogräs). Den förr yppiga »ruderatfloran» på Riksgränsbanan till
kom genom vallfrö (Sylv.) men tycktes mest vara ogräs; jag såg den själv
1911 o. 1915. En dylik l:a årets banvalls-»vall» vid Nulja (Sylv. p. 13)
innehöll något 50-tal nykomlingar (vad finns nu kvar?). — Längs nya
dubbelspåret Stockh.-Uppsala (1909) sågs bl. a. Cynosurus cristatus, längs
Upps.-Enköp:s jv (efter 1912) bl. a. Lolium perenne, båda snart utgångna;
där förelåg tydligen gräsmattefrö. Vid stambanans nya linje genom Solna
nyttjades 1918 Bromus tectorum (SBT 1919 p. 323). Avsiktligt valda gräs
slag begagnades åtm. från sekelskiftet, då Bromus inermis o. Festuca trachyphylla kommo på modet som markbindare. — Olika fröblandningar om
talas från Danmark, där de måst lämpas efter torrgräsets eldfarlighet (Ped.
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p. 5), från Norge, där t. o. m. en så obeständig art som Bromus arvensis
nu ingår (Wendelbo p. 5), samt från Sverige, där SJ på senare tid an
vänt en blandning av Poa pratensis o. Festuca trachyphylla (vardera 20 %)
med 10%-iga tillsatser av timotej, vit- o. alsikeklöver, ängskavle, blåtåtel
o. kruståtel - den sista förorenad av Luzula albida (jfr Hyl. p. 16). Dess
användning kan nu avläsas vid nyare norrlandsbanor m. fl.

Den artkontingent, som huvudsakligen med gräsfrö tillförts banfloran, motsvarar fodervallarnas och parkgräsmattornas (många
exempel hos Hylanoer). Beständigheten har växlat avsevärt, nå
got 50-tal torde dock vara bofasta, delvis med rik självspridning;
några ha blivit mera bangårds- än banvallsväxter. — Ett urval
följer.
Bromus inermis: vårt mest jvbetonade gräs (trots ej så liten övrig före
komst). Utsådd omkr. 1900 i stor skala längs några då nya bandelar ss.
Krylbo-Frövi, Ängelsberg-Ludvika, Umeåbanan (senare?), efterhand vid
allt flera ss. Bohusbanan, Åby-Nyköping, Insjön-Rättvik, Piteåbanan
osv.; längs äldre stambanor mycket använd vid bangårdsutvidgningar osv.
Som bekant härdig på alla nivåer — i Norge t. o. m. vid *Finse stn (1220 m
ö. h.)! — o. ofta med självspridning. Nu sedd vid våra flesta jv:r, i övre
Norrl. (utom de nämnda) dock föga: österås (Ång), Niemisel (med grann
skap) o. *Morjärv (Nb) samt i Lpl: *Storumanl, *Murjekl, Ammasjoki
(ovan Sikträsk), Fjällåsen (se C) o. *Kiruna.
Arrhenatherum elalius: nedom »norrlandsgränsen» snarlik föreg., som
den ofta tycks ha åtföljt; vid många jv:r nu allm., främst i Götalands
eutrofomnn (mest som apofyt?). Expanderar märkbart exv. i Mälartrakten
(där utsåning blott ställvis skett). Norr om Gstr hittills få lok., åtm. till
*Medle o. Ursviken (Vb), delvis tillf.? (så i Jmt: Lange).
Trisetum flavescens: trol. ibland en kommensal till föreg., men åtm.
ovan Sk nu sälls. Av mig sedd vid *Norrtälje (spridande sig!), * Ålkistan
(se nedan), Sparreholm stn (1910), Saladamm stn (trol. gammal, ihop med
föreg. samt Festuca arundinacea, 1956).
Hokus mollis: i Sk-Klm gärna som apofyt längs banslänter (o. -diken);
norrut gräsfröspridd (Hård m. fl.). Jag kan från jvlinjer tillägga: Velanda
stn (Vg), Brålanda (Dsl), Järle (se C), Malsta (Upl); därtill *Byvalla (Dir)!
Festuca trachyphylla (»duriuscula»): mera spridd än känd, främst vid en
del huvudlinjer ss. *Västkustbanan!, Falköping-Nässjö, Krylbo-Mjölby,
även exv. södra Inlandsbanan (åtm. till Orsa: Emådalen). I Norrl. mest
utmed stambanan ss. vid Lingbo, Kilafors, *Långsele! ( + Sollefteå), Jörn
o. Kusfors (Vb), Degerselet o. Grundforsbacken (Nb). — Oftare i stnsgräsmattor o. d. (ända till Gällivare).
Poa Chaixii: sälls. men lokalt rikl. (se Hyl. p. 313-315).
Luzula albida (luzuloides): en specialitet för Inlandsbanan på sträckan
*Orsa-Sveg! (SBT 1948 p. 81) o. längre norröver (Lange m. fl.). Söderut
i landet färre lok. mest vid Bohusbanan (se Hyl. p. 301-311); i Lpl även
Kiruna o. Abisko (ibid.) o. Riksgränsen (SBT 1948 p. 78). Nytt f. ö.: ApiaSv. Bot. Tidskr., 51 T1957): 1
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red o. Målsryd (Westf. p. 681 o. 706), *Västanfors ( = Fagersta C)l, Umeåbanan (åtm. *Bergsboda), *Boden [C] etc.
[Silene dichotoma: sails, på jvbankar (i Upl dock ett dussin fynd), + tillf.]
Barbarea vulgaris: ubikvist, + allm. längs (nästan) alla jv:r o. traktvis
alltjämt mest växande så. Ännu i Lpl rätt allm. (t. o. m. Riksgränsbanan).
Thlaspi alpestre: liksom föreg. med stark självexpansion, ofta spridd
med luftdraget längs banvallskrönen. Mängder av jvlok. omtalas (t. ex.
Hylander i SBT 1943, med utredning av olika raser). Ojämförligt vanligast
i Svealand (ej att utläsa av Hyl:s kartor, som grundas på herb.-belägg);
exv. banan Kolbäck-Ramnäs kantas i hela sin längd av arten (ssp. brachypetalum). I övre Norrl. glesnande, till Tornedalen (E. Julin) men av mig
sedd nordligast vid Hällnäs (Vb) o. Moskosel (Lpl). — Th. perjoliatum,
på Gtl (från åkrar?) självspridd miltals »längs jvbanken» (BN 1942 p. 410),
sedd i Upl på ett par dylika (Vattholma stn, Knivsta kvarn — här gräsfröspridd).
[Bunias se ovan, Alyssum o. Berteroa se F.]
Potentilla thuringiaca: flerst. på banvallar i Svealand, delvis (ss. i Vstm)
med god trivsel, men mera spridd längs vägar o. d. Gammal rik förekomst
även vid Ockelbo (SBT 1924)!, med avläggare vid *Jädraås (banvall:
P. J. Lindgren) samt ett par i Dir (Almqu.); här även Älvho (1956).
Euphorbia esula (inch virgata): spridd — ehuru glest — utmed många
jv:r, ofta i stora, sig vegetativt vidgande grupper. Ett 30-tal dylika sedda
längs BJ (i alla berörda prov:r, främst Yrm); ovanligt många även i *Tranåstrakten! Norrut färre, i Gstr (Jädraås: P. J. Lindgren), Mpd (Vattjom,
Lillboda), Jmt (se Lange; tillägg Kännåsen) o. Nb (Morjärv, stort be
stånd 1956).
Heracleum australe: flerst. på banslänter i södra Klm-Sk-Gbg, åtm. del
vis gräsfröspridd; så även uppåt landet men sällan: *Tösse stn (Dsl)!,
Norsholm o. Fiskeby (ög), Munktorp stn (Vstm). Även i Örebro, Eskils
tuna o. Söderhamn bl. a. på jvmark.
Dauern carota: som gräsfrö- el. (från åkrar) självspridd på många slän
ter, norrut åtm. till G:la Uppsala, Holmstorp (Nrk) o. * Kristinehamn
(sedan länge i banskärn.!), i Svealand dock ej vanlig. Desto mer i syd
svenska eutrofomrm, helst kalkrika (Sk, Kinnekulle, ög-slätten etc.).
Salvia verticillata: naturaliserad åtm. i Sk (bl. a. på flera jvbankar!);
eljest föga jvspridd i Götaland (Hård m. fl.). Tillägg (på banvallar): Tidan
(Vg) enl. RM, Varv stn (Ög) o. Västberga (Sthlm); f. ö. länge vid Henriksdal stn (se St. V.).
Galium mollugo: ubikvist, snart allm. som Barbarea (delvis redan mer);
i Lpl mångenst. men glesnande norrut (exv. Slagnäs, Kåbdalis, Maitum,
Polcirkeln, Nattavara, Fjällåsen). — G. mollugo x verum också längs jv:r
allt vanligare, åtm. till Ång (österås, Brattsbacka). — Om G. saxatile
vid Orsa-Sveg-banan kan erinras (SBT 1948 p. 81; återsågs 1956).
Campanula patula: som vall- o. ruderatväxt ofta jvspridd, när den från
sitt gamla mellansvenska centrum expanderat över landet (härom diverse
syd- o. nordsvenska utsagor). På banvallar dock oftast föga uthållig, mer
i bandiken (även I. ex. närmast oinkr. Mälaren, dit arten eljest sällan når
ned). — I Lpl väl endast tillf, (osedd av mig).
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Anthemis tinctoria: med jvniitets tillväxt övergående spridd i de flesta
prov:r, nu
liksom tillförene — starkt koncentrerad åt öster. Trivs här
ypperligt på banslänter, stundom dominant (ännu i Mpd: Arnell); f. ö. +
vanlig i Jmt o. Ång, stationär ännu i Vb (Vindeln etc.) o. Nb? (»Luppio
1915!), i Lpl väl tillf. (Vojmån stn 1956, Pakkoselet 2 ex. 1931, etc.).
Achillea plarmica: mest följande barnliken (traktvis allm.); i övre Norrl.
nu spr. på banvallar o. trol. stationär ännu i Lpl, t. ex. Tjappsåive, Murjek, Kalixfors (UM) m. fl. stnr ända till »Riksgränsen!.
Även Chrysan
themum leucanthemum torde längs högnordiska jv:r mest vara gräsfröspridd.
Några sällsyntare kompositer på banvallar må till sist nämnas:
Picris Villarsii, bekant för sin rika förekomst omkr. Kristianstad, kom
men med vall- el. utsädesfrö (jfr senast SBT 1927 p. 39).
Hieracium aurantiacum (delvis förv.?), känd i Boråstrakten (Westf.),
Nyköping (BN 1916) o. Arboga (här km-långt bestånd på 1930-t., nu?).
II. pralense (coll.), obekant för de flesta, uppges för Ljusdal (mot Hybo:
Wiström 1898); jag kan tillägga Knypplan stn (Upl). samt Växjö (enl.
RM). — Vår »inhemska» f. ses flerst. längs jv:r i Kim o. södra Ög; även
vid Eksjö (RM).
H. septenlrionale Norrl., en likaledes föga känd immigrant, omtalas
från Uddevalla (H. Fries). Sprider sig i Svealand ej minst på jvmark,
t. ex. Hällefors, »Storå!, Hallstahammar o. Svanå (Vstm), »Smedjebacken
(Dir), Vattholma o. Tierp stn (Upl). — Vittnar om bruket av finskt ängskavlefrö (jfr Hyl. p. 78).

Om övriga (delvis förut antydda) vet jag knappt något nytt. —
\ ad en jvbank på detta sätt kan tillföras, må dock belysas med ett
konkret fall:
På SRJ:s banvall vid »Ålkistan (i Solna) sågos 1930 jämte dominant
Arrhenatherum elatius spars.—enstaka Festuca trachyphylla, Bromus erectus o. hordeaceus, Trisetum flavescens, Sanguisorba minor, Salvia pratensis
(»dumelorum»), Galium pumilum o. mollugo, därtill Melandrium album,
Arabis arenosa, Bunias orientalis, Cynoglossum officinale, Campanula patula m. fl. (jfr Hyl. p. 58). — Från »banvall» vid Gemla (Sm) omtalas 5

andra (BN 1916 p. 280-282, 1928 p. 407).

En del arter både förvildas och gräsfröspridas; det återstår ett
par sådana, som (oftast genom gräsfrö?) artal sig till jvväxter:
Verbascum lychnitis: utom trol. tillfällig (»Tvååker, »Karlshamn, »Sö
dertälje) är länge stabil förekomst känd från Asmundtorp (Sk), här mass
vis o. hybridiserande med V. nigrum (BN 1942 p. 202), Dingle (Boh) enl.
H. Fries, samt Åby (ög), inkommen på nya slänter (efter 1916) o. alltjämt
rikl. — Vid Marma stn (Upl) förv. i banskärn. på 1910-30-t. o. alltjämt
strax intill (inom nuvar. Kronsäters pensionatspark, en 1880-talsanläggning, där origo får sökas).
Echinops sphaerocephalus: uppg. för »Fotevik (Sk), »Tanum (Bob),
»Södertälje med grannskap (alla tillf.?) o. Solna (sedan 1920-t. rikl. vid
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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♦Karlberg! o. *Tomteboda!). Under senare år magnifika bestånd på TGOJ:s
nya banvall vid Eskilstuna (längs förstaden Lötbacken), på SJ:s banvall
vid Strömtorp (Vrm) samt flerst. vid Hargsbanan (se C).
Kulturflyktingar äro f. ö. ej ovanliga på banvallar, mest inom
städer o. d., annars ofta komna från banvaktstugor och stnsplanteringar — säkert mest genom avskräde.1 Ofta blir sådan förekomst
i solvarmt, konkurrensfritt läge stabilare än vanligt, men vidare
spridning inträder sällan.
I Göta- o. Svealand ser man längs olika jv:r då o. då Saponaria officina
lis (ännu vid Iggesund i His), Aquilegia vulgaris (även, ss. i Ög o. Upl,
spridande sig), Hesperis matronalis, Fragaria moschata (o. ngn gång F. ananassa), Calystegia sepium (mest f. americana), Malva- o. Solidago-arter,
sällan Sedum spurium, Viola odorata m. fl., norrut ngn gång Polemonium
coeruleum (i Jmt oftare, apofytisk); en del av dem även som relikter från
rivna banvaktstugor (liksom Linaria vulg., Tanacetum o. a.). Allmännare:
Spiraea salicifolia (åtm. till Mpd), mest i små lokalbundna grupper (ri
kare förekomst, ss. på sträckan Alingsås-Vårgårda, är väl planterad?).
Det mesta nog utkommet på i noten antytt sätt, vilket väl också förkla
rar, att arter som ej bruka förvildas dock ngn gång växa på jvbankar, exv.
Rubus odoratus vid Skene (Yg), Cornus alba vid Gusselby stn (Vstm),
Potentilla fruticosa flerst. i Jmt (tillf.: Lange). — Små »vildaplar», vinbärs
buskar m. m. ses ibland uppkomna av utkastade kärnor o. bär, inne på
stnsspåren även exv. tomatplantor (t. o. m. på Stockholm C).
Några kulturflyktingar av litet större intresse:
Euphorbia cyparissias: massvis på slänter vid *Tomteboda (i Solna)!,
f. ö. längs »Nynäsbanan! (se St. V., spridande sig: A. Sörlin), vid Arla
(Srm), Hjortekrog (Kim), på öl (Stern.) etc. Uppges t. o. m. naturaliserad
på j vslänt i Mpd (Coll.).
Hyssopus officinalis torde naturaliseras vid jv:r på Öl (o. Gtl?), åtm.
vid Vickleby stn (N. Hylandeh). Även känd från banvallar vid Lackalänga (UM), Särö (H. E. Johansson enl. Sam. ant.), Skogstorp (UM) o.
Viala hpl (Srm).
Digitalis purpurea: förv. vid jv:r i Hl (Ahlfv.) o. Bl (Holmgr.)
nu
åtm. i Nättraby (nära Buatorp)
o. flerst. (tillf.?). På stenig jvbank vid
Harsjön (Srm) alltsedan 1932, vissa år i mängd.
Cephalaria gigantea: lika gammal på slänt vid godsbang:n i Eskilstuna,
nu flera, årligen större grupper. Under åratal iaktt. även på banvallar vid
Tumba bruk (Srm), Överums bruk (Kim) o. 1956 vid Järrestad stn (Sk).
Senecio fluviatilis: praktbestånd längs jvbank vid Sörby i Västcrvåla
(Vstm), även sedd i banskärn. där. — Uppges naturaliserad vid Bergvik
1
Sådant blandas ofta med hopskrap från bang:r, vilket sedan användes till för
stärkning av jvbankarna. Diverse bangårdsväxter utspridas på samma sätt.
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(Hls) bl. a. längs jv:n (BN 1956 p. 378), men rättad till S. Fuchsii (ibid.
р. 496).
Cenlaurea montana: frodas längs banan vid Ätrafors (Hl), Gnesta by
(Srm), Eskilstuna C (bland Petasites), Björskogs prästgård (Vstm) — i säll
skap med Inula helenium — osv.

Om också ingen art naturaliserats enbart som jvväxt, är det tyd
ligt alt banvallar o. d. underlättat bosättningen för en hel del — och
flera bli de förvisso. Nykomlingen Lactuca tatarica har vid Åsa (Hl)
redan gjort sig hemmastadd i banskärning (SBT 1952 p. 493). _
Men långtifrån alla, på skilda sätt införda, ha lyckats i dylika fall.
Så t. ex. icke:
Rudbeckia hirta (se B), kvarlevande på sin höjd något årtionde (i allt
с. 20 kända jvlok., delvis anförda av Henning i BN 1913). — Teucrium
scorodonia, växande (trol. under decennier) på banvall vid Gånghester (Vg)
men osedd efter de kalla vintrarna (jfr Hyl. p. 282, Westf. p. 750). __
Digitalis grandijlora (ambigua), på 1890-t. med »stor spridning» längs jvbank
vid Härnäs (Gstr) men senare på retur (BN 1919 p. 280), kvarlevde 1938
men ej sedan banan omlagts (c. 1940). — Potentilla bifurca, under minst
40 år bosatt i banskärn. vid Värtan (St. V.), lever kanske än men lika
litet som de föreg. med någon tendens till expansion.

A andia sidan har jvmark i viss man »konserverat» utbredningen
för flera gamla synantroper, som eljest minskat i frekvens. Jag en
dast nämner Lepidium campestre, Lappula myosotis och Lithospermum arvense, som på många håll nu mest — eller blott — an
träffas på jvlokaler.
Till sist några delvis frapperande inslag från havsstrandsfloran:
Elyrnus arenarius, som banväxt av skiftande ursprung. Där naturlig
terräng vid havet
hos oss tämligen sällan1
beröres av banvallar, in
tager dem strandrågen gärna; likaså på sandfält ss. i Sjöbotrakten (Sk),
Skrea (Hl), Böda (Öl). Även vid »Karlsborgl trol. apofyt. I kustens närhet
sannolikt införd med strandsand — på jvmark mest vid stnr ss. Göte
borg C ( + 2 jvbankar: H. Fries), Genevad o. Veinge (Hl), Kattarp, Tommarp, Järrestad o. Olseröd (Sk), Torsås (Kim). Sammaledes(?) vid Sandarne
(Hls) + »lilla banan» där, Veda stn (Ång) o. Piteåbanan (flerst. upp till
Bölebyn, samt Tväråns hpl); även på slaggplan vid Klavreström stn (Sm),
1 Havsstrandsapofyter på jv:r äro därför ej vanliga. Sällan har jag t. ex. noterat
Honckemja peploides på jvspår: vid Klintehamn (Gtl), Bergkvara (Kim) o. »Härnäs
hamn (Upl) — de båda sista utan direkt samband med naturlig förekomst. — Mest
maritimt betonad bland svenska jv:r är (el. var) Malmö-Limhamns, vars delvis i Öre
sund utbyggda banvall till beklädnaden liknat en bättre tångbank med tillägg av Re
seda luleola, Diplolaxis- o. Sisymbrium-arUr etc. Så 1914; status praesens mig obekant.
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jfr en förekomst vid Skruvs glasbruk (BN 1928). Slutl. inplanterad: *Bispberg (Dir)!, Forsmo bangård (BN 1935, nu rikl.l) o. längre uppefter Ådalsbanan (BN 1941 p. 305).
Carex arenarict växer
frånsett kusten — på banvall vid Kärda (Sm),
ditkommen med sand från Nissan (Hård 1920 o. 1924).
Isalis tinctoria erbjöd — i storståtligt, rikt bestånd — en originell syn
på Falköping-Rantens jvområde (nu Falk. C) åtm. 1914-391-47 (UM,
SBT 1925 p. 244)1
Lathy rus maritimus frodas på j vbank vid Bredsjö stn (Vstm) »sedan
några år» (SBT 1921 p. 232)1, säkert införd av stinsen på platsen G. Widén (f 1914), som sysslade med ärtväxter (jfr Kroks bibliografi).

F. Bangårdsfloran.
En hithörande kategori skall omnämnas helt kort: vissa kultur
växter och dem åtföljande ogräs, vilka tillfälligt uppträda på lastomr:n och -spår helst vid större stnr. Alla våra sädesslag, ärter, fodervicker, timotej osv. kunna där anträffas, ehuru numera mindre
regelbundet. Annat var det förr, då vagnslastning el. -lossning och
dagliga mjölkskjutsar tillförde varje liten stn det ena och andra.
Nu, sedan lastbilar tagit deras mesta vagnslastgods, ligga lastkajerna
långa tider öde, och hästfoder, som ofta föll el. blåste ned på spå
ren, blir allt ovanligare. Bangårdsfloran är överhuvud mycket konjunkturpräglad och avspeglar ej minst jordbrukets växlingar. På se
nare tid ha t. ex. lastspåren traktvis varit vanliga tillhåll för hampa,
lin el. raps (el. andra oljeväxter); medan linberedningverket vid
Gimo på 1940-t. var i gång, kantades Upl:s jv:r av lin som spillts
på vägen. Även ogräsens förekomst kan avläsas. Så länge Bromus
secalinus och Agrostemma githago voro mer allmänna än nu, såg
man dem stundom på bang:r, nu däremot högst sällan, medan
Avena fa tua med ökande frekvens börjat oftare visa sig, osv. Särskilt vid lossning av spannmål bli kajspår o. d. stundom tillhåll
för adv.-växter (jfr nedan).
Den mera normala bangårdsfloran omfattar några inhemska
(även perenna) arter men företrädesvis ogräs- och ruderatsynantroper, gamla såväl som unga. Av visst intresse är härvid att se, hur
olika t. o. m. närbesläktade arter förhålla sig.
Scleranthus animus är ofta riklig, S. perennis — väl p. g. av annan dura
tion — trol. mycket ovanlig (Tvååker, Hultsfred); Spergula arvensis alldaglig, S. vernalis — trots ej ovanlig förekomst i bansprängn:r — knappast
känd från jvspår (om ej i Götaland, där den oftare än norrut växer på
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sand1); Fumaria Vaillanlii (i Upl) ofta konstant, F. officinalis aldrig;
Lepidium ruderale på landsbygden foga uthållig, L. densi/lorum desto mer,
osv. — Bangruset ratas av diverse lerälskande ogräs (ss. Myosurus), me
dan andra (ss. Capsella) trivas bra. Även sådana som bruka föredraga
sandjord undvika delvis jvmark; t. ex. Erodium cicutarium är knappast
bofast på bang:r (om ej i Sydsverige), Anchusa arvensis ej heller ofta (men
konstant på vissa stnr ss. Upplands-Tuna o. Tillberga).

En del edafiska och regionala spörsmål berördes ovan (se I) o.
E). Mången art uppträder som bangårdsväxt blott inom området
för övrig förekomst eller med alltefter denna skiftande frekvens.
Men liera — delvis ubikvister — inskränkas på jv:r till vissa trakter
— det må bero på klimatskillnader eller på differentiering i ekotyper.
De mest markanta växlingarna därutinnan förete Puccinellia distans,
Rorippa palustris, Sisymbrium officinale, Viola tricolor o. Galcopsis ladanum; märk även Spergula vernalis (antydd ovan) o. Senecio silvaticus; jfr
nedan.
Att förekomsten på jv:r oftast motsvarar den övriga förvånar ju mindre.
Själv har jag sett Senecio vernalis på bang:r blott i Sk (mycket), Digitaria
ischaemum mest i södra Hl, Setaria viridis i Bl-Klm (upp till Jenny stn),
Reseda lutea knappt utom Gtl, Braya supina blott på Öl, Fumaria Vail
lanlii ej utom Upl (men där ofta) osv. — I stort sett vikariera Brassica
campestris, Sinapis arvensis o. Raphanus raphanistrum på bang:r liksom
eljest. Likaså Matricaria chamomilla (på lerslätter) o. Anthemis arvensis
(i sandomr:n, mest västerut). — Detta som exempel på lokalt el. traktvis
bofasta jv-ogräs, som ej (el. blott tillf.) visa sig på stnr »utsocknes». De
nu nämnda beröras ej vidare.
Även i föga humida trakter kan en bang:s flora te sig rätt hygrofil, ss.
vid Järle (se C). Gammal kompakt fyllning kan i vissa fall bidraga därtill.
Stundom ses Polygonum hydropiper på bang:r, och P. amphibium kan bli
besvärlig; vid Skogstorp (Srm) växte P. minus årligen talr. i spåren, tills
bang:s ombyggnad o. nygrusning härom året fördrev den (för alltid?) osv.
(På tal härom kan nämnas, att P. cuspidatum i flera grupper inkräktat
spårområdet vid S., bortröjd vid ombyggnaden men — som väntat
nu
åter i vigör.)

Till bangårdsllorans ubikvister höra våra vanligaste ruderatelement. Sådana som Poa annua, Polygonum aviculare, Chenopodium
album, Capsella bursa-pastoris (och Erysimum cheiranthoides) finnas
vid snart sagt varje stn landet över och träffas — utom längst i norr —
oftast även på jvspåren, mera sällan dock i mängd; så tycktes mig
t. ex. Capsella vara den mest iögonfallande på Malmö—Ystads jv:s
1

Utomlands är S. vernalis känd som bangårdsväxt (Christiansen, Fagerström).
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stnr (1956). Kopiös är ofta Spergula arvensis (i skogsomr:n), stun
dom också Polygonum lapathifolium (mest i söder, ej känd ovan
*Ostersund o. Vännäs).
Rollen som dominant spelas emellertid oftast av Bromus hordeaceus i södra och Arabis arenosa mest i norra Sverige (jfr nedan).
Den sistnämnda tillhör en kvintett av nära nog ubikvistiska jvväxter, som nu närmast följer.
Chaenorrhinum minus, i de flesta prov:r en exklusiv jvväxt (som »järn
vägarnas blomma» nämnd av L. Bolin, jag minns ej var). Numera, med
huvudtillhåll på bang:r (stundom dominant), mestadels allm. längs äldre
jv:r o. flertalet övriga (sälls. i Bl, södra Kim o. sydöst. Sm); regelrätt ännu
i hela Mpd (till Ånge), Iljd? (åtm. »Svegl) o. hela Jmt (till »Storlien). 1
övre Norrl. spr. ända till Karungi (vid stambanan åtm. på lägre nivåer, ej
över 200 m?); osedd vid Gällivarebanan, men längs Inlandsbanan spr.
genom Ång o. södra Lpl (åtm. till Vilhelmina o. Vojmån 1956). — Ehuru
kalkgynnad trivs den ofta bra jämväl i oligotrofomnn o. sprider sig allt
jämt; så även på öl (den enda provins, där arten anses inhemsk, men föga
sedd på jv:r enl. Sterner). — Att den skulle vara särskilt »snälltågsgynnad» (Ped. p. 101) märkes nu ej hos oss.
Den har alltså nått alla landskap, de flesta dock först i vår tid. Från
1800-t. mäler intet om jvspridning mer än »Vislanda stn» (BN 1884)1; att
mera då fanns kan likväl slutas av uppg:r som Falköping-Ranten (Rudb.
1902) o. Alvastra stn (Kindb. 1901) samt av herb.-ex. från Stehag stn
(1885, UM), »Lunds o. »Eslövs bang:r, Tenhult stn, Olskroken (Gbg) o.
Surte stn (allt 1890-t., RM). Efter 1900 sedd oftare ss. på GLI (BN 1910),
vid »Nyköping [S] 1908 (E. Asplund), »Sala 1905, »Kinstaby (Hls) 1909,
»Ängelsberg (Vstm) 1910 osv.; i Upl då spr. o. säkert gammal (se Almqu.).
På de flesta håll tycks expansionen ha satt in på 1910-t., delvis först på
1920-t. (ss. i Hl: enl. Ahlfv. blott Knäred, nu allm. i nästan hela, åtm.
söder om Kungsbacka). Nynäsbanan var obelagd ännu 1937 (St. V.; nu
ej så: A. Sörlin), Norra Srm:s jv fullt belagd först c. 1950; på Sala-Gysinge-Gävle jv (öppnad 1901) intet fynd före 1933, nu allm. där; vid linjen
Ulricehamn-Landeryd däremot rikl. på alla bang:r 1933 (banan då 26årig). Vid senast byggda jv:r i Upl (Upps.-Enköp. 1912, Faringe-Gimo
1922) sågs arten, fastän äldre vid ändpunkterna, först 1940 på alla bang:r.
I Norrl. gick det — snälltågen oaktat — ännu saktare; vid stambanan
ovan Bräcke såg jag den 1922 på ingen stn, 1931 på tvenne (»Flelgum o.
Tväråbäck), 1956 — ovan Långsele — på ett dussin. På bang:n i Umeå
redan 1904 (RM), tillf.? — Se vidare längre fram.
Lepidium densiflorum (fig. 1), ännu mer än föreg. en bangårdsväxt par
préférence, såsom — frånsett hamnstäderna — relativt sälls. på annan
rud.-mark (helst utfylln:r) o. ej heller vanlig ute på jvlinjerna (ngn gång

1

Utomlands framhölls dess begynnande jvspridning på 1800-t., åtm. i England

(Murray 1896).

Si>. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

252

ERIK ALMQUIST

Fig. 1. Lepidium densijlorum i södra och mellersta Sverige. (Järnvägsnätet ofullstän
digt; alla banlinjer, där arten iakttagits, äro dock inlagda.)

dock rikl., ss. på Jönköp.-Vaggeryds-banan). På bang:r oftast stationär
men i högst växlande mängd (p. g. av olika substrat?), än massvis, än få
talig el. enstaka, stundom »tillf.» (men återsedd!); exv. på Eskilstunas alla
bang:r spars., vid Västerås o. Enköping ofta mängdvis, vid *Uppsala N
alltid spars., vid Uppsala ö årligen massvis. I stort sett rikligast vid knut
punkter men t. ex. vid Kolbäck o. Tillberga städse fåtalig.
Att L. densiflorum nu blivit landets allmännaste Lepidium-art har ej
tillfyllest beaktats, vadan en del hithörande fynd alltjämt publicerats ss.
Su.
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Ännu i Lindmans flora (1926) jämställdes den förra med
andra adv.-arter av släktet som »tillfäll.», ehuru Samuelsson (1921) klar
lagt en redan då stor o. delvis bofast förekomst. Hans karakteristik av
denna står sig ännu bra, fast den nu blivit vida mer jvbetonad. — Som
svenskt primärfynd kände han Hässleholm (1887), men RM har nu ett
äldre ex. från Östersund (1883 N. M. Östgren, ss. L. ruderale), funnet på
»trädesåker» (Olss.). Hässleholm gällde kanske H. stn, äldsta säkra jvfynd
eljest nog Yärtan 1904 o. Mullsjö stn 1906 (Sam.). Mesta spridningen längs
bannätet har skett efter 1920, troligen i regel med själva tågsätten (jfr D);
vagnväxlingen vid jvknutarna förklarar väl delvis att arten så ofta hamnat
just där. — Gräsfröspridning är långt mindre vanlig.
Kartan grundas på litt.- o. herb.-uppg:r (dock ej museets i Lund) samt
egna rön fr. o. m. 1921. Därtill har jag fått några nya Vg-lok. från hrr
K. Hasselrot o. G. A. Westfeldt. Sydsverige torde likväl vara mycket
underrepresenterat. — Nordsvenska fyndorter ovan kartans område äro:
Mpd: 2 icke-jvlok. (se Sam.). Ång d:o (Sam.) samt några stnr: Nyland,
*Forsmo!, *Norrfors! Vb blott stnr: Umeå (1925 L. Wahlberg enl. Sam.
ant.), Vännäs, Tväråbäck, Vindeln (1925 Sam. ant.), Krångfors, Klutmark,
Jörn. Nb: ett bail.-fynd (Sam.), f. ö. stnr: Piteå (rikl.), *Boden C (d:o)!,
Lappträsk (G. Lohammar), Övertorneå (»Matarengi», Lönnqv.). Jmt: 10
lok. på el. vid jv:r (Lange); *Fors (vägkant), *Bräcke stn, Strömsund stn.
Lpl: Björkliden i gräsvall (Sam.), trol. också Riksgränsen på jordkällare
vid stn (båda publ. som L. ruderale: Sylv.). — Ej alla kartprickar vid jv:r
äro jvlokaler men de allra flesta. Ingen säker sådan i Mpd, Hjd o. Lpl.
Någon regional tendens är svår att skönja (redan framhållet av Sam.).
Omkring 1940 var småländska höglandet klar tyngdpunkt, men utsuddad
av fortsatt spridning (ss. i Boh. o. Rosl). Kvar står nog, att frekvensen
avtar längst i söder; i Danmark är arten »t. sj.» (Ped. p. 90). Ej heller i
Norge just så vanlig (jag såg den, på hemresa från Bergen 1934, blott vid
Nesbyen, Jevnaker o. Fetsund), men desto mer i Finland; jfr Hulténs
atlas. Som diverse kartprickar däri lämnats av mig, bör nämnas att jag
1932 såg arten på alla stnr vid linjen Helsingfors-Viborg, en mängd i lan
dets inre delar (samt flera i Balticum). — I Centraleuropa mycket utbredd
(Hegi m. fl.). Uppges i hemlandet (Nordamerika) vara allm. på sandig
mark; dess ursprungliga tillhåll mig obekant (om ens känt?).
I jämförelse med föreg. är L. ruderale som jvväxt — frånsett vissa kust
städer — långt mera sails., på landsbygden oftast tillf.; rikl. på bang:r i
några inre hamnstäder (åtm. Jönköping, Linköping, Eskilstuna, Köping
L. ruderale.1

1 Förklarligt, emedan L. densiflorum på torr mark ofta blir liten o. späd o. då sak
nar tandning på stjälkbladen (det enda kännetecken, som jämte luktlösheten brukar
anföras gentemot L. ruderale). Välvuxen L. densiflorum känns habituellt lätt igen på
vanligen upprätt kandelaberformig förgrening (hos L. ruderale mera spärrig) samt ge
nom fruktklasarnas ljusare, karakteristiskt gulgröna färg. Också har jag flera ggr
utan minsta tvekan antecknat arten från tåg som icke stannat — n. b. när förekoms
ten varit rik! Å andra sidan utelämnas på kartan flera stnr, där jag från tåg sett smärre
individgrupper av oviss identitet (förväxling tänkbar med L. ruderale, L. neglectum
el. Alyssum calycinum).
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o. Västerås), f. ö. sedd exv. på Klippans (Sk), Herrljunga (Vg), Kimstads
o. Bränninge (Ög), Katrineholms, Flens, Gnesta, Fellingsbro, *Sala!,
»Arvika!, [Kongsvingers o. Skarnes’ i Norge]. Dess »urbana» tendens alltså
tydlig. - Alla våra Lepidium-arter f. ö. kända från jv:r, ej minst L. neglectum (på diverse mest sydsvenska bang:r men av oviss beständighet, se
Blom, Sam., St. V. etc.; tillägg Frövi 1954). Arten dock vida mer gräsfröän jvspridd.
Arabis arenosa, Norrlands ojämförligt viktigaste bangårdsväxt, finns
där vid (nästan) varenda stn o. dominerar ofta; även ute på linjerna stun
dom rikl. (ännu längs Inlandsbanan i Lpl). Lika allm. o. rikl. i Svealands
högre delar; f. ö. spr. helst i skogsomrm ända till norra Sk (jfr Snogerups
belysande karta i BN 1956 p. 141). Mera sporadisk el. tillf, i slättbygder,
t. ex. kring Mälaren knappt bofast på någon stn (und. *Strömsholml):
i Ög-Bl generellt + sälls. (okänd vid öl:s jv:r). — Ehuru blott i Götaland
nämnvärt jvbunden, hör arten till bannätets nu mest iögonfallande följe
slagare.
1 någon mån likartad:
A. suecica, vilken ss. rätt litet känd må stå som bihang. I södra Norrl.
o. Bergslagen av gammalt spr. på bang:r ihop med föreg.; nu på vandring
i flertalet(?) prov:r, l. ex. efter 1930 mycket i Rosl (vid SRJ). Sedd på
spridda stnr ned till Ullared (Hl) o. Yslad (båda 1956); förut publ. från
flera håll i Götaland (ej Öl o. Gtl.). övervägande dock östlig, men känd
i väster ända till *Uddevalla, »Charlottenberg! o. Ånn (banvall, 1932
S. Landqvist); delvis tillf.?
Descurainia sophia, i egenskap av gammal synantrop ej så mycket be
aktad som jvväxt, likväl »särskilt karakteristisk» för jvstnr (Hård), i inre
landsdelar (ss. Dsl-Jmt) övervägande knuten till dem; ofta dock obestän
dig. Anträffbar — permanent el. sporadiskt — på snart sagt varje bangård
(säkrast i låglandet) upp till Hls o. Dir (här åtm. till *Malung, »Älvdalen
o. *Orsa!); vidare spr. i Mpd-Vb (till * Jörn!) o. mera i Nb (åtm. till Vit
vattnet); även i Hjd (åtm. *Sveg! o. *Hede), Jmt (enl. Lange på de flesta
stnr utom fjällomr.) o. ngn gång tillf, i Lpl (»Luspebryggan, Bergfors:
1927 C. G. Alm, etc.).
Matricaria discoidea, förr mer än nu att kalla jvväxt, då den till stor
del hade stnr som pioniärlok. vid sin snabba spridning över landet (jfr
Birger, Sterner m. fl.). Så är det väl delvis än i Lpl, men i regel har den
genast »exploderat» utan att likväl överge jv:n. Torde finnas på nästan
alla bang:r upp t. o. m. Polcirkeln (1956) o. Jokkmokk (1931); därtill åtm.
»Porjus!, Gällivare, »Kiruna!, »Björkliden, Vassijaure (1953 C. G. Alm).
Även längs Inlandsbanan (o. dess tvärbanor?) vid var el. varannan hpl
(i norr åtm. Auktsjaur, Moskosel, Trollforsen o. Kerkejaure, 1956).
Lika

framträdande som

kvintetten

är

söderut följande trio:

och (traktvis) B. tectorum.
Denna trio (med anhang) ställes främst i följande översikt av ban-

Senecio

viscosus,

Bromus

hordeaceus

gårdsflorans återstående, m. el. m. karakteristiska element.
Senecio viscosus, till sin nyare historia något lik föreg., fick med banbyggandet en genast gripen chans o. kom via nya jv:r inom få år till flera
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nya prov:r (*Åmål 1889, »Bofors 1876, *Krylbo före 1879, * Östersund
1884 etc.; ej före 1885 påvisbar i *Alingsås, »Hallsberg, * Örebro o. * Väs
terås, men trol. äldre där). Nu merendels allm. i kust- o. slättbygder (mindre
i Sk?, ej på Öl?); f. ö. + vanlig längs de flesta banlinjer t. o. m. Vrm o.
Gstr, i högre landsdelar ± jvbunden men delvis nog tillf. Stationär ännu
i Bergslagen (åtm. till Långbansände, hela BJ etc.), mell. Dir (+ Vansbro
o. Mora), Hls (upp åtm. till Bollnäs, samt Ostkustbanan) o. Mpd (d:o,
samt Ljungaverk 1956, Ånge åtm. 1915). Nordgräns där länge Vivstavarv
(ymn. på bark: Neum.) o. alltjämt V:s stn (nu kallad Solbacka). I Ång-Nb
flera jvfynd men tillf, (liksom i Jmt).
Arten kan trivas på all slags jvmark men föredrager »nytt» grus. — Så
ännu mer S. silvaticus, vilken exv. i grustag o. bansprängmr ofta samväxer
med föreg. men sällan gror på spåren. I inre Götaland dock oftare jvväxt
(enl. Hård oligotrof); i Svealand blott tillf, (på några nygrusade bang:r
etc.), så även i Hudiksvall (rikl. på den nya Ostkustbanan 1931). —
S. vulgaris, ofta sedd på bang:r (ännu i »Haparanda!), tycks — med ökad
humiditet? — nästan trivas bäst på högre nivåer, t. ex. i västra Dir jvgynnad. I övre Norrl. på stambanans flesta stnr till Vännäs, även Boden C,
Hoting, Storuman etc. — S. vernalis se ovan.
Bromus hordeaceus (mollis), Götalands oftast dominanta bangårdsväxt
(åtm. i kust- o. slättbygder); överhuvud sällan felande på sydsvenska stnrj»
Även ± allm. i Nrk-Srm Upl (här ännu 1930 på få stnr, nu på de flesta).
Mera sporadisk i Vrm (åtm. till »Filipstad Ö!) o. Vstm. (till Björksjön vid
BJ, Svanå o. *Sala!); nordligare sälls. o. frånsett Gävle väl alltid tillf.
B. tectorum, efter torvtakens försvinnande + rar, men mer än återhäm
tad som jvväxt. Av gammalt mest i öster (Sk-Nrk o. Mälartr.)1, längs jv:r
nu spr.-t. allm., traktvis allm. o. ymnig (ss. i västra Sk, längs stam
banan i Sm Ög, kring Västervik etc.). Sprider sig jämväl i Hl o. Vg; ny
ligen kommen till norra Vstm (Sala, Jugansbo) o. norra Upl (Runhällen,
Söderfors, Orrskog, Untrabanan), vadan väl Gstr o. Dir stå i exspektans.
B. arvensis, i vår tid nästan oftare på bang:r än annorstädes; visar sig —
tydl. mycket lättspridd — ofta på dem, delvis som »förv.» (från nysådda
gräsmattor m. m., även banvallar?). Känd från minst 100 stnr i alla prov:r
(ej Dsl o. Vrm?) t. o. m. Jmt (o. några få i övre Norrl.). Sällan långlivad,
men sedd under decennier vid »Löttorp (öl)!, Eskilstuna S, G:la Uppsala
m. fl. stnr. I Ulricehamnstrakten rent av »allm. längs jv:r» (Westf.).
Hela släktet är ett av de starkast jvgynnade, nära nog alla våra arter
kända som banvalls- el. bangårdsväxter, som sådan ej minst B. slerilis
(Sk, Gtl), även B. commutalus (mest Gtl). - Till kända adv.-fynd kan jag
lägga B. sterilis på Hallstaviks (1937), B. commutalus på Hallstahammars
(1951), B. japonicus på Arboga hamn- (1953) o. på Dannemora bangård
(1952).
Apera spica-venti, i södra Götalands sandomr:n ett ± vanligt o. konstant
bangårdsgräs, eljest sporadisk som B. arvensis o. sedd på många stnr även
i trakter där den ej är bofast, åtm. upp till »Östersund o. Jörn (1 ex. 1931).
Poa-arter ingå regelrätt, o. minst ett par äro klart jvgynnade.
1

Uppges (av misstag) vara känd intill 1883 blott i Upl o. Nrk (Ped. p. 107).
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P. compressa, sålunda starkt spridd uppefter Svealands o. södra Norrks
jvlinjer (även på banvallar), ända till *Särnal, Storlien |jv?] m. fl. st. i
Jmt (se Lange) samt flerst. i Ång (åtm. till Mellanscl).
P. alpina, i Jmt allm. på bang:r (åtm. i siluromr.), ses även i Lpl nu
ofta så, i Norrl. eljest föga? (Hoting, »Sollefteå!, »Luleå! tillf.?). Har bör
jat visa sig även på sydligare stnr: Västanfors (= Fagersta C, G. Loham
mar), örbyhus o. Heby (båda 1955), »Eksund (ög) även i bansprängn.
(1935-56)!, Karlskrona på jvbank (Holmgr.). — Alvar-rasen uppträder
trol. också så, märk Falköping-Ranten dvs. Falk. C (Rudb.). — P. bulbosa gör det på Öl (o. Gtl?), f. ö. på bang:r blott ngn gång apofytisk (»Stock
sund 1930!) el. adventiv (Falköpings »jvstn»: Rudb.).
Puccinellia distans, frånsett kuststäder ej ofta på bang-.r, men så flerst.
i Gstr o. östra Dir (delvis rikl.); f. ö. på några spridda stnr från Frövi o.
Kristinehamn (nedre stn) upp till »Sollefteå! o. »Östersund!
Atriplex patula, förutom Chenopodium album den enda mållan med nå
gorlunda reguljär hemvist på »normala» bang:r, tycks med dem ha spritt
sig något i högre trakter som Dir (Almqu.) o. Jmt (Lange); även vid Långsele (BN 1923).
Spergula(ria) rubra, traktvis en karaktärsart för bang:r (helst i sand- o.
skogsomnn), men lätt förbisedd; t. ex. i Bergslagen snarast allm. Inåt
landet åtm. upp till »Mora! o. »Orsa, Alfta stn (Fils) o. trol. spridd längs
hela norra stambanan (exv. Ockelbo, [Hybo: RM], Anundsjö, Mcllansel,
Vännäs; Storsund o. Boden: UM); därtill Gällivare bangård (1956).
Helt okänd i Jmt o. Hjd.
Herniaria glabra, åtm. i Bl-Gstr o. nedre Dir h. o. d. på bang:r; går
även långt västerut ss. »Halmstad C!, Kristinehamn (nedre stn) o. Hälle
fors (jvomr.)!
Scleranthus annuus, söderut vanlig, följer olika jv:r norrut åtm. till
»Svegl, Östersund (tillf.: Lange) o. »Helgum (Ång); därtill Umeå (rikl. på

jvomr. 1956).
Papaver dubium, ofta karakteristisk för banvallskrön o. stnsspår i eutrofomr:n, fullt bofast i de kalkrikare, upp till Gstr (Gysinge, Furuvik), an
nars ± tillf, (så merendels i Srm o. Vstm). Längs norra stambanan sedd
vid alla stnr t. o. m. Rosshyttan (vid dalagränsen, som väl snart passeras).
Längre norrut tillf, ända till Boden C (1 ex. 1956).
P. argemone, som föreg. men mera kalkberoende, sails, utom Sk, Öl o.
Gtl. Av intresse ss. nående sin nordgräns (som bofast) på DannemoraHargs-banan (många lolc., jfr C); tycks där ha spritt sig fr. o. m. 1930-t. På liknande sätt uppträda de båda följ.
Camelina microcarpa, gärna samväxande med P. dubium ehuru mindre
vanlig, i regel(?) obeständig. Blott i Upl oftare sedd o. flerst. fullt stationär

(ifr c)-

s .
en ofta gräsfröspridd art (jfr Witte), som pa jv:r
bibehållit o. självspritt sig mest i kalkrikare prov:r (Sk, Öl, Gtl, Ög, Upl);
annars oftast obeständig (utom norra Sm etc.). Nu särsk. ymnig utmed
stambanan genom Ög (bl. a. på alla stnr) o. söderut åtm. till Bodafors. —
Av mig sedd nordligast i Gstr (Ostkustbanan vid Strömsbro), men trol.
stationär ännu i Jmt (Revsunds hpl: Lange, Pilgrimstad: UM).
Alyssum calycinum,
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Berteroa incana, som föreg. men snarast oligotrof o. sandälskande, ±
allm. i Götalands sandomr:n (främst Bl, jfr BN 1941 p. 66), f. ö. spr. men
ofta tillf, till södra Norrl. Stationär ännu i Orsa (*Born!) o. *Sundsvall
(jvomr.)!, trol. också vid Viskan stn (Mpd), *Sollefteå! o. österås (Ång);
tillf, i Jmt (banvallar: Olss.). — Trivs på all slags mager jvmark.
Teesdalia nudicaulis, en likaledes oligotrof jvväxt, ej ovanlig på stnr i
södra Götalands skogs- o. sandomrm, även spr. längs banvallar (upp till
*Månsarp). Så nu flerst. även i västra Vg upp till *Lundsbrunn (SBT 1939),
jfr Skärman (SBT 1942 p. 349), som i sandformen misstänker en skild
ekotyp.
Diplotaxis muralis, vid sydsvenska kuststäder stundom ymn. på jvomr:n (ss. i *Malmöl, Norrköping, *Visbyl); bofast ännu i Stockholm (nuvar. *Karlberg stn!). Inåt landet helt få kända jvfynd (tillf.). Ej utan för
våning såg jag den i 100-tal på huvudspåret vid Uppsala N (1951); där
återsedd (1955 C. G. Alm), stationär?
Rorippa palustris, en av övre Norrks vanligare, sedd på många stnr till
Gällivare o. *Kiruna!, på banvallar vid *Abisko! etc. (längs Inlandsbanan
ännu sälls.?, åtm. Storuman). Som jvväxt även i västra Jmt o. västra Dir
men eljest sällan (tillf.). — Den högnordiska, gärna som ogräs växande
f:n förmodas av Simmons (p. 96) vara en egen, synantrop ras.
Erysimum hieraciifolium, sporadisk på bang:r el. banvallar (trol. oftast
apofytisk men flyktig), mest i kustens närhet (ända till Bäverbäck i Tornedalen). Längre in i landet bl. a. vid *Arvika! o. *Tandsjöborg (1946-56)!,
här av intresse ss. artens f. n. enda förekomst i Dir. — På Gtl. överväg,
jvspridd (åtm. 5 stnr, jfr Englund p. 167).
Sisymbrium altissimum, ± bofast på bang:r o. dyl. i Sk-Boh (exv. många
stnr på Västkustbanan), väl också flerst. vid östkusten upp till *Stockholm
(här bl. a. Experimentalfältets bangård, årligen). Eljest alltid kortlivad men
tydl. lättspridd, känd från minst 50 stnr ända till övre Norrl.: Hoting
o. Krångfors 1956, Vindeln 1925 (Sam. ant.), Kiruna 1927 (C. G. Alm).
S. officinale, som bofast jvväxt inskränkt till Götaland o. föga vanlig
(utom vid kusten); därtill åtm. *Stockholm (allm.) o. *Sundbyberg! An
nars blott tillf, på en o. annan stn i Svealand, än mera sällan i Norrl.
Potentilla norvegica, sporadisk på jvmark i hela landet (utom Öl), synes
traktvis (ss. i Vrm-Dlr-Gstr) höra till den + reguljära bangårdsfloran.
P. intermedia, naturaliserad i Sydsverige bl. a. längs jv:r (H. Fries
m. fl.), bosätter sig nu även i Svealand på stnr o. d., exv. [Krokek (Ög):
SBT 1951], Tvetaberg (Srm), Ålandsdal (Upl), Bångbro (Vstm), Arvika
»fl, t. ex. järnv» (Hård), *Morastrand (talr. på jv:n 1956!) osv. Även tagen
i Ång (Nyåker stn 1917: LIM).
Melilotus albus: på jvomrm gärna rikl., helst vid kuststäder, eljest ofta
sporadisk el. tillf. Känd från talrika bang:r o. d. upp till södra Norrl. (o.
tillf, på banvallar i Jmt), därtill Boden C (rikt bestånd 1956). Som jvväxt
dock näppeligen stationär ovan *Falun!, Bollnäs (UM)! o. *Sundsvallstrakten (åtm. Östrand!, här o. längre norröver mera som hamnväxt).
M. officinalis: som föreg. men mindre vanlig, oftare tillf.; inuti landet
f. n. knappt nordligare än *Sala bangård! (o. *Långshyttan!, även jvmark?).
På banvallar tillf, ännu i Hls o. Jmt (samt *Karungi 1915!).
17- 573371
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Fig. 2. Linaria repens i sydöstra Sverige.
(Järnvägsnätet fullständigt inlagt i Kal
mar län.) Kartan grundad på samma
källor som fig. 1 o. sannolikt rätt ofull
ständig. Tilläggas kan åtm. Lenhovda stn
(A. Valentin). — Nordligaste pricken,
Forsaström, belagd i RM (arten + hybri
den); trol. avses Dunketorp, där båda
växa på jv:n (c. 3 km NV om F. stn).

[M. altissimus: knappast jvväxt (frånsett kusthamnar), men sedd i bandiken i Sk o. Ög (flerst.); därtill några ggr tillf, på sydsv. bang:r, även
»Mölnbo (Srm) o. Gimo (Upl). — 3 lok. i Jmt (jvstnr enl. namnen, se Lange)
gälla väl M. offic.l]
Viola tricolor: på bang:r vanlig i västra Götaland, spr. i högre delar av
Dir o. Norrl., eljest sälls. (olika ekotyper?).
Epilobium-arter växa stundom i jvgrus (se C), med största trivsel kanske:
E. rubescens, sporadisk på många bang:r i Svealand, även iaktt. vid
Gysinge o. Kungsgården (Gstr), Sunnanå (Dsl), Oskarshamn o. Ystad
(därtill några publ.).
Androsace septentrionalis torde — frånsett öl o. Gtl — sällan växa på
jvmark, så vid »Sölvesborg, i Ög (Mjölby, Eksund, »Karlsby) o. Upl
(Bergsbrunna, »Hargs o. Hargshamns bang:r, stationär!).
CoIIomia linearis, en jvväxt på invandring? Såvitt jag vet publ. blott
från Stensjöns bangård (Sm) trol. inkommen med spannmål 1930 (Blom
1933); även känd från Jönköpings tändsticksfabrik (1929 I. Lilja, RM),
Kristinehamn (på grusplan o. bana i hamnomr., 1948 E. Wiman), Ljus
dals bangård (1934 G. Lidman, RM), Umeå jvområde (1925 L. Wahlberg
enl. Sam. ant.). Jag såg den 1951 vid Märsta (Upl) i 100-tal växande längs
ena jvbanketten (c. 1 km S om M. stn). — Beständigheten okänd; för
modas kan dock, att arten ss. föga iögonfallande förbisetts på andra håll.
Galeopsis ladanum, som jvväxt mångenst. i inre Götaland (enl. Hård
oligotrof); annars tillf. o. sälls. ända till Jmt (3 fynd: Lange). 1 Ög-Upl
nästan aldrig på jv:r, oftare på klippor (skild ekotyp?).
Linaria repens (fig. 2), Klm:s prominentaste jvväxt, icke jvbunden men
dock väsentligen knuten till bannätet. En så rik förekomst begränsad till
en provins är unik för landet. Rent allm. (mest på bang:r) längs »Kalmar—
Sv.
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Berga jv!, som byggdes på 1890-t., berörande 2 lok. där arten fanns redan
på 70-t. (Hård p. 206), vadan den kan ha nått jv:n via något grustag.
[Enligt annan version kom den »till Kalmar som barlastväxt vid sekel
skiftet och har sedan snabbt översvämmat» landsändan (SBT 1954 p. 113);
dock känd fr. Kalmar 1891 o. Smedby (stn?) 1896: RM.] Nu spr. även inåt
Sm, ända till *Ryssby stn! (1938) o. Nässjö (norrut, 1942). — Annars känd
som jvväxt i diverse prov:r; jag kan tillägga följ. stnr: Hårsbäck, Arnebo1
o. Yattholma (Upl), Kolbäck o. Bånghammar1 (Vstm), Hoting (Ång), Krångfors (Vb), delvis tillf.? — Vid Kolbäck nu blott L. repens x vulgaris (L. repens
förintad vid ombyggnad). Hybriden även på flera jv:r i Kim.
Erigeron canadense: sedan länge spr. på jvmark i Sk (mest i sandomrrn),
efter 1940 kraftigt expanderande norrut. Följer nu Västkustbanan genom
Hl (åtm. till Åsa); f. ö. sedd vid *Sölvesborg!, *Karlskrona, Ljungbyholm,
*Kalmar!, Visby (1946, UM), överum stn (1947 B. FIesselman), Hus
kvarna (SJ:s stn), Jönköping (hamnstn), Falköping S (1939, UM), Lim
mared o. Ulricehamn (Westf.), i Gbg flerst. (ej naturaliserad: H. Fries),
norra Ög flerst., Srm d:o (ända till Stockholm S), Upl d:o (Solna, Stock
sund, Hargshamn, Uppsala C, Tierp etc.), Vstm (Jugansbo), till sist (1956)
rikl. vid Gävle S o. Kristinehamn (nedre stn) — här 1000-tals mest små
ex. — Trol. i många fall stationär (så ej förr, trots äldre fynd exv. i *Visby,
*Stockholm o. *Gävle).
Åtskilliga kunna tilläggas, mestadels föga uppmärksammade, ss. Luzuia
pallescens (mest i inre Svealand), Sagina procumbens (ubikvist), Arenaria
serpyllifolia (jfr Lange), Silene noctiflora (i eutrofomnn, knappt stationär),
Sedum acre o. Rhinanlhus major (jfr Lange), Myosotis discolor (i Götaland),
M. strida (till Norrl.), Lithospermum arvense, Lappula myosotis o. Filagoarter (se C o. E) samt Crepis teclorum (ubikvist men ojämn, i slättbygder
spars.). — Ett par av dessa mycket jvspridda i Jmt men trol. föga i Norrks
urbergsomrm.

Av adventivväxter kan man hitta vad som helst — men säl
lan! Som tillhåll för slikt äro bang:r normalt alldeles negativa, och
linnes något utöver det vanliga är det i regel en el. annan bland
ovan uppräknade.
Undantag bilda främst hamn- o. sopstnr, stickspår vid kvarnar osv.;
de flesta adv.-arter komma ju med importerad spannmål. I specialfall få
smärre stnr del av det goda, ss. Räppe (Sm), där godsvagnar sopades (BN
1928 p. 405). Städernas bang:r ha nog ibland åtskilligt att ge, ss. Blom
visat i Lund och Lange i Östersund; men där torde belägenheten på silu
ren ha betytt en del. Blott få storstnr ha f. ö. lockat någon botanist, och
flera av landets nu största bang:r (ss. Älmhult, Mjölby, Hallsberg, Krylbo,
Ange, Boden S) äro totalt el. nära nog okända. Själv har jag något besett
gods- o. rangerbang:r i Uppsala o. Eskilstuna men med skralt utbyte. —
Mera rik adv.-flora omtalas främst från stnr i Gbg (se Blom o. H. Fries),
ngn gång även från småstnr på landet ss. Hökerum (Vg) år 1925 (SBT
1 Bang:n nu uppriven, växten kvarlevande.
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1926 p. 28). Mycket få fynd anföras eljest i landskapsmonografierna. Un
der min rundresa 1956 sågs blott ett par arter av intresse i sammanhanget,
Vicia pannonica på Ljungbyholms (Kim) o. Lalhyrus inconspicuus L.
(1 ex.) på Vännäs bangård. — Som relativt ofta jvspridd må framhållas
Conringia orienlalis (känd från c. 15 stnr upp till Jmt).

Bangårdsfloran är nu väsentligt rikare än i seklets början, om ej
på var enskild stn så dock i det stora hela. Något av ökningen kan
vara skenbart, exv. den oansenliga Chaenorrhinum blev nog ofta
förbisedd, helst som de flesta bang:r torde ha rensats bättre förr
än nu. De sena data för en mängd arter (ej blott nykomlingar) äro
dock tillräckliga bevis för generell ökning. Faktum är ofrånkom
ligt, förklaringarna liera. Att spridningen måste ta viss tid är själv
klart. Mycket kan skrivas på bannätets tillväxt, intensivare trafik
och utvidgning av en mängd bang:r. Eutrofierat substrat kan tänkas
ha bidragit (se D). Intetdera förklarar dock den allra sista tidens
expansionstendenser hos vissa arter, både gamla (ss. Arabis suecica, Bromi m. 11.) och liera nyare, som dock länge gästspelat i
kuststäderna (Erigeron canadense, Potentilla intermedia samt främst
Lactuca serriola, se E). Något har kanske den nya klimatmildringen
spelat in. I Finland, där liknande förskjutningar inom banfloran
inträtt, har Erkamo (1955) tagit bl. a. dem till intäkt för varmare
sommarklimat. De nordliga framstötarna hos oss äro dock delvis
så färska, att resultatet bör avvaktas.
Ännu en förklaring gives. Det kan ha hitkommit — eller upp
stått — ekotyper av mera härdigt eller förnöjsamt slag. Att det även
inom banflorans populationer sker en utsortering får tagas för gi
vet. Och vad hindrar att nya bildas? Så sker med s. k. förlustmuta
tioner, på jvmark såväl som eljest. Vitblommig Verbascum thapsus
(f. elongatum) känner jag blott från jvbank vid Västervåla hpl1
(Vstm), vitblommig Echium vulgäre blott från Vattholma bangård
(Upl). Ingenstans har jag oftare sett albinos- m. fl. färgformer av
Chamaenerium än i jättebestånden längs Norrks jvbankar. En ny
f. av Melilotus albus beskrevs från Malmö jvområde (Blom 1927).
Själv kan jag presentera:
Chaenorrhinum minus f. jlavicans n. f.: a typo differt corolla tota flava,
calyce pallide galbano. — Hab. Uplandiae ad Gimo in area viae ferrariae
sat. cop. 1956. — Växte i 100-tals ex. bland 1000-tal av den typiska for
men, men i motsats till denna blott på bang:s ena ända (vid jvbron).

1

Lokalen oegentligt kallad Ängelsberg (BN 1945 p. 460).
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För en art som denna har man svårt att tro, att samma biotyp
som för 100 år sedan var inskränkt till några kalkrikare prov:r
(Sk—Gävle) nu följer bangruset genom nästan allt landet ända till
Tornedalen. Sannolikt är väl, att masspopulationerna på jv:r läm
nat mutanter av skilda slag, även »osynliga» (varom blott odlingsförsök torde kunna ge klarhet).
Fast järnvägsepoken passerat kulmen och bannätet framdeles
kommer att långt mera beskäras än utbyggas, torde dess växtgeo
grafiska roll ingalunda förminskas. De försvinnande småbanorna
lämna dock vissa floristiska tomrum. När trafiken läggs ner, kan
visserligen banfloran få tillfällig högkonjunktur (ss. vid Genarp:
BN 1949 p. 447), men inom några år bruka perennerna ta över
hand och de karakteristiska jvannuellerna en efter en försvinna.
Våra fältbotanister borde titta litet på de dödsdömda banlinjerna och
för framtiden rädda någon kännedom om det som en gång växte där.
För överskådlig framtid komma dock våra stambanor och många
andra att hävda sig som oumbärliga trafikmedel. Och så länge järn
vägar av nutidstyp finnas, måste de räknas till växttopografiskt be
tydelsefulla kulturståndorter.
Till egna iakttagelser har jag ovan fogat en hel del utsagor av andra,
fack- såväl som amatörbotanister, som rådfrågats i ämnet. Dem alla
bringas härmed hjärtligt tacki Särskilt riktas detta till docent N. Hylander för bl. a. litteraturanvisningar, intendent G. Degelius för museimateriäl till kartorna (ur Göteb. bot. museum) och t. f. intendenten C. G.
Alm för spridda uppgifter ur Uppsalamuseet och upplysningar i övrigt.
Ett speciellt tack är jag skyldig trafikchefen vid TGOJ, Lars Granfeldt,
både för tekniska informationer och för extra ordinem bekommen möjlig
het att studera banfloran.

Några tillägg och rättelser till ovanstående:
Lactuca serriola: nordligaste fyndort var förut Edshammars hpl (vid
Gävlebanan), iaktt. 1948. Faringe ngt sydligare.
Lepidium densiflorum: några nya lok. i Vstm bekomna av dir. A. Hamrin (inlagda på kartan).
Den plats jag ovan (i C o. E) kallat Kaitum ligger strax S om Kaitum
älv (heter kanske så?).
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FLORAN I BILLINGSSOCKNEN BOI.IM.
AV

TOBSTEN SUNDIN.

Mösseberg och Falbygdens övriga platåberg äro liksom trakterna
omkring Värnhem och Skövde rätt väl kända i floristiskt avseende,
under det att området däremellan — Sydbillingen — är så gott som
outforskat. Denna brist har jag i någon mån sökt utfylla genom
nedanstående artförteckning från Bolums socken, varifrån Budberg
(1902) blott uppger ett fåtal arter, vilka alla återfunnits. Anteck
ningarna äro till största delen gjorda somrarna 1942-1947. Mitt
huvudintresse har varit att studera florans skiftande karaktär på
olika nivåer, eftersom socknen är belägen helt på kambro-siluriska
lager och diabas.
Bolums socken sträcker sig från Hornborgasjön till ungefär mit
ten av Billingens platå. Landarealen omfattar .'10,31 km2. Kartan
har gjorts upp med ledning av generalstabsbladet (Skara) och kartor
i geologiska kartbladet Skövde (1928). Vissa detaljer har lagts in
efter kartor i Söderberg (1948) och efter fältstudier. Urvalet av
gårdsnamn och övriga namn har uteslutande gjorts med tanke på
artförteckningen. På ekonomiska kartbladet (1923) benämnes
Esbjörnsgården Olof Grottasgården. Då Bolum, Broddetorp, Horn
borga och Sätuna ha gemensam kyrka, som kallas Broddetorps
kyrka, fastän den ligger i Bolum, ha ofta i litteraturen gårdar i
Bolums socken uppgivits tillhöra Broddetorps socken. Bolums
socken ingår numera i Gudhems storkommun.
Gränserna för de olika geologiska lagren äro förutom i Bjälllums kalkbrott omöjliga att studera, eftersom + mäktiga glaciala, senoch postglaciala avlagringar täcka ifrågavarande lager. Diabasen går
mångenstädes i dagen, under det att de sedimentära berglagren äro
övertäckta utom i ytterst få fall. De högst belägna partierna av diabasplatån nå inom området obetydligt över 280 m ö.h. På denna
Si>. Bot. Tidskr., 51 (1957) : 1
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Fig. 1. Karta över Bolums socken i Västergötland.

platå (i artförteckningen betecknad med D) ligger Bergsjön eller
Björsjön. Det är en klippsjö, bunden vid spricksystem i berggrunden.
Stränderna äro kantade av klippblock, och vegetationen är både i
sjön och vid stränderna torftig. Vattenståndet varierar starkt under
olika år. Lerskifferlagret (L), som har en mäktighet av ca 20 m,
Sv. Bot. Tidskr.f 51 (1957): 1

är i understa delarna något kalkförande, vilket ännu mera är
fallet med trinucleusskifferlagret (T), som bildar de brantare slutt
ningarna nedanför platån och har en mäktighet av ca 30 m. Ortocerkalkområdet (K) har den största mäktigheten, ca 50 m, och upptas
av plana fält eller terrasser. Alunskifferlagret (A) — ca 22 m mäk
tigt — är till stor del ett drumlinlandskap, uppbyggt av grusblandad
sand. Sandstenslagret (S) slutligen intar området närmast Hornborgasjön (H) och är, om man bortser från en rullstensås i söder
och några kullar, nästan alldeles plant. På grund av de upprepade
sänkningarna har Hornborgasjön nu blivit en träsksjö och ser på
avstånd ut som en sank äng med några få stränglika öppna partier.
Strändernas kärr- och gyttjeområden utanför den gamla strand
linjen äro i allmänhet svåra att beträda. Flerstädes förekomma bleke
och kalkgyttja, särskilt längre ut.
På diabasplatån har skog, särskilt tallskog, planterats omkring
sekelskiftet. Här dominerade tidigare kala ljunghedar med en.
I Björsjöområdet och vid Ötorp finnes ängsmark och vid först
nämnda plats även ängslövskog. På lerskiffer- och trinucleusskifferområdena växer huvudsakligen lövskog, mest björk och på sumpigare
mark al. Inom några områden har också gran planterats. Kalkom
rådets övre gräns markeras i allmänhet av helåkerbygdens gräns.
Åsarna inom drumlinlandskapet i norra och mellersta delarna av
alunskifferområdet har en flora påminnande om örtbackarnas på
kalkområdet. De övergår ofta i lundbackar och lövängar. Sådana
finnas även på terrassernas brantare delar, där lutningen hindrar
uppodling. Sandstensområdets skogsmark markerar i allmänhet
Hornborgasjöns forna strandlinje. Skogsmarken omfattar 31% av
landarealen.
Den enda bebyggelsen på diabasområdet är belägen vid Björsjön. I dess västligaste del ligga tvenne sommarstugor. Den äldsta,
Bergsjövik, byggdes 1906, och omgivningen fick till största delen vara
orörd, ehuru vissa vilda växter inplanterades. Några av dessa ha
lyckats hålla sig kvar. Framför allt gäller det den där rikligt före
kommande Melampyrum nemorosum, som under de sista åren
spritts till en ödetomt på lerskifferområdet och till en punkt på
trinucleusskifferlagret. Fastän endast smärre land uppodlades på
Bergsjöviksområdet under första världskriget, är antalet arter där
betydligt större än på den övriga platån, vilket framgår av tabellen
på s. 270. På lerskifferområdet ligga — förutom ett par mindre ställen
— Bergsjökvarn vid Björsjöbäckens övre del samt Kårstorp i dalen
Sv. Bot. Tidskr., 51 (19.u): 1
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mellan Sydbillingen och Myggberget. På nedre nivåerna är bebyg
gelsen ganska tät. Åkern omfattar en areal av 32% av landarealen,
sålunda ungefär lika mycket som skogen.
I sprickbildningarna på platån förekomma fattigkärr och smärre
mossar. Otorpskärret väster om Söamossen har på grund av tillflöde
av näringsrikt vatten från en genomflytande bäck rikare växtlighet.
Detta kärr är det mest artrika på platån, ej mindre än 28 arter ha
antecknats därifrån. På Sydbillingen norr om Backgården har en
kraftig urbildning uppstått. Vegetationen mellan blocken är sparsam,
men ovanför växa Asplenium trichomanes, Lathyrus heterophyllus,
Origanum vulgare, Satureja acinos och vulgaris samt nedanför
blockraset Astragalus glycyphyllus. På Myggbergets nordvästra del
trivs hasseln särskilt bra liksom Lonicera xylosteum och här och
där Impatiens noli-tangere. Brunnhemsberget stupar i norr och nord
väst brant så gott som lodrätt utom vid en klyfta i nordväst, där
vatten sipprar ner. Här möter en ovanligt praktfull bäckdäldsvegetation med bl. a. stora ormbunksruggar, mest Athyrium filixfemina. Marken täckes av bl. a. Circaea alpina, Myosotis palustris,
Stellaria alsine och Veronica beccabunga. Här och där växa Poa
■ palustris och Viburnum opulus.
Nedanför diabasplatån finnas kalkfuktängar och kalkkärr.
Bedan så högt upp som på lerskifferområdet nära trinucleusskifferlagrets gräns förekommer mellan Backgården och Kårstorp ett rik
kärr, som jag benämner Backgårdens kalkkärr. Tydligen silar kalkhaltigt vatten ned från högre liggande områden till det i fuktig alskog
gömda kärret. Under den torra sommaren 1947 var nämligen fre
kvensen av de kalcifila växterna påfallande minskad. Vissa arter i
detta kärr saknas i kalkområdets rikkärr. Särskilt må framhållas
förekomsten av Sphagnum-arter. Sph. fuscum, magellanicum, rubellum och warnstorfianum (det. H. Sjörs) ingå i de ofta förekom
mande tuvorna. På vitmosskuddarna växa Calluna vulgaris, Dro
sera anglica, D. rotundifolia, Empetrum nigrum, Erica tetralix och
Ledum palustre. I de lägre och fuktigare delarna äro Menyanthes
trifoliata och Schoenus ferrugineus dominerande, i de högre och
torrare delarna Eriophorum latifolium, Myrica gale och Dadylorchis
maculata. Vid skogsranden i sydost begränsas kärret av Carex
ros/rcda-samhällen. Från sänkan norr om Myggberget rinner en liten
bäck ned förbi Pilhult till Slafsan (= Hornborgaån). Bedan utefter
övre delen av denna bäck har näringsrikt vatten påverkat vege
tationen på lerskifferområdet; så finnas här t. ex. Carex flava,
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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C. hostiana, C. lepidocarpa, Drosera anglica och Primula farinosa.
600 m sydsydväst om Kårstorp vid samma bäck ligger på jämn mark
nedanför Myggberget ett rikkärr, som jag kallar Kårstorpskärret.
Detta kärr hyser ett par arter, som ej iakttagits i andra kärr: Dactylorchis incarnata v. ochroleuca och den låga om D. cruenta påmin
nande incarnata-typen med mörkfläckiga blad. Vid Pilhult finna vi
på kalkområdet ett annat i de centrala delarna vackert utvecklat
rikkärr. Från en fuktig åkerren med uteslutande Carex capillaris och
lågvuxen C. lasiocarpa sluttar marken sakta ned mot det tuviga
kärret. Mellan tuvorna är marken gyttjig och förutom spridda
characéer vegetationslos. Vissa år lyser hela kärret vitt av Eriophorum latifolium. Från trakten av Korpetorp och ned mot byvägen
mellan Hov och Kappagården förekommer kärrtorv, som delvis
underlagrats av bleke. Mest upptas området förutom av åkrar av
kalkfuktängar och tuviga rikkärr samt vanligast av övergångstyper
mellan dem. Vid Korpetorp intas östra delen av gles björkskog med
dominerande Equisetum palustre, hastigt övergående i ett mindre
rikkärr. Därefter vidta torrare partier fram till Kappagårdens kalk
kärr, som är utbildat som gles sumplövskog. Ett stråk av fuktängar
går från Nyborg över Bolumstorp fram emot Korsgården. Längre
söderut — på alunskifferområdet nära Broddetorps kyrka — finnes
också en kalkfuktäng, Kyrkängen. Både här och nordost om Kors
gården växer Herminium monorchis. I de nämnda kalkfuktängarna
och kalkkärren ha sammanlagt 96 arter antecknats.
De små örtbackarna på kalkområdet och drumlinåsarna på
alunskifferområdet ha en egenartad flora, som är ganska rik, särskilt
om betningen ej är för hård. Några arter äro sällsynta och finnas en
dast på ett fåtal platser. Så är förhållandet med Melampyrum crista tum,
Pulmonaria angustifolia, Potentilla rupestris och Scahiosa columbaria.
Några för tillfället något så när orörda moränkullar och drumlinåsar
ha inventerats. Antalet arter uppgick till 117. Högsta antalet arter
visar en liten örtbacke söder om Torstensgården och de långsträckta
drumlinåsarna nära Bjällums anhalt.
Inom drumlinlandskapet och närmast därintill finnas större eller
mindre gölar, t. ex. Nordbredagårdens gol, Esbjörnsgårdens göl,
Bessgårdsgölen eller Bansjön och Fågeluddstjärnet vid Hornborgasjön. Bessgårdsgölen ligger nära järnvägen väster om den sydliga
Bessgården. Den är rätt stor och saknar i likhet med de andra avlopp.
Under torra somrar torkar den delvis ut. De uttorkade delarna
beläggas då med en tjock filt av grönalger. Esbjörnsgårdens göl
Su. Bot. Tidskr.,
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ligger nedanför den moränås, på vilken gården är byggd. Före de
sista sänkningarna av Hornborgasjön sköt den s.k. Fågeludden
ganska långt ut i sjön. Innanför denna ligger Fågeluddstjärnet, som
delvis har växt igen i de mellersta delarna, där Phragmites och
Scirpus lacustris växa mycket tätt. Denna göl stod förr i direkt för
bindelse med Hornborgasjön och är ursprungligen en vik av sjön.
Den av Sandegren (1916) nämnda subboreala strandvallen har
antagligen avsnört den (enl. skriftligt meddelande av den främste
kännaren av sjöns fågelliv, R. Söderberg). I Bessgårdsgölen upp
träda bl. a. Carex vulpina, Elodea canadensis, Equisetum palustre,
Lemna trisulca, Potamogeton acutifolius och P. natans. I Fågeludds
tjärnet förekomma följande arter, som saknas i övriga gölar: Equisetum fluviatile, Hydrocharis morsus-ranae, Iris pseudacorus, Nuphar
luteum. Phragmites communis och Utricularia vulgaris.
På få ställen, t. ex. vid Fågeludden och Getnäsudden, är det möjligt
att nå öppet vatten vid Hornborgasjön direkt från fastmark. På
det förra stället växer bl. a. Ranunculus lingua. Eljest är terrängen utan
för den forna strandlinjen kärrartad, här och där kalkrik. Anmärk
ningsvärda arter äro: väster om Bjällums anhalt på blekebotten
Carex dioeca och C. flava, Epipactis palustris, Eriophorum latifolium,
Pinguicula vulgaris, Rhinanthus serotinus ssp. vernalis och Sagina
nodosa; söder om Fågeludden Hippuris vulgaris och Hydrocharis
morsus-ranae; längre söderut Bidens cernua, Carex pseudocyperus,
Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Oenanthe aquatica och Sium
latifolium; i Västtorpsviken slutligen Erica tetralix och Sagina nodosa.
Jag har ej undersökt de mera vattendränkta delarna av Hornborga
sjön. Söderberg (1948) uppräknar några arter från detta område.
Av dessa har jag ej sett Mentha aquatica (väl x verticillata), Scirpus
maritimus (enl. meddelande från författaren ej i Bolumsdelen),
Myriophyllum och Stratiotes aloides.
På grund av sortrent utsäde, den så gott som obefintliga industrien
och rätt obetydliga kommunikationer äro sy n antr op er n a jämfö
relsevis få. På diabasen är av naturliga orsaker antalet minst. Matri
caria matricarioides når ovan Bergsjökvarn just till gränsen av platån.
På exakt samma plats har sommaren 1948 inkommit Lepidium
ruderale. Den genom vallodlingen införda Silene dichotoma har jag före
1948 blott sett på en enda plats. Nu förekommer den mångenstädes.
Trädgård sflyktingar äro bl. a. Senecio saracenicus, som växer
i täta bestånd utefter landsvägen nära kyrkan, och Saponaria offici
nalis, som uppträder efter landsvägen vid Bjällum.
Sv. Bot. TidsUr., 51 (1957): 1
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För de av Hård av Segerstad (1924) uppräknade eutroferna,
mesotroferna och oligotroferna har den regionala fördelningen be
räknats i procent av antalet, som förekommer i socknen. Det
linns mycket sällan jämförbara ståndortstyper inom de olika nivå
erna. Så saknas klippor, mossar och barrskog på de nedre nivåerna.
Antalet eutrofer på diabasplatån visar stor procenthalt, eftersom däri
ju ingår även Björsjöområdet. För detta sistnämnda område bar
procenttalet beräknats för sig och införts i kolumn B. För det övriga
diabasplatåområdet har använts kolumn D. Beteckningarna D-S
ha förklarats i den geologiska avdelningen.
Eutrofer.............................
Mesotrofer.........................
Oligotrofer.........................

B

D

L

T

K

A

S

53
65
66

34
39
60

79
82
75

80
80
63

92
92
72

89
78
51

82
07
56

Då jag blott haft tillfälle att besöka socknen under tiden mellan
midsommar och mitten av augusti, har det varit en stor fördel för
mig att få komplettera särskilt vår- och höstväxterna ur ett her
barium tillhörigt Allan Johansson (A. .1. i artlistan). Han är en
intresserad amatörbotanist från trakten. Dessutom har jag av honom
fått upplysning om Kårstorpskärret. Uppgifter från tiden före 1920
har jag erhållit ur min hustrus herbarium (M. W.).
I artförteckningen ha växtlokalerna i allmänhet ordnats efter
nivåer och från norr till söder. Frekvensbeteckningarna äro a.
(allmän), t. a. och m.a. Om beteckning saknas, betyder det, att
arten är sällsynt i socknen; för förvildade former har ej heller fre
kvensbeteckningar använts. Nomenklaturen följer Hylander (1955).
Förkortningarna för de olika lagren: se den geologiska avdelningen.
Släktena Betula, Rosa, Taraxacum och Hieracium ha ej undersökts.
Euphrasia-arterna komma ev. att bli föremål för fortsatta studier.

Artförteckning.
D-K t.a. S om Björsjön, Backgårdens kalkkärr, från
Brestorp till Pilhult.
L. annotinum. D-K, på platån delvis a., eljest t. a.
L. clavatum. D-K t.a.
Isoetes lacustris. D, L. Björsjön, kvarndammen vid Bergsjökvarn.
Equisetum arvense. D-S a.
E. arvense f. riparium (Fr.) Milde. K, SO om Esbjörnsgården.
E. silvaticum. D-T a., K spridd.
£. pratense. D, L t. a.
E. palustre. D-K t.a.; A, S, Bessgårdsgölen; H.
Lycopodium selago.
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D-S t. a.
L-K t. a. Omkring Bergsjökvarn, O om Bolumstorp, O om
Torstensgården.
Botrychium lunaria. D, Bergsjövik.
Pteridium aquilinum. D a., L-K t. a.
Woodsia ilvensis. D m. a. Vid södra Björsjöstranden, N om Backgården.
Cystopteris fragilis ssp. eufragilis. D-S. På högre nivåer t.a., eljest spars.
Athyrium filix-femina. D-S a.
Lastrea phegopteris. D-S a.
L. dryopteris. D-S a.
Dryopteris filix-mas. D-S a.
D. spinulosa. D—A t. a., sällsyntare på högre nivåer; L, Brunnhemsberget.
D. dilatata. D, L m. a. Vid Björsjöns V-strand, Brunnhemsbergets norra del.
D. cfr dilatata x spinulosa (granskad av C. Blom). K, O om Bjällums
kalkbrott.
Asplenium trichomanes. L. Rasbrant V om Bergsjövik, södra Björsjöstran
den, rasbrant N om Backgården.
A. septentrionale. L, rasbrant V om Bergsjövik.
Polypodium vulgare. D-T t. a., K mera sällsynt.
Picea abies ssp. europaea. D-S a.
Pinus silvestris. D-S a.
.Juniperus communis. D-S a.
Typha latijolia. K-S t. a.
T. latifolia f. ambigua Sond. (det. C. Blom). A, Bjällums kalkbrott.
Sparganium minimum. D, T, K, S m.a. Ötorpskärret, Igelsjöbäcken, Björsjön, S om Bergsjökvarn, O om Torstensgården, Fågeluddstjärnet.
S. simplex. D-S t. a.
S. erectum ssp. microcarpum. K-S m.a. Bäcken från Korsgården till H,
Esbjörnsgårdens gol, Västtorp.
Lenina trisulca. A, Bessgårdens göl.
minor. K-S t. a.
L. gibba. K, gården V om Korsgården (Uddagården) i fiskdammar.
Triglochin palustre. D-S a.
Potamogeton acutifolius (conf. C. Blom). K, Bessgårdsgölen.
P. pusillus. D, Björsjön.
P. polygonifolius. D, S. Ötorpskärret, Igelsjöbäcken, Fågeluddstjärnet.
P. natans. A, Bessgårdsgölen.
Elodea canadensis. D, L, A. Björsjön, damm vid Bergsjökvarn, Bessgårds
gölen, damm vid Västtorps kvarn.
Hydrocharis morsus-ranae. S, Fågeluddstjärnet; H, vid Västtorpsviken och
N därom.
Alisma plantago-aquatica. D-S a.
Allium oleraceum. A t. a. Från sockengränsen i norra Bjällum till SO om
Bolums anhalt.
Gagea lutea. K-S ej ovanlig (A. J.).
Maianthemum bifolium. D a., K m.a. Bjällum osv.; A, Bessgården.
[Polygonatum odoratum. Härlunda: Ore nabb = A. J.]
Convallaria majalis. D, L, A, S t. a.
E. fluviatile.
E. hiemale.
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D-S t.a.
D, K, S m. a. Björsjöns östra sida, Bolumstorp vid bäcken,
Pilhult, Fågeluddstjärnet; H, vid Björsjöbäckens utlopp och i Västtorpsviken.
Juncus compressus. L-A t. a.
J. bufonius. D-S a.
./. balbosus. D, S, Ötorpskärret, Björsjön; H.
J. articulalus. D-S a.
J. alpinus ssp. riodulosus. D, K, S m.a. Ötorp, Björsjön, Bjällums kalk
brott; H, i Västtorpsviken.
.1. effusus. D-S t.a.
conglomeratus. D-S t. a. I betesmarker allmän.
J. filiformis. D-T a., K spridd.
Luzula pilosa. D-T a., K spridd.
L. campestris. T, V om Bergsjökvarn, antagligen flerstädes.
L. multiflora ssp. occidentalis. D-S a.
Sieglingia decurnbens. D-T a., K spridd.
Molinia coerulca. D-T a., K spridd.
Phragmites communis. D-S a.
Nardus strida. D-K t. a.
Melica milans. D-T a., K spridd.
Glyceria fluitans. D-S a.
Festuca ovina ssp. vulgaris. D-S a.
F. rubra. L-S a.
F. pratensis. D-S a.
Lolium perenne. L, K. Bergsjökvarn, Kårstorp i ängsmark, V om Pilhult.
Poa annua. D-S a.
P. trivialis. D-S a.
P. pratensis ssp. eupratensis. D-S a.
P. compressa. D-K lokalt ymnig: Bergsjövik, Bergsjökvarn, Bjällums kalk
brott.
P. nemoralis. D-S a.
P. palustris. D, L m.a. Björsjöns västra del, Brunnhemsberget i NV,
NV om Bergsjökvarn.
Briza media. L-S a.; f. albida här och där.
Cynosurus cristatus. D, Bergsjövik; T-A t.a.
Dactylis glomerata. D-S a.
Arrhenatherum elatius ssp. vulgare. D-A t.a.
A. pubescens. K, Torstensgården.
A. pratense. L-A t.a., särskilt på örtbackar.
Deschampsia caespitosa. D-S a.
D. jlexuosa. D-S a.
Calamagrostis canescens. S, N om Västtorps kvarn.
C. arundinacea. D a., L, T t.a.
Agrostis stolonifera. D-A t.a.
A. gigantea. K, N om Holmagården i åker.
A. tenuis. D-S a.
A. canina ssp. fascicularis. D-S a.
Paris quadrijolia.
Iris pseudacorus.
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L-S t. a.
K-S t. a.
A. aequalis. D, K. Björsjöns västra del, Bolumstorp.
Phleum phteoides. K-S. På örtbackar a., eljest t.a.
P. pratense ssp. nodosum. D, Bergsjövik.
P. pratense ssp. vulgare. D-S a.
Phalaris arundinacea. D-S t. a.
Anthoxanthum odoratum. D-S a.
Bromus secalinus. D-S a.
B. hordeaceus. L—S t. a.
Brachypodium pinnatum. L, K. På diabasbranten S om Björsjön på tvenne
ställen, närmare Häggumsvägen, på åkerren V om Brestorp. På sist
nämnda plats alla år med fler eller färre inflorescenser, i övrigt steril.
Elytrigia repens. D-S a.
Roegneria canina. K, A t. a.
Eriophorum vaginatum. D a.; K, Bjällums kalkbrott.
E. angustifolium. D-S a.
E. latifolium. D-S t.a., allmän i kalkkärr.
Scirpus silvaticus. K-S t. a.
S. lacustris. D, Björsjön; K, S a.
S. Tabernaemontani. S, H.
Blysmus compressus. K-S t. a. i kalkkärr och kalkfuktängar.
Eleocharis palustris. D-S a.
E. mamillata. S, H.
E. uniglumis. D-K. Björsjön, N om Bergsjökvarn, Bjällums kalkbrott.
E. acicularis. D, Björsjön.
E. pauciflora. D, K, S m.a. Igelsjön, Hov, H.
Trichophorum alpinum. D. Igelsjön, ötorpskärret.
T. caespitosum ssp. austriacum. D. Ötorpskärret, mosse S om Björsjön.
Schoenus ferrugineus. L. Backgårdens och Kårstorps kalkkärr (ymnig).
Rhynchospora alba. D. Stormossen, Igelsjön.
Carex chordorrhiza. D, Stormossen.
C. dioeca. D-K, S t.a.
C. canescens. D-S a.
C. echinata. D-T a.
C. diandra. K, N om Korsgården.
C. contigua. D, Bergsjövik; L, Bergsjökvarn; T-S a.
C. vulpina. A, S. Bessgårdsgölen, Esbjörnsgårdens göl.
C. disticha. K, S m.a. Bolumstorp, Korpetorps och Kappagårdens kalkkärr,
Esbjörnsgårdens göl.
C. leporina. D-S a.
C. nigra. D-S a. — V. recta (det. C. Blom). L, Kårstorps kalkkärr.
C. acuta. D-S a.
C. acuta v. angustifolia Kükenthal (det. C. Blom). S, Fågeluddstjärnet.
C. limosa. D t. a., i små kärr S om Björsjön.
C. flacca. L-A t. a.
C. panicea. D-S a.
C. hostiana. L-K t. a. i kalkkärr och kalkfuktängar.
Alopecurus pratensis.

A.

geniculatus.

18-573371
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K, Pilhults kalkkärr.
x Oederi ssp. euoederi. L, Kårstorpsbäcken.
C. flava. L, omkring Kårstorp, nedanför Brunnhemsberget; K a.; S; H.
C. flava x lepidocarpa. L, K. Kårstorp, Bjällums kalkbrott.
C. flava x Oederi ssp. euoederi. L, Kårstorpsbäcken.
C. lepidocarpa. K. Pilhults kalkkärr, Bjällums kalkbrott, Kårstorps och
Kappagårdens kalkkärr.
C. Oederi ssp. euoederi. D-S t. a.
C. tumidicarpa. T. ex. K, Nyborgs kalkfuktäng (det. C. Blom).
C. lasiocarpa. D-T a., K spridd.
C. vesicaria. D, K t. a.
C. rostrala. D-S a.
C. hirta. K, A t. a., S m. a. Omkring Bjällums anhalt.
C. hirta v. hirtiformis Pers. T. ex. K, N om Korsgården.
C. pseudocyperus. K, S m. a. Bjällums kalkbrott, SO om Bolums anhalt; H
i Västtorpsviken och N därom.
C. capillaris. L, K m.a. Backgårdens, Pilhults och Kappagårdens kalkkärr,
fuktängar vid Nyborg och Bolumstorp.
C. pallescens. D-S a.
C. digitata. D, L. Myggberget, Brunnhemsberget.
C. monlana. L-A t. a.
C. pilulifera. D-T a., K spridd.
C. caryophyllea. D-T a., K spridd.
C. ericetorum. D t. a.
C. pulicaris. D-K m.a. ötorpskärret, Kårstorp, Bergsjökvarn, Backgår
dens, Kårstorps och Pilhults kalkkärr, SO om Bjällums kalkbrott, S om
Brestorp.
C. pauciflora. D, L t. a.
Platanthera bifolia. D-K m.a. Enstaka exemplar.
P. chlorantha. D-K t. a.
Gymnadenia conopsea. A, Kyrkängen.
Dadylorchis incarnata. L, K, S m.a. Kårstorps kalkkärr, i dalen mellan
Myggberget och Brunnhemsberget, Korsgårdens fuktäng, Pilhults kalk
kärr, Kyrkängen, Bjällums kalkbrott; H i enstaka exemplar.
D. incarnata v. ochroleuca. L, Kårstorps kalkkärr.
D. cruenta. L, Kårstorps kalkkärr.
D. maeulata. D-S a.
Ophrys insectifera. K. Brestorps kalkfuktäng, Kappagårdens och Pilhults
kalkkärr.
Herminium monorchis. K, A. Korsgårdens kalkfuktäng, Kyrkängen.
Epipactis palustris. L, K-S t. a. I kalkkärr och kalkfuktängar samt H.
Listera ovata. K, Brestorps kalkfuktäng (1 ex.).
Neoltia nidus-avis. Myggberget (A. J.).
Goodyera repens. Brestorp (A. J.).
[Hammarbya paludosa. S, Hornborga: Hornborgasjön — A. J.]
Corallorhiza trifida. D, Södra Björsjöstranden (1 ex.).
Populus tremula. D-S a.
Salix myrsinifolia. D-S t. a., småbladiga former i kalkkärren.
C. hosliana x lepidocarpa.

C. hostiana
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(det. C. Blom). K, Korpetorps och Kappagårdens kalkkärr.
D-S a.
S. cfr aurita x caprea (det. C. Blom). A, Bjällums kalkbrott.
S. cfr aurita x cinerea (det. C. Blom). D, Bergsjövik; A, Bjällums kalkbrott.
S. cinerea. D-S t. a.
S. caprea. D-S a.
S. caprea x viminalis (det. C. Blom). A, Bjällums kalkbrott.
S. viminalis. A, Bjällums kalkbrott (inplanterad vid Bergsjökvarn).
S. repens. D-S a.
S. repens v. arenaria (det. S. Grapengiesser). D, Bergsjövik.
S. repens v. arenaria x repens. L, Y om Bergsjökvarn och K, Korpatorp
(det. C. Blom); S, H, Getnäsudden (det. S. Grapengiesser).
S. hastata. D, T, K, S. O om Bergsjövik (det. C. Blom), S om Bergsjökvarn,
i de flesta kalkkärr och kalkfuktängar; H t. a.
S. fragilis. K, O om Bjällums kalkbrott (1 ex.).
S. pentandra. D-S a.
Myrica gale. D a., L-K t. a.
Corylus avellana. D-S t. a.
[Betula nana. D, Yåtemossen enl. geol. beskrivn.]
Alnus glutinosa. D-S a.
A. glutinosa x incana. K, N om Brestorp.
A. incana. L-K t.a. Ovanför Anderstorp, N om Kårstorp, omkring Bres
torp, Pilhult och Kappagården.
Quercus robur. D-A t. a.
Q. robur v. puberula (det. C. Blom). A, intill Bjällums kalkbrott.
Q. petraea (det. C. Blom). K, SO om Esbjörnsgården.
Q. petraea x robur (det. C. Blom). A, intill Bjällums kalkbrott, nära
Bessgårdsgölen.
Ulmus glabra ssp. scabra. D-S a.
Humulus lupulus. Förr odlad flerstädes, numera ofta förvildad.
Urtica urens. L-S a.
U. dioeca ssp. eudioeca. D-S a.
Rumex longifolius. L-S a.
R. crispus. L-S a.
R. obtusifolius. L-K m.a. Vid bäcken mellan Bergsjökvarn och Korsgården, O om Nyborg.
R. acetosa ssp. pratensis. D-S a.
R. acetosella. D-S t. a.
Polygonum aviculare. L-S a.
P. viviparum. T, K t. a.
P. amphibium. D, A m.a. Björsjön, Bessgårdens och Esbjörnsgårdens
gölar, SO om Bjällums anhalt.
P. amphibium f. terrestre Rchb. K, S. S om Bjällums kalkbrott, Esbjörns
gårdens göl.
P. persicaria. A t. a.
P. lapalhifolium ssp. pallidum. D-S a.
P. lapalhifolium f. incanum F. V. Schmidt. D, A. Björsjön, Bessgårdens göl.
P. hydropiper. L-S a.
starkeana

S. aurita.
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P. convolvulus. D-S a.
Chcnopodium album. L-S a.
C. polyspermum. A, Bessgårdsgölen.
C. bonus-henricus. L-S t. a.
C. rubrum. K, A m. a. Bessgården, Y om Korsgården vid tvenne gårdar.
Atriplex patula. L-S t. a.
Montia fontana ssp. lamprosperma. L, Bergsjökvarn vid bäcken.
Stellaria media. D-S a.
S. alsine. L-A t. a.
S. palustris. K, V om Hov.
S. graminea. D-S a.
Cerastium arvense. T-K m.a. S om Bergsjökvarn, S om Nyborg, Bjällums

kalkbrott.
C. holosteoides v. vulgäre. D-S a.
Sagina nodosa. K-S t. a. NO om Korsgården, Kappagårdens kalkkärr,
Bessgården, Kyrkängen, Yästtorps kvarn; H, V om Bjällums anlialt,
V om Västtorps kvarn, Västtorpsviken.
S. procumbens. D-S a.
Arenaria serpyllijolia ssp. euserpyllifolia. D-S a.
Moehringia trinervia. L-S t. a.
Spergula arvensis. D-S a.
Herniaria glabra. L, A. Kårstorp, Bjällum.
Scleranthus perennis. D, Bergsjövik.
S. annuus. D-S a.
Agrostemma githago. K-S t. a.
Lychnis flos-cuculi. L-S t. a.
Viscaria vulgaris. L, Kårstorp; K—S t. a.
Silene cucubalus. T-S, m.a. S om Bergsjökvarn, O om Torstensgården,
Bjällum efter landsvägen, vid Bessgårdsgölen samt N därom utefter
järnvägen, gård V om Västtorp.
S. dichotoma. 1948 L-K t. a., dessförinnan sedd endast ett år (1932) S om
Nyborg. [Häggum 1916 — M. W.]
[S. nutans. Nära gränsen vid Broddetorps station — A. J.]
Melandrium album. L, T, A m.a. Bergsjökvarn, NO om Torstensgården,
Esbjörnsgården, K t. a.
M. rubrum. L-S t. a.
Saponaria officinalis. K, A flerstädes utmed stora landsvägen.
Dianthus deltoides. L, K, A m.a. Kårstorp, Bolumstorp, N om Hov, N om
Bessgårdsgölen på örtbackar.
[Nymphaea alba. Inplanterad i en damm vid Bergsjökvarn.]
Nuphar luteum. S, Fågeluddstjärnet.
Aquilegia vulgaris. D-A. Förvildad vid ödestugor men även hemerofil:
Kårstorps kalkkärr.
Thalictrum simplex. K, S, Pilhult; H, Västtorpsviken.
T. flavum. K-S m.a. Korsgården, Nordbredagården, Bessgårdsgölen; H, Y
om Bjällums anhalt och Västtorpsviken — oftast små och låga exemplar.
Actaea spicata. D, S t.a.; L-A, S m.a. Bjällum och strax S därom.
Caltha palustris. D-S a.
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Trollius europaeus. L, T t. a., K-S a.
Delphinium consolida. K, Bjällums kalkbrott (2 ex.) 1946.
Aconitum x cammarum. Förvildad vid ödetomter.
Anemone hepatica. D-S t. a.
.4. nemorosa. D-S a.
A. vernalis. D, O om Bergsjövik (2 ex.).
A. pulsatilla. K-S m. a. örtbacke vid Holmagården, N om Bessgårdsgölen,

S och SO om Esbjörnsgården, nära Bolums anhalt på tvenne ställen.
Ranunculus trichophyllus. T-S t. a. Utefter bäcken från Björsjön, i gölar,

t. ex. Bolumstorp och Bjällum.
sceleratus ssp. eusceleratus. K-S t. a.
auricomus. D-S t. a.
acris ssp. boraeanus. D-S a.
repens. D-S a.
polyanthemus ssp. eupolyanthemus. D, Bergsjövik; K-S på örtbackar a.,
eljest t.a.
R. hulbosus. D, Bergsjövik (M. W.); A, örtbacke vid Esbjörnsgården.
R. flammula. D-A t. a.
R. flammula v. reptans. D-K. Omkring Björsjön a., eljest t.a.
R. lingua. S, H. N om Västtorpsviken.
Myosurus minimus. A, gård V om kyrkan (A. J.).
Berberis vulgaris. K, SO om Bjällums kalkbrott (1 ex.).
Chelidonium majus. K, vid vägen mellan Kappagården och Pilhult.
\Corydalis fabacea. Härlunda: Ore nabb — A. J.]
Fumaria officinalis. L-S a.
Brassica campestris. L-S a.
Sinapis arvensis. L-S a.
Raphanus raphanistrum. S, Bolums anhalt och S därom, enstaka ex.
Lepidium ruderale. L, Ovanför Bergsjökvarn på körväg.
Thlaspi arvense. L-S a.
Capsella bursa-pastoris. D-S a.
Alyssum alyssoides. S, H 1914 (M. W.).
Erophila verna. D, Bergsjövik, antagligen ganska a.
Cardamine amara. L, K, S m.a. I dalen mellan Myggberget och Brunnhemsberget, kalkfuktängar mellan Nyborg och Korsgården, Kårstorps och
Kappagårdens kalkkärr, S om Bolums anhalt (A. J.).
C. pratensis. K, A t. a.
Barbarea vulgaris v. arcuata. L-S t. a.
B. strida. D-T m. a. Omkring Bergsjökvarn och O därom.
Arabis hirsuta. D, L, K. Bergsjövik, Bergsjökvarn, Kårstorp, Kappagården;
A, t. a. på örtbackar.
Arabidopsis lhaliana. D, rasbrant V om Bergsjövik, antagl. flerstädes.
Turritis glabra. A, S. Bessgården, S om Bjällums anhalt.
Rorippa islandica. D-S t. a.
Hesperis matronalis. Förvildad här och där, särskilt efter vägar.
Erysimum cheiranthoides. L-S a.
Alliaria petiolata. A. Nedanför Bjällums kalkbrott, N:a Bjällum.
Descurainia sophia. L-S t. a.
R.
R.
R.
R.
R.
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Sedum telephium ssp. maximum. D-S t.a.
S. album. K, Bjällums kalkbrott, förvildad från trädgårdar O därom.
S. annuum. D, L. Bergsjövik, Bergsjökvarn och S därom.
S. acre. D-S t. a.
Parnassia palustris. L, K, S t. a. Kalkkärr och kalkfuktängar, i och omkring

Bjällums kalkbrott, Bessgården; H, vid Västtorpsviken.
Saxifraga tridactglites. K. Nära Korsgården, O om Pilhult (1 ex.).
S. granulata. T-A t.a.
Chrysosplenium alternifolium. A, Yästtorps kvarn (A. J.).
Ribes uva-crispa. D-S t. a.
R. alpinum. D-S t.a.
Filipendula ulmaria. D-S a.
F. vulgaris. D, några ex. på platån; L m. a.; T, något vanligare; K, A a.;

S enstaka ex.
Prunus domestica. Någon gång förvildad.
P. avium. D-S t.a.
P. padus. D-S a.
Rubus chamaemorus. D a. i mossar.
R. saxatilis. D-S t.a., delvis a.
R. idaeus. D-S a.
R. caesius. L-S. Bjällums skilda nivåer a., eljest t.a.
Fragaria vesca. D-S a.
F. viridis. KS t.a. Bolumstorp - Korsgården, Bjällum - Esbjörnsgår-

den, mest på örtbackar.
Potenlilla palustris. D-T a., K spridd.
P. rupestris. A. O om Esbjörnsgården, SO om Bolums anhalt. Flerstädes på
järnvägsbankar mellan Broddetorps och Bjällums stationer (Sernander

1908).
P. argentea. D-S t. a. på högre nivåer, på lägre a.
P. Crantzii. D, Bergsjövik.
P. Tabernaemontani. D, Bergsjövik; K-S, på örtbackar t.a.
P. ereda. D-S a.
P. anserina ssp. euanserina. D-S a. — F. sericea. Här och där.
Alchemilla. Materialet har granskats av C. Blom.
A. glaucescens. D-S a.
A. pastoralis. D-K. Bergsjövik, Bergsjökvarn och V därom.
A. jilicaulis. L, Bergsjökvarn.
A. filicaulis v. vestita. D, L. Bergsjövik, Bergsjökvarn.
A. subglobosa. L-S t.a., delvis a.
A. acutiloba. T, Y om Bergsjökvarn.
A. micans. D, T. Bergsjövik, V om Bergsjökvarn.
A. subcrenata. L, K. Bergsjökvarn och V därom.
A. glabra. D-S a.
Sorbus intermedia. D-S a.
S. aucuparia. D-S a.
Malus silvestris. A, S. Esbjörnsgården och V därom, Nordbredagården.
M. domestica. T-S t. a.
Crataegus calycina. K, A t.a., enstaka ex. på högre nivåer.
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A t. a.

D-A m. a. Björsjöområdets västra del, rasbrant
N om Backgården, S om Bergsjökvarn, Torstensgården, Bjällum, Bessgårdsgölen och N därom.
Geum urbanum. L-S t. a.
G. rivale. D-S a.
G. rivale x urbanum. T, K. Backgården, NV om Nyborg, O om Torstens
gården, ej sedd de senaste åren.
Medicago lupulina. L, Bergsjökvarn och Kårstorp; T-S t. a.
M. sativa. Ibland odlad, någon gång förvildad t. ex. K, V om Korsgården.
Melilotus albus. S. Bjällum, Nordbredagården.
Trifolium aureum. T-A m. a. S om Bergsjökvarn, Nyborg och S därom,
Bjällums kalkbrott, Esbjörnsgården, vid Bessgårdsgölen, S och SO om
Bolums anhalt.
T. hybridum. L-S a.
T. repens. D-S a.
T. montanum. K, S t. a. på örtbackar och torra dikeskanter.
T. arvense. S, Omkring Västtorp på örtbackar.
T. pratense. D-S a. — F. albiflorum. D, T, A. V om Bergsjövik, O om
Bergsjökvarn, S om Bjällums kalkbrott.
T. medium. D-S t. a.
Anthyllis vulneraria ssp. Linnaei. L-S. På örtbackar a., eljest t. a.
Lotus corniculatus. D-S a.
Astragalus glycyphyllus. D, L, K, S m. a. Diabasbrant S om Bergsjövik och
N om Backgården, Bergsjökvarn och på ett par ställen N därom, O och N
om Bjällums kalkbrott, Nordbredagården. På samtliga ställen enstaka ex.
Vicia hirsuia. L, O om Bjällums kalkbrott.
V. cracca. D-S a.
V. sepium. D-S t. a.
V. angustifolia. K, A. Bjällum.
Lathyrus heterophyllus. D, A m.a. Rasbrant N om Backgården, SO om
Nordbredagården, SO om Bjällums anhalt, Esbjörnsgården, Västtorps
kvarn. — F. ambigua Koch. A, SO om Bjällums anhalt.
L. pratensis. L-S a.
L. palustris. S, V om Västtorp (A. J.).
L. montanus. D-S t. a.
L. vernus. K, N om Bjällums kalkbrott.
Oxalis acetosella. D-T a., K spridd.
Geranium sanguineum. A t.a. mellan Bjällum och Västtorp, avtar hastigt
både upp mot K och ned mot S.
G. silvaticum. D-S a.
F. parviflorum H. v. Post. D, A. Bergsjövik,
Bessgårdsgölen.
G. pratense. K-S. O om Bjällums kalkbrott, Nordbredagården, Bessgårds
gölen.
G. pusillum. A, S m. a. Lunnagården och V därom.
G. robertianum. D-S t.a., ställvis a.
Erodium cicutarium. L-S t. a.
Linum catharticum. L-S. I kalkkärr och kalkfuktängar a., eljest t. a.
Cotoneaster integerrimus.
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Polygala vulgaris. DK l.a.
P. amarella. K, A m. a. Nyborgs och Korsgårdens kalkfuktängar, kalkkärr

V om Korpatorp, Kappagårdens och Pilhults kalkkärr. Kyrkängen
(A. J.).
Euphorbia cyparissias. Förvildad vid gårdar. K, A. Bolumstorp, V om
Esbjörnsgården, NY om kyrkan.
E. helioscopia. L-S a.
Mercurialis perennis. D, L, K, A t.a. Björsjöns västra del, Myggberget,
Bjällum, Pilhult.
Callitriche verna. D-A t. a.
Acer platanoides. D-S a.
Impatiens noli-tangere. D, L. Myggberget i NV, rikligt.
Rhamnus cathartica. L-S. örtbackar på A a., eljest t. a.
R. frangula. D-S a.
Tilia cordata. Sällan odlad.
Malva moschata. Förvildad här och där.
Hypericum montanum. D. Björsjöns västra del, rasbrant N om Backgårdcn.
H. maculatum. D-S a.
H. perforatum. L-A. Mellersta nivåerna t.a., eljest m.a., enstaka ex.
Drosera rotundifolia. D t. a.; L, K, i sänkan mellan Myggberget och Brunnhemsberget, Backgårdens, Kårstorps och Pilhults kalkkärr.
D. anglica. D, L m.a. Ötorp, Igelsjön, Björsjön, omkring Kårstorp i kärr.
D. anglica x rotundifolia. L, Backgårdens kalkkärr (conf. C. Blom). (Rik
ligt i östra delen av Igelsjön i Häggums socken.)
Viola hirta. D-S t. a.
V. mirabilis. K, N om Bjällums kalkbrott.
V. riviniana. D-S a.
V. canina. D-S a.
V. canina x riviniana. T. ex. D, K, omkring Bergsjövik, SO om Esbjörns
gården.
V. epipsila (conf. C. Blom). A, Bessgården.
V. palustris. D-T a., K spridd.
V. arvensis. L-S a.
V. tricolor ssp. eutricolor. A, ruderatplatser vid kyrkan; S, allmän i åkrar.
Daphne mezereum. Ursprungligen odlad, sedan spridd vid Bergsjövik och
Bergsjökvarn.
Lythrum salicaria. D-S t. a.
Epilobium hirsutum. K-S m.a. Korsgården efter bäcken ned till och i H,
NV om Korsgården, Bjällums kalkbrott.
E. hirsutum x palustre. K, NV om Korsgården i en liten ingärdad fuktig
sänka.
E. parviflorum. K, A m.a. Bjällums kalkbrott, omkring Korsgården, Korpetorps och Kappagårdens kalkkärr, Bessgården och Bessgårdsgölen.
E. montanum. D-S a.
E. montanum x roseum (det. C. Blom). K. N om Korsgården, SO om Es
björnsgården.
E. collinum. D, L m.a. Björsjöområdet, rasbrant N om Backgården, Brunnhemsberget. Bergsjökvarn (conf. C. Blom).
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E. collinum x montanum (det. C. Blom). L, Bergsjökvarn.
E. collinum x roseum (det. C. Blom). K, N om Korsgården.
E. roseum. L-S t. a. utefter bäcken från Bergsjökvarn till H, eljest m.a.

Omkring Korsgården, Nordbredagården, Bessgården, SO om Esbjörnsgården.
E. adenocaulum (det. C. Blom). D, Björsjön både i V och i O.
E. palustre. D-S a. — F. grandiflorum (det. C. Blom). A, Bjällums kalk
brott.
E. palustre x parviflorum (det. C. Blom). A. Bjällums kalkbrott, SO om
Esbjörnsgården.
E. palustre x roseum (det. C. Blom). K, N om Korsgården.
Chamaenerion angustifolium. D-S a.
Oenothera biennis. K, NV om Korsgården vid byväg.
Circaea alpina. L, Rasbrant på Brunnhemsbergets sida i NV.
Hippuris vulgaris. S m.a. Nordbredagårdens göl, Fågeluddstjärnet, Västtorpsviken och N därom.
Cornus sanguinea. A, Bjällum.
C. suecica. D, S om Ötorp.
Anthriscus silvestris. D-S a.
Myrrhis odorata. Inplanterad å Bergsjövik.
Torilis japonica. S, Nordbredagårdens lundbackar, få ex.
Carum carvi. D-T a., K spridd.
Pimpinella saxifraga. D-S a. — F. dissecta. Här och där.
Aegopodium podagraria. L-A t. a. Vid gårdar och någon gång efter vägar.
Sium latifolium. A, S m.a. Nordbredagårdens och Bessgårdens gölar,
Fågeluddstjärnet; H nedanför Västtorps kvarn och i Västtorpsviken.
Seseli libcinotis. A, Esbjörnsgårdens örtbacke.
Oenanthe aqualica. A, S m.a. Bessgårdsgölen; H, vid Västtorp och N
därom.
Aethusa cynapium. K-S t. a., även på vägkanter.
Meum athamanticum. Inplanterad å Bergsjövik.
Selinum carvi folia. K, N om Torstensgården.
Angelica silveslris. D-S t. a., delvis a., t. ex. omkring Pilhull och Hov.
Levisticum officinale. S, N om Västtorp vid en gård.
Peucedanum palustre. D, K-S t. a., särskilt på platån.
Ileracleum sphondylium ssp. sibiricum. L, Bergsjökvarn, Kårstorp; K S a.
F. angustissimum. K, Bjällum — Holmagården, enstaka ex. utefter
landsvägen.
Moneses uniflora. L. Västra sidan av Myggberget. Dalen mellan Mygg
berget och Brunnhemsberget (A. J.).
Pyrola minor. D, K m.a. Björsjöområdet, NV om Brestorp.
P. rotundifolia. D-K t. a.
Ramischia secunda. D-K t. a.
Monotropa hypopitys. D, S om Björsjön. Har under sista åren spritt sig
längre V ut.
Ledum palustre. L, enstaka ex. på Backgårdens kalkkärr.
Andromeda polifolia. D, a. på mossar.
Arctostaphylos uva-ursi. D, L m.a. N om Bergsjökvarn rikligt, eljest spridd.
•
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D-T a., K spridd.
D-K a., avtar hastigt i frekvens nedåt.
V. myrlillus. D-S a.
V. oxycoccos. D, a. i mossar; L, Backgårdens kalkkärr.
Calluna vulgaris. D-S a.
Erica tetralix. D, L, S. T. a. på platån, Backgårdens och Kårstorps kalk
kärr omkring Kårstorp; H flerstädes.
Empetrum nigrum. D-T a., K spridd.
Primula farinosa. L, K, A. Backgårdens kalkkärr, Kårstorp; a. i kalkkärr
och kalkfuktängar på K och A.
Androsace septenlrionalis. K, Hov (A. J.).
Hottonia palustris. A, S, kärr vid Nordbredagården; H, i torvgölar.
Lysimachia vulgaris. D-S t. a.
L. thyrsiflora. D, L, K m.a. Igelsjöbäcken, utefter bäcken BergsjökvarnKorsgården.
Trientalis europaea. D a., L-K avtagande i frekvens längre nedåt.
Gentiana pneumonanthe. D, N om Björsjön (A. J.).
Gentianella campestris. D, K, A m.a. ötorp, omkring Torstensgården, N
om Pilhult, Bjällum. Gård V om kyrkan (A. J.).
Menyanthes trifoliata. D-S a.
I'raxinus excelsior. D-S a.
Convolvulus arvensis. K-S t. a.
Calystegia sepium v. americana. L-K. Förvildad vid gårdar.
Cuscuta europaea. A. N om Bessgårdsgölen, SO om Bolums anhalt.
Lithospermum arvense. A, S m.a. Spridd mellan Bjällums och Bolums anhalter i åkrar och på örtbackar.
Anchusa officinalis. K-S m.a. S om Korsgården, Lunnagården, N om Bess
gårdsgölen, utefter järnvägen rikligt.
A. arvensis ssp. occidentalis. L-S a.
Pulmonaria officinalis ssp. obscura. L, K, S m.a. Myggberget, Bjällum,
Lunnagården, Nordbredagården.
P. angustifolia. S, N om Bolums anhalt.
Myosotis palustris. L, Brunnhemsberget; T-S t. a.
M. laxa ssp. caespitosa. L-S t. a.
M. arvensis. D-S a.
M. strida. D-K m.a. Bergsjövik, Bjällum, Bolumstorp.
Ajuga pyramidalis. D-T a., K spridd.
Scutellaria galericulata. D, T, S t. a.
Glechoma hederacea. L, Kårstorp, Brunnhemsberget; K-S t. a.
Prunella vulgaris. D-S a. — F. rosea Neum. D, Björsjöns västra sida (1 ex.).
Galeopsis ladanum. L-S t. a.
G. bifida. D-S a.
G. tetrahit. D-S a.
Lamium purpureum. L-S a.
L. amplexicaule. L-S t. a.
Leonurus cardiaca ssp. vulgaris. K, Hov.
Stachys silvatica. K-S m.a. Bjällum, Pilhult;
S. palustris. L-S a.
Vactinium vitis-idaea.

V. uliginosum.
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Satureja vulgaris. L, K-S m. a. Rasbrant N om Backgården, Holmagården,

Bjällums kalkbrott, Bessgården, N:a Bjällum, Esbjörnsgården, N om
Bolums anhalt, inplanterad å Bergsjövik.
S. acinos. L, rasbrant N om Backgården, Kårstorp; K-S t. a.
Origanum vulgare. L, S. Rasbrant N om Backgården, V om Esbjörnsgården,
inplanterad å Bergsjövik.
Thymus serpyllum ssp. angustifolius. D-S t. a.
Lycopus europaeus. T-S t.a., vanligast utefter H.
Mentha arvensis. D-S a.
Hyoscyamus niger. K, A. Hov, omkring Korsgården, O om Esbjörnsgår
den.
Solanum dulcamara. K-S t. a.
Verbascum thapsus. K, A. Omkring Korsgården, V om Yästtorp.
V. nigrum. K-S m. a. S om Korsgården, Bjällum — V om Lunnagården Bolums anhalt.
Linaria vulgaris. L-S t. a.
Chaenorrhinum minus. A, S. Broddetorps station, Bjällums anhalt.
Scrophularia nodosa. D-S t. a.
Veronica longifolia. A. Bessgårdsgölen, några få ex. Strax därintill (A. J.).
V. serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. D-K t. a.
V. arvensis. D-S t. a.
V. agrestis. L-S. Här och där i trädgårdar och någon gång på åkrar.
V. chamaedrys. D-A t. a.
V. scutellata. D-S. Utefter Björsjön a., eljest t. a. - F. villosa. D, L, S.
Björsjön, Bergsjökvarn, Fågeluddstjärnet.
V. ol/icinalis. D-S a.
V. anagallis-aquatica. K-S m. a. Utefter bäcken från Bergsjökvarn ned
till H, utefter bäcken från Kårstorp, Bessgårdsgölen, SO om Bolums
anhalt, Kyrkängen.
V. beccabunga. L-S t. a.
Melampyrum cristatum. K. Örtbackar vid Torstensgården och Kappagår
den. — F. alutaceum. K, Kappagården.
M. nemorosum. D-T. Inplanterad 1909 å Bergsjövik, har hållit sig kvar
där och 1946 spritt sig nedanför platån (se texten).
M. pratense. D-T a., K spridd.
M. silvaticum. D-A t. a.
Euphrasia brevipila ssp. eubrevipila. D, ötorp; L-S t. a.
E. curta. T-S. Enstaka ex. här och där.
E. micrantha. D, Bergsjövik bland ljung.
Odontites verna. K-S t. a.
Rhinanthus serotinus ssp. vernalis. L-S t. a.
K. minor. D-S a.
Pedicularis palustris ssp. eupalustris. K, S m. a. Kårstorps och Pilhults
kalkkärr; H. — F. albida. S, Getnäsudden (1 ex.).
P. silvatica. T, NV om Brestorp (1 ex.).
Lathraea squamaria. S, S om Bolums anhalt (A. J.).
Pinguicula vulgaris. D-S t. a., allmän i kalkfuktängar.
Utricularia vulgaris. S, Fågeluddstjärnet.
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U. intermedia. D, Ütorpskärret (vanlig i laggbäckar och laggdiken i Häg

gums socken nära ötorp).
U. minor. D. Rikligt i ett kärr å Bergsjövik, enstaka ex. i Björsjön.
Planlago major ssp. eumajor. D-S a. — V. scopulorum (det. C. Blom). A,

Bjällums kalkbrott.
P. media. D-S m.a. på övre nivåer, a. på örtbackar på K och A.
P. lanceolata. D-S t. a.
Galium boreale. D-S a.
G. palustre ssp. eupalustre. D-S a.
G. uliginosum. D-S a.
G. verum ssp. euverum. D-S a.
G. mollugo. L, Kårstorp; K-S t. a.
G. aparine. L, O om Bjällums kalkbrott; A, SO om Bolums anhalt.
G. Vaillantii. K-S m.a. Omkring Korsgården, Nordbredagården, Lunna-

gården.
Sambucus nigra. K, A. Förvildad vid gårdar.
Viburnum opulus. D-A t. a.
Linnaea borealis. D, S om Ötorp.
Lonicera xylosteum. D-A t. a., a. på Myggbergets västra sida.
Valeriana officinalis. K-S. Från Bjällums kalkbrott ned till anhalten.
V. sambucifolia. L-S t. a.
Succisa pratensis. D-S a.
Knautia arvensis. D-S a.
Scabiosa columbaria. K-A m.a. på örtbackar. — F. fl. alb. K, NO om Kors

gården.
Campanula rapunculoides. S, S om Bolums anhalt i havreåker.
C. trachelium. T-S t. a., något vanligare än följande.
C. latifolia. T-S t. a. Utefter Fläggumsvägen, från Bjällum till Korsgården.
C. rotundifolia. D-S a.
C. persicifolia. D-S a.
C. patula. T, V om Bergsjökvarn.
Solidago virgaurea. K-S a.
Erigeron acre ssp. euacre. L-S t. a.
Filago arvensis. K, S om Korsgården vid landsvägen.
Antennaria dioeca. D-K t.a. — F. corymbosa Hn. T. ex. D, vid Björsjön.
Gnaphalium silvaticum. D-A t.a.
G. uliginosum. D-S a.
Inula salicina. K, S. Kappagårdens kalkkärr, V om Bessgårdsgölen vid

järnvägen.
Bidens tripartita. A-S a; L-K t. a.
B. cernua. K-S, efter bäcken från Korsgården till H; H, V om Västtorp.
Anthemis tinctoria. K-S a.
A. arvensis. D, Björsjöns västra ände (1 ex.), L-A t. a.
Achillaea ptarmica ssp. euptarmica. L-S t. a.
.4. millefolium. D-S a.
Chrysanthemum vulgare. L-A m.a. Bergsjökvarn, Backgården, Bjällum,

nära kyrkan.
C. leucanthemum. D-S a.
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Tripleurospermum maritimum v. inodorum. L-S a.
Matricaria recutita. L, A. Bergsjökvarn, Kårstorp, V om Esbjörnsgården.
M. matricarioides. L-S a.
Artemisia campestris. K, A. S om Korsgården (A. J.), N om Bessgårds-

gölen.
A. vulgaris. L-S a.
Tussilago farfara. D-S a.
Arnica montana. D-K t. a.
Senecio vulgaris. D-S a.
S. silvaticus. T, O om Brestorp.
S. viscosus. L-S. Bjällum t. a., eljest spridd vid gårdar. — F. minimus. A,
Bjällums kalkbrott.
S. jacobaea. K, N om Torstensgården.
S. saracenicus. L, K, A. Förvildad utefter vägar i Bjällum, stationssamhäl
let, Pilhult.
Carlina vulgaris ssp. euvulgaris. D, Bergsjövik fram till 1946, numera ut
gången.
Arctium minus. L-S t. a.
A. vulgare (conf. C. Blom). S, Nära Bjällums anhalt.
Carduus crispus. T-S t. a.
Cirsium vulgare. D-S a.
C. palustre. D-S a.
C. heterophyllum. D-K, S m. a. Bergsjövik, Brestorp - Pilhult; H.
C. acaule. D, Björsjöns västra sida (få ex.), L-S t. a. - V. caulescens Pers.
Flerstädes t. ex. Y om Bergsjökvarn.
C. arvense. L-S a.
Cenlaurea jacea. L-S a.
C. cyanus. L-S a.
C. scabiosa. L, T, Bergsjökvarn och V därom; K, A a.; S, spridd.
Lapsana communis. D-S a.
Hypochaeris maculata. D-S t. a.
Leontodon hispidus. L, K, A m. a. Rasbrant V om Bergsjövik, O om Bergsjö
kvarn, Bolumstorp, N och V om Torstensgården, O om Bjällums kalk
brott, Bessgården.
L. autumnalis. D-S a.
Tragopogon pratensis ssp. eupratensis. K-S a.
Scorzonera humilis. D-A t. a. — F. angustifolia ITorn. D, L, K. Bergsjövik,
Kårstorp, Torstensgården.
Sonchus arvensis. L-S a.
S. oleraceus. L-A t. a.
S. asper. L-S, sällsyntare än föreg.
Lactuca muralis. D-S t. a.
Crepis tectorum. L-S a.
C. praemorsa. D-K t. a.
C. paludosa. L-K t. a. i fuktängar.
Hieracium auricula. D-S t. a.
H. dubium. K-S t. a.
If. aurantiacum. Inplanterad å Bergsjövik.
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FLORAN I DALA SOCKEN PÅ NORDÖSTRA
FALBYGDEN.
AV

NILS ALBERTSON (t).
De mångåriga och mycket omfattande studier över Falbvgdens
vegetation och flora, som bedrevs av docent Nils Albertson i
Uppsala, avbröts genom hans bortgång den 2 juli 1956. Hans ar
beten koncentrerades inom två områden, Sjöängen i Slöta socken
samt de båda socknarna Högstena och Dala på nordöstra Falbyg
den. Över kärlväxtfloran i Dala socken föreligger en fullständig art
förteckning, som här publiceras med ett beklagande, att varken
någon beskrivning av socknen eller någon växtgeografisk kommen
tar åtföljer densamma. 1 förra hänseendet tillfogas här blott några
förklarande ord, medan floralistan växtgeografiskt får tala för sig
själv.
Dala socken är i geologiskt och botaniskt hänseende en av Väs
tergötlands märkligaste. Dess västra hälft, »Övre Dala», i listan be
tecknad I, ligger på kambrosiluren (se geol. bl. Tidaholm, Munthe
1906). Den allra sydligaste delen tillhör kanten av Plantabergets
diabasplatå och når bortåt 300 m ö. h. Norr därom ligger den breda
dalgången »Plantadalen» (Munthe 1941 s. 48) omkr. 200 m ö. h.
mellan Plantaberget och Borgundaberget, med mestadels odlad
kalkmorän men även kalkhällmarker samt liera djupt nedskurna
öst-västliga dalgångar (Munthe 1938), vilka troligen givit socknen
dess namn; kända namn är Djupadalen och kambrosilurkullen
Varholmen med dess Sfipci-förekomst (Sernander 1908, Albert
son 1941). Socknens östra hälft, »Nedre Dala», II i listan, ligger till
största delen utanför kambrosiluren och intas av svallad morän och
öster därom barrskogsbevuxna eller försumpade sand- och grusmar
ker omkr. 150 m ö. h. Den nord-sydliga Klagstorpsåsen omges av
liera åsgropar med tjärnar och små men blöta myrar, i ordning
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söderifrån: Alebäckkärret (fattigkärr); Alebäcksjön; Mellomsjön med
C/adium-bestånd och en vacker myr med både fattig- och rikkärr
(se Albertson 1949); »Bovistella-kårret» (rikkärr, Albertson hos
Sandberg 1940). Myrarna skildras ingående av Du Rietz 1950
och 1951.
Socknen är urgammal kulturbygd och till nära hälften uppodlad.
Dess areal är 24,6 km2 och den största utsträckningen i öst-väst
knappt 9 km, varav hälften inom vardera I och II. Gränsen mellan
I och II utgörs av landsvägen Kungslena-Dala kyrka-Borgunda,
vilken är belägen något väster om den geologiska skiljelinjen.
Använda förkortningar:
I Djd
ND
Pg
Så
Vh

=
=
=
=
=

Djupadalen
Nya Dala
Prästgården
Stenåsen
Varholmen

II Ak
As
Bk
DS
Ms

=
=
=
=
=

Alebäckkärret
Alebäcksjön
»Bovistella-kärret»
St. Dala Säteri
Mellomsjön, Mellomsjömyren

I och II: Db = Dala by (kyrkbyn)
Några tillägg har införts av G. Einar Du Rietz (DR), Bengt
M. P. Larsson (BL) och Nils Lundqvist (NL).
Skogshögskolan, Stockholm, febr. 1957.

Hugo Sjörs.

Artförteckning.
Lycopodium Sclago.

I: Så o. Ramstorp, i fuktig björkskog. II: vid As;

Boskogen.
II: t. allm., t. ex. Alebäcken o. Boskogen.
II: sällsyntare än föreg. Lugnet; Boskogen.
Equisetum arvense. I—II: allm., t. ex. Vh.
E. silvaticum. I: Kalltorp. II: t. allm., t. ex. Boskogen, \ adet o. Kapellet.
E. pratense. I: Diabashässlet SV L:a Vådeg.; lerskifferbranter ovan
Borgatorp.
E. paluslre. I: allm. i kärr o. källdrag, t. ex. »trinucleusbäcken» v. L:a
Vådeg. o. Ramstorp. II: Ms; Lugnet; Boskogen.
E. fluviatile. I—II: t. allm., t. ex. Ms.
[E. hiemale. Uppgiven f. Dala hos Rudberg; ej sedd av förf. Enl. Skär
man 1933 funnen på Plantaberget i Högstena.]
Botrychium Lunaria. I: Vh, ett ex. i Inula-äng 1940.
Pteridium aquilinum. I: ej anträffad men torde förek. på Plantab. 11.
allm. i skogarna.
Asplenium Ruta-muraria. I: flerst. i kalkklippnischer. Så; Ä h; Djd,
L. annoiinum.
L. clavatum.

Backen.
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A. Trichomanes. I: ss. föreg. men ej på Vh; dessutom på diabasklipphyl-

lor SV L:a Vådeg.
A. septentrionale. I: diabasklipphyllor SV L:a Vådeg.
[A. septentrionale x Trichomanes. Uppges för såväl Dala som Borgunda-

och Varvsbergen av Rudberg; ej sedd av förf. och ej heller anförd av
Skärman 1933, där A. septentrionale anges fr. diabasbranter på Östfalbygden, bl. a. Plantab.j
Athyrium Filix-femina. I: flerst., t. ex. i lerskifferbrant ovan Borgatorp
och på diabasplatån. II: t. allm., t. ex. Boskogen.
Cystopteris fragilis. I: flerst., t. ex. diabasklipphyllor SV L:a Vådeg.,
i kalkhällnischer nedom denna o. på stenmur v. Backen. II: t. allm., t. ex.
Häggatorp.
Woodsia ilvensis. I: diabasklippnischer SV L:a Vådeg. — Arten är på
Falbygden ett karaktärselement i diabasfloran (jfr Skärman 1933) men
torde i övrigt saknas.
Dryopteris Filix-mas. I—II: allm.
D. cristata. II: Ms; spars. i fuktig björk-gran-skog strax S As. Jfr Rud
berg 1902.
D. dilatata. II: i skog strax NV Ms; Boskogen.
D. spinulosa. I: Pg. II: t. allm., t. ex. Alebäcken.
Lastrea Thelypteris. II: As; Ms; Bk; överallt i gungfly, vid As ymnig
runt hela tjärnen. Jfr Rudberg 1902.
L. Phegopteris. I: L:a Vådeg.; Så; Pg. II: allm. i skogarna.
L. Dryopteris. I: på lerskiffer ovan Borgatorp. II: allm.
Polypodium vulgare. I II: mer el. mindre allm.
Juniperus communis. I—II: allm., t. ex. Vh.
Pinus silvestris. I—II: allm.
Picea Abies. I—II: allm.
Typha lalifolia. I: Så (stenbrott); ND; Knapag. II: Db; As.
Sparganium simplex. II: bäckar o. diken v. t. ex. Häggatorp o. Hulan.
S. erectum ssp. microcarpum. I: ND. II: t. allm. i diken, t. ex. Alebäcken
o. Munkaledet.
S. minimum. I: ND (kvarndammen). II: torvgrav O Bk.
Potamogeton natans. I: ND (kvarndammen); Siggag. (Pösan); Så. II: Ms.
P. gramineus. II: avloppsdiket fr. As.
P. pusillus. II: ss. föreg.
Triglochin palustre. I: allm. i kärr o. källdrag, t. ex. »trinucleusbäcken»
v. L:a Vådeg.; ND; Ramstorp. II: Ms; Bk.
Scheuchzeria palustris. II: As; Ak; Ms; i + extrema fattigkärr; Bk i rik
kärr (DR). Jfr Rudberg 1902.
Alisma Plantago-aquatica. I: Ramstorp; vid landsvägen 550 m V om
Vådeg. (NL). II: t. allm., t. ex. As; Boskogen.
Butomus umbellatus. II: As.
Elodea canadensis. I: ND (kvarndammen). II: ymnig i avloppsdiket
fr. As.
Hydrocharis Morsus-ranae. II: As (rikl. o. årligen blommande); Ms
(enst.).
Phragmites communis. I—II: allm., t. ex. As o. Ms.
19-573371
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Slipa pennala. I: Vh.
1941, Fridén 1948.

Rudberg

1902, Sernander 1908, Albertson

Phalaris arundinacea. I—II: t. allm., t. ex. Siggag. (Pösan).
Anthoxanthum odoratum. I—II: allm.
Hierochloe odorala. I: Så (lövkärr i Daladalen); dike 200 m VNV Borgatorp (NL). II: Salix-snår v. Djurgården; skogsglänta strax N As. Jfr RunBERG

1902.

Phleum pratense. I—II: allm.
P. phleoides. I: allm. i torrängar, t. ex. Vh. II: flerst. i likn. samh. på

alunskifferlagret, t. ex. v. Stenkullen.
Alopecurus pratensis. I—II: allm.
A. geniculatus. I: allm. på hällmarkerna. II: Djurgården; Häggatorp.
Agrostis stolonifera. I: allm., särskilt i vätvegetation på hällmarkerna
o. i källdrag. II: t. allm. v. bäckar samt v. As.
A. gigantea. I II: allm. ss. kulturspridd. I kalkkärr, t. ex. v. Danskag.,
förek. dessutom former som förefalla vara indigena. Betr. denna o. föreg.
arts ekologiska förhållanden på Falbygden, se Albertson (1947 a).
A. tenuis. I—II: alim., t. ex. Vh.
A. canina. I: diabasplatån (arida-typ; på övr. lok. fuktängsformer); Så;
Vh; Djd. II: As; Bk; Vadet.
Calamagrostis epigeios. I: L:a Vådeg., på lerskiffer; örtbacke v. Källebacka. II: vägkant i skogen O Db.
C. canescens. II: lövkärr v. Djurgården o. Boskogen.
C. neglecta. I: ND (kvarndammkärret); Så. II: As; Djurgården.
C. arundinacea. I: diabasklipphyllor SV L:a Vådeg. o. på lerskifferlagret
v. denna. 11: Åsen.
Holcus lanatus. 11: Alebäcken, m. Agrostis gigantea på åkerren.
Dcschampsia caespitosa. I—II: allm.
D. flexuosa. I: t. sails, men förek. även på kalkhällmarker (i enbuskrik
torräng) v. Så o. Pg. II: allm.
Avena elatior. I: t. allm., t. ex. Knapag. o. Källebacka. II: DS.
A. pratensis. I: allm. i torrängar, t. ex. Vh. II: t. allm. i liknande samh.
på alunskifferlagret o. i vägkanter även nedom detta.
A. pubescens. I: t. allm., t. ex. Vh o. Ramstorp. II: Ekbacken; Hägga
torp.
Sieglingia decumbens. I—II: allm. i torr- o. fuktängar såväl på kalkrik
som — i än högre grad — på kalkfattig mark.
Melica nutans. I: i kalkhällmark v. Så, Djd o. Backen. II: några lok. i
skogarna, t. ex. på åsen nära Ms o. v. Boskogen.
Molinia coerulea. I—II: allm. på såväl kalkrik som kalkfattig mark, san
nolikt representerad av skilda ekotyper.
Catabrosa aquatica. I: flerst. riklig i kalkrika källdrag. Så; Djd; Danskag.
(»Catohrosa-källan» v. landsv.); Ramstorp; Vallstorp. II: källdrag nedom
Db o. ovan Häggatorp.
Briza media. I: allm. i torr- o. fuktängar, t. ex. Vh. II: t. allm., i varje
fall på alunskifferlagret; skogsäng v. Boskogen.
Dactylis glomerata. I—II: allm., t. ex. Vh.
Cynosurus cristatus. I: blott noterad f. Pg. II: Djurgården; Malmen.
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Poa Chaixii. II: Sandvadet, ett ganska stort bestånd i gles tallskog intill
ödetomten 1948. Beträffande denna »gräsfröinkomling», dess förekomstsätt och utbredning i Sverige, se Hylander (1943 s. 81, 311, karta s. 82).
Arten uppges av Hylander (s. 314) från blott en lokal i Skaraborgs län
(Habo) samt av Skårman (1946 s. 438) från Bredvik. Uppträdandet i
Dalaskogen i anslutning till tidigare »fattigstugbebyggelse» är ganska
egendomligt. Hylander (1. c. s. 314) uppger dock en förekomst i (relativt
naturlig?) skogsmark.
P. pratensis ssp. eu-pratensis. I—II: allm. — Ssp. angustifolia. I: torräng
v. Källebacka; Vh; blandskog vid Backen (NL). II: Ekbacken. — Ssp.
irrigata. I: t. allm., oftast i starkt kulturpräglade fuktängar, t. ex. v.
Ramstorp. II: d:o, t. ex. Häggatorp o. Vadet; v. nobilis (P. subcoerulea Sm.)
anmärkt fr. skogen S Ms.
P. alpina. I: allm. på kalkhällmarkerna vid Så (ej på Vh), Djd, Valls
torp o. Backen samt på hällarna nedom L:a Vådeg.
P. nemoralis. I: ymnig i diabasblockmark i hässlet SV L:a Vådeg., dess
utom vid Djd på kalkhällmark samt (ss. kulturspridd?) vid Jvstn o. Pg.
II: kanten av en kanaliserad bäck v. Hulan.
P. palustris. I: Siggag., kärräng v. Pösan. — Arten torde vara sälls. på
Falbygden; i övr. anmärkt på blott en lok.: Stenstorp: Ranstad, kärräng i
lövskog v. Pösan.
P. compressa. I: allm., t. ex. Vh o. i trinucleusskifferravin v. L:a Vådeg.
Il: Grustaget; Boskogen (banvallen).
P. trivialis. I: blott noterad för Så o. Ramstorp (lövkärr). II: Hägga
torp (klibbalskog).
P. supina. I: Så 1946, m. följ. art (Hülphers in litt.). II: stig i betes
mark v. Ekbacken.
P. annua. I—II: allm.
Glyceria fluitans. I—II: allm. i bäckar o. diken. Ex. granskade fr. följ.
lokaler: I: ND (kvarndammkärret), Så (dike v. gården), Djd (fuktig betes
mark), Vallstorp (bäcken ovan hässlet), L:a Vådegården (trinucleusbäcken);
II: bäcken genom betesmarken rätt O Db.
G. cleclinata Bréb. I: Danskag., »Cala&rosa-källan» v. landsv., ymnig;
Djd, dalbotten rätt N föreg., fuktig betesmark i kärräng, delvis m. föreg.
art; Ramstorp, källdrag m. Catabrosa; Vallstorp, d:o. II: bäcken rätt O
Db, ymnig m. G. fluitans; skogsväg strax O Ms. — Betr. denna för Norden
nya, västeuropeiska art, dess systematik o. upptäcktshistoria, se Walters
(1948).
Festuca ovina (ssp. vulgaris). I—II: allm., t. ex. Vh.
F. rubra. I: bloLt noterad f. ND o. L:a Vådeg. II: Gruslaget.
F. pratensis. I-II: allm.
F. gigantea. II: Häggatorp, riklig i trädgårdsgräsmatta. Arten, som av
Skårman (1933) uppges fr. en lokal på östfalbygden (Gerumsbergets
branter, Dimbo sn), är tvivelsutan på Dala-lokalen »gräsfröinkomling».
(Jfr Hylander 1943 s. 86 om adventivförekomster av F. gigantea.)
Lolium perenne. I: L:a Vådeg. o. Danskag. m. fl. st. II: Häggatorp.
Nardus stricta. I: flerst., även i enbuskrika torrängar på kalkhällmark,
t. ex. vid Så; på sand v. Kalltorp; diabasplatån. II: allm.
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Bromus inermis. II: v. landsv. mell. Db o. Kungslena.
B. secalinus. Sails.! II: Boskogen, några ex. på körväg över sandmark

1943. — Sedd även på en lok. i Borgunda (Ljuslingsbacken). Liksom åt
skilliga andra förr vanliga åkerogräs (jfr Brassica campestris) säkerligen
numera stadd i försvinnande.
B. hordeaceus. I: blott noterad f. Jvstn. II: Boskogen (banvallen); Vadet.
Brachypodium pinnatum. I: t. allm. på kalklagret, i regel i buskrika torr
ängar men även (Hasselbacken) i lövsnår. L:a Vådeg.; Vh; ND; Suntorp.
Agropyron repens. I—II: allm.
A. caninum. II: Hulan, v. ett kanaliserat dike i skogen.
Eriophorum vaginatum. II: Ak (DR); As; Ms; uteslutande i mossesam
hällen (DR) och fattigkärrsamhällen.
E. angustifolium. I: Så; Djd. II: As; Ms; Ak o. Bk (DR).
E. iatifolium. 1: kalkkärr v. Danskag. o. Ramstorp. II: Ms o. Bk (ute
slutande i nära fastmarken belägna, kalkbetonade delar).
E. gracile. II: Ms, spars. i övergångsriklcärr mell. tjärnen o. myrens Nkant. — Av Rudberg angiven f. en lok. på östfalbygden (Varvsberget);
här ej återfunnen i senare tid (Skårman 1933).
Scirpus silvaticus. I: Siggag. (v. Pösan). II: Häggatorp; Munkaledet;
dike ca 2 km Ü om kyrkbyn.
S. lacustris. I: blott noterad f. ND (kvarndammkärret) o. Ramstorp.
II: As.
S. paucijlorus. I: kalkkärr v. Djd o. L:a Vådeg. II: rikkärrpartier av Ms
o. Bk.
S. planifolius. I: flerst. o. ofta riklig i (starkt kulturpåverkade) kalk
fuktängar, t. ex. Så; Djd; L:a Vådeg.; Ramstorp. II: noterad f. en lok. 0,5
km O Db. — Rudberg anger »Alebäckssjön».
S. palustris. I: kärr v. Backen. II: As; Boskogen.
S. uniglumis. I: riklig o. fläckvis dominant (m. bottenskikt av Calliergonella cuspidata o. Drepanocladus aduncus) i Salix-rik fuktäng v. Backen;
dessutom funnen mkt spars. i kalkfuktäng v. Så. — Arten är sälls. i det
inre av Västergötland o. sannolikt ny för Falbygden; jfr kartan hos Hård
av Segerstad (1924 s. 100), där ett par prickar dock markerats för Hornborgasjöomr.
S. Hudsonianus. II: Ms o. Bk, ymnig i SV-delen av sistnämnda myr;
i båda myrarna bunden till rikkärrpartier. Jfr Rudberg 1902.
Cladium Mariscus. II: Ms, riklig o. blommande kring tjärnen, i övr. de
lar av myren spars. o. steril. Jfr Rudberg 1902.
Rhynchospora alba. II: Ak o. Ms, i förstn. myr i extremfattigkärr, i Ms
övervägande i fattigkärrpartier.
Carex dioeca. I: allm. i kalkkärr o. fuktängar, t. ex. Så; Djd; L:a Vådeg.
II: rikkärrpartier av Ms o. Bk.
C. pulicaris. I: ss. föreg., här uppenbart mindre calcifil; Djd; L:a Vådeg.;
Kalltorp. II: Djurgården; Häggatorp; Boskogen.
C. pauciflora. II: spars. i fattigkärrpartier av Ms.
C. appropinquata. I: Daladalen NV Hasselbacken, ymnig m. bl. a. C.
caespitosa i Salix-rik kärräng. II: kärräng nedom Brunnsg. — Arten förek.
även i Borgunda (Nolheden, i grannskapet av ett Schoenus ferrugineus - kärr).
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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C. diandra. II: As, Ms o. Bk (DR) i medelrikkärr, ofta dominant; Ms
även i medelfattigkärr (DR).
C. contigua. I-I I: t. allm.
C. Pairaei. II: DS (»Ljungsbergskullen»).
C. chordorrhiza. I: Daladalen, kärräng S om Lund. II: As o. Ms, spars.
i rikkärrpartier nära fastmarkskanten; Bk i rikkärr (DR).
C. vulpina. II: Db, t. riklig i starkt kulturpräglad (men ej betad), fuktig
äng mitt emot Mossag. Arten ej tidigare angiven för eg. Falbygden.
C. disticha. I: diken v. Källebacka, Hasselbacken o. SÖ om Vådegården
(NL). II: Djurgården; Brunnsg.
C. leporina. I: Pg; Så. II: allm., t. ex. Häggatorp.
C. canescens. 1: Så. II: allm. i grunda kärr o. de större myrarnas kanter,
alltid i ± utpräglade fattigkärrsamhällen; t. ex. Ak (DR); As; kärr O Ms;
Djurgården.
C. echinata. I: Kalltorp, kärräng i sandområdet. II: allm. i myrarna,
uppträdande ungefär som föreg. art; t. ex. Ak; Djurgården; Boskogen; på
sistnämnda lokal dock i rikare sarnh. (Carex Hostiana - rik fuktäng).
C. data. II: Häggatorp (kärräng m. C. vesicaria); As; Ms (spars. o. steril
i C. lasiocarpa - soc. i SV-hörnet); kärr O Ms; överallt i rikkärr.
C. gracilis. I: Siggag., v. Pösan.
C. fusca. I—II: allm.
C. caespitosa. I: ymnig o. tongivande i Daladalens kärrängar; Kalltorp.
II: riklig i kärräng nedom Brunnsg.; v. bäcken ovan Häggatorp.
C. caryophyllea. I: allm. i torrängar, t. ex. Vh; Ramstorp; Vallstorp.
II: blott noterad f. Boskogen; Brunnsg.
C. ericetorum. I: Vh; Kalltorp; ND (i kalktorräng); Vallstorp. II: ängs
backar 2 km NO Db; v. Storskogens hållplats; Sandfältet.
C. monlana. I: allm. i torrängar o. lövsnår, t. ex. Vh; ND; Källebacka.
II: skogsväg nära Ms; hasselbestånd v. Munkaledet.
C. pilulifera. II: trol. allm. i torrängar på + kalkfattig mark men blott
noterad f. Häggatorp o. Hagen.
C. pallescens. I: Vh; Suntorp; i torrängar. II: t. allm., t. ex. DS (»Ljungs
bergskullen»); Boskogen; Vadet.
C. flacca. I: allm. i fuktängar o. kärr av kalkmyrtyp, även i ± utpräg
lade kalktorrängar på sluttande mark, t. ex. Vh o. L:a Vådeg. (trinucleusskifferravin). II: Djurgården; skogsäng v. Boskogen.
C. panicea. I: allm. i fuktängar o. kärr, t. ex. Så; även på diabasplatån. II:
allm. t. ex. Ms o. Bk; även i acidifila samh. av »fuktheds»-typ, t. ex. Sandfältet.
C. vaginaia. II: barrskogsglänta ca 1 km O Ms. — Arten är enl. Skär
man (1933) ej sälls. på östfalbygden, framförallt på Gerumsbergets diabasplatå, där den uppges vara rätt vanlig och lokalt ymnig.
C. magellanica. II: endast funnen i Ak, ett extremfattigkärr.
C. limosa. II: i alla djupare myrar; As; Ak; Ms; Bk; förek. rikligt i såväl
extremfattigkärr (Ak) som i de större myrarnas kalkbetonade delar. Växer
på Falbygden (liksom annorstädes) t. o. m. i Schoenus-kärr (Svartarpskärret i Åsle).
C. Oederi. I: flerst. men spars. i fuktängar o. kärr; St. Vådeg.; Djd
Knapag.; Kalltorp. II: Häggatorp; Ms; Bk; Boskogen.
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C. lepidocarpa. I: allm. i kalkkärr. Danskag.; Djd; Ramstorp; Suntorp.
II: kärräng nedom Brunnsg.; Ms o. Bk (karakteristisk f. rikkärrpartierna).
C. lepidocarpa x Oederi. (Ex. av denna liks. av övr. Carex-hybrider
granskade av H. Weimarck.) I: Kalltorp, C. fusca - soc. i fuktig björkskog.
II: Bk, t. allm. i rikkärrpartierna.
C. jemtlandica. I: Djd, i källkärr 1937. — Ex. av denna art, bestämda
av H. Weimarck, av förf. insamlade på ytterligare två falbygdslokaler:
Karleby sn, fuktäng 1 km V K. kyrkby 1941; Mularp sn, Nyboängen 1941.
C. flava. I: L:a Yådeg. (dike på lerskifferplatån); St. Vådeg. (kanalise
rat dike); Backen (lövkärr); Y Jvstn (dike).
C. flava x lepidocarpa. I: dike v. vägen mell. Jvstn o. Bredegårdens hpl.
C. Hostiana. I: allm. i fuktängar o. kalkkärr, t. ex. L:a Vådeg.; Djd;
Ramstorp. II: rikkärr mell. Ms o. Bk; fuktäng i skog v. Boskogen (domi
nant jämte C. flacca).
C. Hostiana x flava. I: Danskag., i kalkkärr.
C. Hostiana x lepidocarpa. I: Danskag., ss. föreg.
C. Hostiana x Oederi. II: Boskogen, riklig m. stamarterna i skogsfuktäng.
C. capillaris. I: spars. i kalkfuktängar. Pg; Så; Djd.
C. roslrata. I: ND (kvarndammkärret); Så; Ramstorp. II: allm. i my
rarna. Ak (DR); As; Ms; Bk.
C. vesicaria. I: Pg o. Backen, i starkt kulturpåverkade kärrängar. II:
d:o v. Hagen o. Häggatorp.
C. acutiformis. I: Daladalen S Lund, ymnig i kärräng.
C. lasiocarpa. II: allm. i myrarna; en av de viktigaste dominanterna i
såväl rik- som fattigkärr. As; Ms; Bk; kärr i skogen v. Prinsatorp. Jfr Runberg 1902.
C. hirta. I: Så; Daladalen S Lund. II: Dalslund m. fl. st., i ängsrenar v.
åkrar m. m.
Acorus Calamus. I: Siggag., kärräng v. Pösan. II: DS, i damm.
Calla palustris. II: As; fattigkärr V Ak (Carex limosa - Sphagnum sp. soc.); Vadet (Carex rostrata - kärr).
Lemna trisulca. II: As.
L. minor. I—II: allm. i diken o. dammar.
Juncus effusus. II: allm., t. ex. As; Vadet.
J. conglomeratus. I: diabasplatån SV L:a Vådeg; Så; dike v. Jvstn. II:
allm., t. ex. Vadet; Boskogen; kanten av Ak (DR).
J. filiformis. I: diabasplatån SV L:a Vådeg.; saknas på kalklagret. II:
allm. nedom alunskifferetagen (här en förek. på Sandfältet), t. ex. Hägga
torp; Vadet; Boskogen; kanten av Ak (DR); Dalaskogen Ö om Ms.
J. articulatus. I: allm., t. ex. L:a Vådeg.; Danskag.; Ramstorp. II: t.
allm., t. ex. kanten av Ms.
J. alpinus ssp. australis. I: allm. i fuktängar o. kalkkärr, t. ex. Djd;
Backen; Ramstorp. II: Bk, i de mest kalkbetonade V- o. S-partierna.
Ssp. nodulosus. I: Backen, relativt torr mark i björkskog, ett litet bestånd,
hänförbart till denna ras eller i varje fall mycket närstående denna. —•
Det kan framhållas, att ssp. australis är allm. på Falbygden, under det att
ssp. nodulosus är spridd på Varaslätten (i grustag, invid hällkar m. m.; se Al
bertson 1939), där den sydliga, utpräglat kalkgynnade formserien saknas.
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ssp. australis x arliculalus. I: Danskag., i kalkkärret.
II: Djurgården, i skogsdike. — Av Skärman (1933) upp
given (»mångenstädes») fr. östfalbygdens diabasplatåer.
./. squarrosus. II: Djurgården; skog nära Ms; Boskogen (på dessa ställen
på skogsstigar); dessutom riklig på Sandfältet.
.7. compressus. I: flerst. i fuktängar o. vätartade samh. på kalkhällmar
kerna, t. ex. ND o. Så, även annorstädes, t. ex. St. Vådeg. II: Djurgården
m. fl. st.
J. bufonius. I II: allm. i grunda diken, på fuktiga betesmarker m. m.
Luzula pilosa. I: diabasplatån; Borgatorp, i skog på lerskifferlagret; Så;
Kalltorp (enbuskmark på sand); ND (hässelmarker). II: allm. i skogarna.
L. campestris. I: allm. i torrängar, t. ex. Vh; Djd; Källebacka. II: allm.,
t. ex. Djurgården; Hulan.
L. multiflora ssp. occidenialis. I: Vh; Ramstorp; i mesofila ängar. II:
Häggatorp; Djurgården; Vadet; fuktäng 1 km ö om Dala stn.
L. pallescens. II: strax S Kapellet, skogsglänta v. landsv. TidaholmSkövde, några få individ 1941.
Gagea lutea. I: Vallstorp (hässlet); ND; Borgatorp (lundartad vegetation
på lerskiffer); Hasselbacken; Pg (trädgården). II: gamla kyrkogången;
Ekbacken; DS.
G. minima. I: Pg (trädgården). II: DS (»Ljungsbergskullen»).
Allium oleraceum. I: Hasselbacken, spars. i torräng o. ymnig i hässlet;
Vallstorp (hässlet); Ledsg., t. riklig i vägkant. II: vägkant helt nära sistn.
lok.; gamla kyrkogången, ett par ex. 1943. — Arten är tvivelsutan sälls.
på Falbygden (jfr Skärman 1933); av förf. i övr. blott sedd på »Trosse
berg» v. Falköping.
Maianthemum bifolium. I: Så; Borgatorp. II: allm. i skogarna.
Polygonalum odoratum. I: Vh; ND; Hasselbacken; i torrängar o. vittringsgrusmark på ortocerkalk.
P. multiflorum. I: spars. i diabashässlet SV L:a Vådeg. — Även i Hög
stena: lundvegetation i Plantabergets nedersta sluttn. nära Dala-gränsen.
P. verticillatum. I: biandskogspartiet vid Backen (NL). — Även i Hög
stena: flerst., t. ex. Cypripedium-lokalen v. Skogartorp.
Convallaria majalis. I: t. allm., t. ex. diabashässlet SV L:a Vådeg.; Vh;
Vallstorp; ND. II: Hagen.
Paris quadrifolia. I: Borgatorp, lundvegetation i lerskifferbrant; Hassel
backen; Ramstorp. II: Häggatorp.
Ophrys insectifera. I: Danskag., några få individ i kalkkärret.
Orchis incarnata (coll.). I: Ramstorp, kalkkärr i lövskog 1941, ej åter
funnen senare. En egendomlig f. med fläckiga blad, närmast v. cruenta
men enl. utlåtande av Bengt Pettersson intagande en mellanställning
t. 0. Traunsleineri. II: Djurgården, fuktig betesäng på alunskifferlagret;
lågvuxen, »typisk» f. med ofläckade blad; Bk (DR; BL).
O.nmculata. I: Backen, Sakx-fuktäng. II: t. sälls. Häggatorp; Boskogen;
Vadet; i skogsängar. —Arten är ingalunda vanlig på Falbygden; den upp
träder dock i mängd i ett parti av kalkkärret vid Skogastorp i Högstena.
Herminium Monorchis. I: Ramstorp, ett dussin individ i fuktig björk
skog (eg. i Ctenidium-rika ängsfläckar); Suntorp, ett ex. i kalkfuktäng 1948.
J. alpinus

J. bulbosus.
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Gymnadenia conopsea. I: Vh, några ex. i /nu/a-äng 1943.
Platanthera bijolia. I: Backen (björkskog); Kalltorp (enbuskrik torräng

på sand). II: Häggatorp.
P. chlorantha. I: Borgatorp, äng i lerskifferbrant. II: Trädgårdstorp, ett
ex. i kanten av en havreåker(I) 1941.
Epipactis palustris. I: Danskag.; Så; Ramstorp; i kalkkärr.
Listera ovata. I: Borgatorp, äng i lerskifferbrant. II: kyrkallén, ett ex.
1937.
Hammarbya paludosa. II: Ms o. Bk, lokalt t. riklig i övergångsrikkärr.
[Goodyera repens. Uppges f. Dala av Kjellberg 1928. Av förf. förgäves
efterspanad på en mängd lämpliga lokaler i Dalaskogen.]
Populus tremula. I—II: allm.
Salix phylicifolia ssp. nigricans. Allm. i fuktängar o. lövkärr, t. ex. I:
Så; Ramstorp. II: Djurgården; Munkaledet.
S. cinerea. I: Vh; Knapag.; Daladalen. II: Boskogen.
S. aurita. Allm. i lövkärr, t. ex. I: Så. II: Häggatorp; Munkaledet.
[S. aurita x cinerea. Uppges f. Dala av Kjellberg 1928. — Lövkärren
i socknen, framförallt i Daladalen, äro för sydsvenska förh. mycket rika
på Salices o. en mängd hybridkombinationer synas förekomma. Skårman
1933 anför fr. Gerumsberget bl. a. haslata- o. hh/da-hybrider.]
S. caprea. I—II: allm.
S. Starkeana ssp. livida. I: t. allm. i fuktängar o. lövkärr. Så; Danskag.;
Kalltorp; Ramstorp. II: Ms, SV-hörnet (xauritai); Boskogen.
S. repens ssp. eu-repens. I—II: allm.
S. hastata. I: t. allm., ymnig särskilt i Daladalen; Djd; v. L:a Vådeg.
i dike på lerskiffer. II: Db, i landsvägsdike; fuktäng nedom Brunnsg.; löv
kärr vid As. — Denna nordliga art är i stort sett allm. över hela Falbygden;
betr. östfalbygden, se Skårman 1933 (förekomster även på diabasplatåerna).
S. viminalis. I: Siggag., fv. v. Pösan.
S. purpurea. II: fv. nedom Häggatorp.
S. fragilis. I: Siggag., v. Pösan.
S. pentandra. Allm. i lövkärr, t. ex. I: ND; Ramstorp. II: Djurgården;
Boskogen.
Myrica Gale. II: allm. i de större myrarna. As; Ms; Bk; även v. Bosko
gen.
Corylus avellana. I: allm.; större hässel i diabasbrant SV L:a Vådeg.
(»Diabashässlet»), på ortocerkalk v. Vallstorp o. NV Pg (Hasselbacken).
II: t. allm., t. ex. DS (»Ljungsbergskullen»); Häggatorp; Hulan.
Betula verrucosa. I-II: allm.
B. pubescens. I—II: allm.
Ainus glutinosa. I: t. allm., t. ex. Siggag., v. Pösan; L:a Vådeg. II: allm.,
t. ex. Häggatorp (en större klibbalskog nära Alebäcken).
A. incana. I: Siggag., riklig v. Pösan.
Fagus silvatica. Planterad. I: Db, v. landsv. II: Djurgården, ett stort,
vackert bestånd, kallat »Boket».
Quercus Robur. I—II: allm., spec, på Plantabergets sluttningar; i Dala
skogen i regel blott ungplantor o. småträd.
Sik
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Ultnus glabra ssp. scabra. I II: ss. föreg. men i Nedre Dala vida säll
syntare som ± påtagligt vildväxande; ett ungträd bl. a. på åsen nära As.
Humulus Lupulus. II: fv. v. Dalslund o. Alebäcken. — Av Skärman
(1933) uppgiven f. samtliga Östfalbygdens berg, även i diabasblockrasm arker.
Urtica urens. I ll: allm.
U. dioeca. I—II: allm. I Diabashässlet SY L:a Vådeg. i naturlig vegetation.
Rumex domesticus. I—II: allm.
R. domesticus x obtusifolius. I: Db, landsvägskant.
R. crispus. I—II: allm.
R. obtusifolius. I: Siggag.; Pg. II: DS; Häggatorp; Hulan.
R. Acetosa ssp. pratensis. I—II: allm.
R. Acetoselia. I: diabasplatån; Så; Jvstn; Kalltorp. II: allm.
Polygonum aviculare. I—II: allm.
P. vivipamm. I: allm. i fuktängar, t. ex. ND; L:a Vådeg.; Ramstorp.
II: t. allm. Djurgården; Boskogen; Vadet.
P. amphibium. I: Siggag. (Pösan); Så. II: Djurgården; Ms.
P. minus. II: i kanten av det kanaliserade diket fr. As v. Trädgårdstorp,
några få ex. 1941.
P. Persicaria. I—II: allm. i åkrar.
P. lapathifolium ssp. pallidum. I II: allm. ss. föreg. — Ssp. nodosum.
1: Siggag., v. Pösan.
P. Hydropiper. I: L. Vådeg.; Siggag.; Så; m. fl. st., oftast i diken. II:
allm.
P. Convolvulus. I—II: allm. i åkrar.
Chenopodium album (coll.). I—II: allm.
C. Bonus-Henricus. I: Borgatorp; St. Vådeg. II: Db; Häggatorp m. fl. st.
C. rubrum. I: Db, landsvägsdike. II: DS, ymnig v. ladugården. — Det
kan anmärkas, att Puccinellia distans, som — liks. i viss mån Chenopodium
rubrum —- är mycket spridd vid ladugårdar på Varaslätten (Albertson
1937), totalt synes saknas på Falbygden, vilket näppeligen kan förklaras
ståndortsekologiskt. Skärman (1927) har uppfattat dessa nitrofila arters
uppträdande vid Vänern o. Göta älv som marina reliktförekomster, en
hypotes, som kanske är mer plausibel än vad förf. tidigare velat göra gäl
lande. Nämnas bör emellertid, att en av de »havsstrandsnitrofiler», som
Skärman särskilt uppehållit sig vid, nämligen Atriplex latifolia, vilken ej
torde förekomma på Varaslätten, av förf. 1948 anträffades i ruderatmark
vid Stenstorps municipalsamhälle.
Atriplex patula. I—II: allm.
Slellaria nemorum ssp. montana. I: Borgatorp, lövängsvegetation på lerskiffer. — Av Skärman (1933) blott uppgiven fr. en lokal på Varvsberget.
S. media. I—II: allm.
S. Alsine. I: Daladalen NV ND. II: flerst. i källdrag, t. ex. bäcken O
Db; Häggatorp; Djurgården.
S. palustris. I: ND (kvarndammkärret). II: flerst. i kärr o. bäckar. As;
Ms; skogskärr mell. Liden o. Sandvadet; Häggatorp.
S. graminea. I—II: allm., bl. a. i örtbackar.
Cerastium arvense. I: allm., t. ex. Vh. II: Db; Häggatorp.
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C. glomeratum. II: Häggatorp, på naken jord i alkärr, några ex. 1948;
Boskogen, ett ex. på fuktig skogsstig 1948.
C. holosleoides v. vulgare. I—II: allm.
C. semidecandrum. I: allm., t. ex. L:a Vådeg.; Vallstorp. II: Ekbacken;
Sandfältet.
Sagina nodosa. I: allm. på kalkhällmarkerna, t. ex. v. Så o. ND, även i
övr. i fuktängar m. m., t. ex. v. Ramstorp. II: fuktängar v. Häggatorp,
Alebäcken o. Hagen.
S. procumbens. I—II: t. allm.
Arenaria serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. I: allm., t. ex. Källebacka;
Ramstorp. II: t. allm., t. ex. Sandfältet; Grustaget.
Moehringia trinervia. I: Diabashässlet SV L:a Vådeg.; Så; Borgatorp;
Ramstorp. II: gamla kyrkogången.
Spergula arvensis. I II: allm. i åkrar.
S. rubra. 1: Kalltorp, vegetationsblotta i sandmark.
Herniaria glabra. Flerst. i trädesåkrar o. på sandmarker, i olikhet mot
förh. på Öland däremot ej i kalkhällmarksvegetation. 1: Så; Vallstorp;
Backen. II: Boskogen; Hulan. — I Högstena o. Karleby funnen i ± na
turlig alvarvegetation.
Scleranthus annuus. I—II: allm., framförallt i åkrar men även i relativt
naturlig vegetation, t. ex. på diabasplatån SV L:a Vådeg. o. på Sandfältet
O Djurgården.
Agrostemma Gilhago. I: Vallstorp; Stensg. II: Häggatorp.
Lychnis Flos-cuculi. Flerst. i kärrängar o. diken. I: Db; Ramstorp. II:
Djurgården; Källängen.
Viscaria vulgaris. I torrängar, föga allm. I: Så; Vh; Källebacka. II:
Häggatorp; Hulan.
Silene Cucubalus. I: ND; Borgatorp; Backen. II: Db; Dalslund; Grustaget.
S. dicholoma. Flerst. i klövervallar. I: Så; Danskag.; Backen. II: O Db.
S. nutans. I: Vh; ND; Borgatorp; i torrängar. II: DS (»Ljungsbergskullen»).
Melandrium noctijlorum. I: Pg (ss. trädgårdsogräs); Så o. Stensg. (åkrar).
M. album. I: Db; ND; Backen. 11: DS; Dalslund; Grustaget.
M. album x rubrum. II: ett bestånd i dikesren nära »Boket».
M. rubrum. I: Borgatorp (löväng på lerskiffer); Vallstorp (hässlet);
Hasselbacken.
Saponaria officinalis. I II: Db, i vägkanter.
Dianlhus deltoides. I: Vh, ett ex. i Agroslis tenuis - äng ovan »Stipabranten» 1943. II: Hagen; v. Storskogens anhalt. — Utan tvivel rätt
sälls. på Falbygden. Av Skårman (1933) blott uppgiven fr. Dimmingedalen i Varv sn.
Nymphaea alba ssp. melocarpa. II: As; Ms.
Nuphar luteum. As; kärret O Ms.
Aquilegia vulgaris. I: Vallstorp (hässlet); ND (hässel). II: fv. v. Stenkul
len o. Sandvadets ödetomt.
Thalictrum simplex. I: Vh; Djd; v. Hasselbacken; i torrängar på kalk
hällmark. II: uppges för Häggatorp hos Rudberg 1902.
Actaea spicata. I: Diabashässlet SV L:a Vådeg.; ND; St. Vådeg.; Valls
torp (hässlet); Hasselbacken. II: DS (»Ljungsbergskullen»).
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I—II: allm.
I: t. allm., t. ex. Vh; Källebacka; L:a Vådeg.; Rams
torp. II: Djurgården; Boskogen; Vadet.
Anemone Hepatica. I: allm. i lövängs- o. lundvegetation på kalklagret
(t. ex. Vallstorpshässlet), på lerskiffer (Borgatorp) o. i diabashässlet SV
L:a Vådeg. II: funnen på en enda lok., mell. Munkaledet o. Hagen (under
hasselbuskar i gles björkskog på åsen).
A. nemorosa. I—II: allm.
A. Pulsatilla. I: flerst. i torrängar på kalklagret, t. ex. Vh; ND; Källe
backa; även på sandmark v. Kalltorp. II: örtbackar 1 km O Klippeg. o.
v. Hulan.
Ranunculus trichophyllus. I: i dammar (Backen) o. i vätartad vegetation
på kalkhällmark (Så). II: dike v. Alebäcken.
R. sceleratus. I: Ramstorp, källdrag m. Catabrosa o. Glyceria declinata.
II: Db; As (sjökanten).
R. auricomus (coll.). I—II: allm.
R. acris ssp. Boraeanus. I—II: allm. i fuktängar o. betesmarker.
R. repens. I—II: allm.
R. polyanthemus ssp. eupolyanthemus. I: flerst. i torrängar. Vh; ND;
Källebacka; Ramstorp; Suntorp. II: Åsens sluttn. nära As; örtbacke 1 km
O Klippeg.
R. bulbosus. I: Danskag., hällmark 1949. II: Vadet, i vägkant 1941.
Funnen 1948 (reflorerande ex. i slutet av sept.) på Högstena hed (Festuca
ovina - Ditrichum flexicaule - Enlodon orthocarpus - hed). Arten synes vara
sails, på Falbygden; uppges av Skärman (1933) blott för en lok. (skiffer
brott ovan Högstena by).
R. Flammula. I: diabasplatån; Så; Ramstorp. II: t. allm., t. ex. Häggatorp.
R. Lingua. II: As.
R. Ficaria. I: allm. i lundar o. lövängar. Borgatorp; Vallstorp; Pg. II:
Häggatorp.
Myosurus minimus. I: Så (Alopecurus-\:Åt på hällmark); Danskag. (häll
mark). II: Lugnet (åker); Sandfältet.
Berberis vulgaris. I: L:a Vådeg., enst. buskar i löväng nedom gården;
Källebacka, en buske i betesmark; Vallstorp (hässlet).
Chelidonium majus. I: Danskag.; Pg. II: Db; Brunnsg.
Papaver dubium. I: Jvstn, ett ex. 1943. — Sedd även på bangårdarna i
Stenstorp o. Valtorp; arten dock sälls. på Falbygden o. ö. h. t. i Väster
götland.
Corydalis fabacea. I: Pg (trädgården); Vallstorp (hässlet); ND. — San
nolikt allm. i socknens lundvegetation; av Skärman (1933) uppgiven f.
samtliga östfalbygdens berg.
Fumaria officinalis. I—II: allm. i åkrar.
Sinapis arvensis. I—II: ss. föreg.
Lepidium densiflorum. I: Jvstn. II: Boskogen, på banvallen. — Även
på bangårdarna i Falköping, Stenstorp o. Valtorp.
Thlaspi arvense. I—II: allm. i åkrar.
Capsella Bursa-pastoris. I—II: ss. föreg.
Caltha palustris.

Trollius europaeus.
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Bunias orientalis.

I: Siggag. o. Knapag., rikl. i klövervallar 1941.
I: ND, flerst. ss. neofyt i vittringsgrus på kalkhäll-

Alyssum Alyssoides.

mark. II: Grustaget.
II: Dalslund, ytterst spars, i veteåker 1948.
I: Så, hällmarker v. stenbrottet samt mell. gården o.
Djupadalen, t. riklig 1941. Jfr Rudberg 1902.
Erophila verna. I: allm. II: allm., t. ex. Djurgården; Ekbacken.
Cardamine amara. Sails, i källdrag. I: L:a Yådeg. (på lerskiffer). II:
Häggatorp.
C. pratensis. I II: allm. i fuktängar; även på diabasplatån.
Barbarea vulgaris v. arcuata. I: Så. II: Grustaget. Trol. allm. men förbi
sedd.
B. strida. II: avloppsdiket fr. As v. Trädgårdstorp; kanaliserad bäck v.
Hulan. — Av Skårman (1933) blott angiven f. en lok. på östfalbygden
(Fårdala).
Arabis hirsuta. I: Så; ND; Källebacka; Ramstorp; på dessa ställen i
kalktorrängar. Dessutom på diabasklipphylla SY L:a Vådeg.
A. hirsuta v. glaberrima. I: Djd; ND; Så; Vh; ss. föreg. Jfr Rudberg 1902.
Cardaminopsis arenosa. I: Jvstn. II: vägkant nära »Dalakorset».
Sedd även på banvall vid Svensbro (Ljunghem sn).
Turritis glabra. I: Ramstorp. II: flerst., mest på sandmark, t. ex. Hägga
torp; Hagen; Storskogen; Sandfältet.
Rorippa islandica. I: Ramstorp. II: DS; Hagen; Häggatorp.
Erysimum cheiranthoides. I—II: allm. i åkrar.
Camelina microcarpa. I: Siggag., i åker 1941.
Descurainia Sophia. I: Db; Jvstn. II: Db; Boskogen, på banvallen.
Arabidopsis Thaliana. I: Jvstn. II: Brunnsg., jordblottor i örtbacke
1949; Ekbacken 1949.
Sedum Telephium ssp. suecicum. I: diabasklipphyllor SV L:a Vådeg.
(ymnig) o. i trinucleusskifferravin O gården. I övr. blott på apofytiska
ståndorter, mest stenmurar, t. ex. v. Källebacka. II: Häggatorp; Grus
taget; Hulan.
S. acre. I: allm., spec, på kalkhällmarkerna, t. ex. Vh. II: flerst., t. ex.
Ekbacken.
S. annuum. I: diabasklipphyllor SV L:a Vådeg. o. platån därovanför. Arten är utmärkande f. Falbygdens diabasklippflora (jfr Skårman 1933)
men torde i övrigt saknas inom siluromr.; på Varaslätten är den däremot
allm. på gnejshällar (Albertson 1939). S. annuum anträffades av Wah
lenberg på Mössebergs diabasplatå 1821 (se Albertson 1945). W. an
märker därvid träffande att arten »icke synts på kalk».
Parnassia palustris. I: allm. i fuktängar o. kalkkärr, t. ex. Djd; Rams
torp. II: flerst. i rikkärr o. i anslutn. t. dessa fuktängar. Bk; Häggatorp;
Djurgården; Boskogen.
Saxifraga tridactylites. I: allm. på kalkhällmarkerna, t. ex. Vh o. hällar
nedom L:a Vådeg. II: på stenmurar i Db o. ovan Häggatorp. Jfr Rud
berg 1902.
S. granulata. I: diabasklipphyllor SV L:a Vådeg.; Djd (kalktorräng).
II: t. allm., t. ex. backar O Stensg.
Brassica campestris.
Draba

incana.
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Chrysosplenium alternijolium. I källdrag. 1: L:a Vådeg. o. Borgatorp, på
lerskiffer. II: Häggatorp, v. bäcken genom klibbalskogen nära Alebäcken.
Ribes Uva-crispa. I II: flerst. fv., även i hässelmarker, t. ex. v. ND.
R. nigrum. I: Siggag., v. Pösan.
R. alpinum. I: Diabashässlet SV L:a Vådeg.; Borgatorp; ND; Källebacka; Så. II: åsens krön nära As.
Filipendula Ulmaria. I—II: allm.
F. vulgaris. I: allm. i torrängar, t. ex. Vh. II: t. allm. på alunskifferlagret. Hulan (Trifolium montanum - rik örtbacke); Hagen (åsen).
Prunus avium. I: L:a Vådeg., dels i diabashässlet, dels i löväng på ler
skiffer; Hasselbacken. II: Häggatorp; Dalslund; Storskogen; på dessa lok.
uppenbart fv.
P. Padus. I: t. allm. i lundvegetation, t. ex. diabashässlet SV L:a Vådeg.;
Så; Vallstorp (hässlet). II: Häggatorp; Storskogen.
Rubus Chamaemorus. II: Ak (DR); As; Ms; kärr v. Prinsatorp; i fattig
kärr (i Ak även i mosse).
R. saxatilis. I: t. allm., t. ex. diabashässlet SV L:a Vådeg.; Vh. II: Ha
gen; Boskogen.
R. idaeus. I—II: allm.
R. caesius. I: noterad f. Pg o. Källebacka. II: Db; Boskogen.
Fragaria vesca. 1: allm., t. ex. diabashässlet SV L:a Vådeg; Vh; Suntorp.
II: allm., t. ex. åsens O-sluttn. nära As (ymnig).
F. viridis. I: allm., betydligt vanligare än föreg. o. karaktärsart f. kalk
torrängarna; t. ex. Vh; Källebacka; Ramstorp. II: flerst. på alunskifferlagret, t. ex. Ekbacken; Stenkullen.
F. moschata. II: fv. v. DS.
Potenlilla palustris. 1: ND (kvarndammkärret). II: allm. i kärren. As;
Ms; Bk; Vadet.
P. rupestris. 1: Vh; ND; Källebacka; Daladalens S-slutln. S Lund; över
allt i kalktorrängar. — Arten är på östfalbygden ojämförligt vanligast på
diabasen, där den spec, uppträder i rasbranter; jfr Skärman 1933.
P. norvegica. II: Hulan, m. Urticae v. en halmstack 1948.
P. argentea. I—II: allm., t. ex. Vh.
P. Crantzii. I: flerst. i meso- o. hygrofila ängar på kalklagret. Pg; Vh;
Borgatorp; Ramstorp. II: örtbacke 1 km O Klippeg.
P. Tabernaemontani. I: allm. i torrängar. Vh; ND; Källebacka; Rams
torp; även på diabasklipphylla SV L:a Vådeg. II: Ekbacken; Häggatorp;
v. skogsvägen över åsen nära Hagen.
P. erecta. I-II: allm., t. ex. Vh.
P. reptans. I: spars. i kalktorräng nära Hasselbacken. Jfr Rudberg
1902.
P. Anserina. I-II: allm. i fuktängar o. kärr.

Alchemilla.
Endast ett fåtal kollekter fr. socknen ha hopbragts; samtliga bestäm
ningar ha kontrollerats av G. Samuelsson. Tecknet ! efter lokalangivelse
betyder att beläggex. saknas o. blott »fältanteckning» föreligger.
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I: L:a Vådeg., äng i lerskiffersluttn.
I: L:a Vådeg., ss. föreg. II: Dalslund, i betesmark!
subglobosa. I II: allm., t. ex. Vh; L:a Vådeg.; gamla kyrkogången.
aculiloba. II: dikesren v. stora landsv. nära Borgunda-gränsen.
micans. I: Pg (trädgårdsgräsmattor, ymnig).
subcrenata. I: L:a Vådeg.; Borgatorp. II: gamla kyrkogången.
glabra. I: Borgatorp; diabasplatån SV L:a Vådeg.!; Siggag.! II: Hägga-

A. vestita.

A. filicaulis.
A.
A.
A.
A.
A.

torp!
A. glaucescens. I: allm., bl. a. i örtbackar. Vh!; diabasplatån SV L:a
Vådeg.! II: allm., t. ex. på åsen!

I: Vh; ND; kanten av diabashässlet SV L:a Vådeg.
I: Vh; Borgatorp; diabashässlets kant. II: skogsvägen vid

Rosa majalis.
R. villosa.

As; Vadet.
I—II: allm., t. ex. Vh.
I: Vh, i kalktorräng. — Överraskande sails, på
hela östfalbygden; uppges av Skärman (1933) blott f. några lok., varav
en i Högstena.
Crataegus calycina. I: flerst. i hässlen. L:a Vådeg. (även diabashässlet);
Så; Hasselbaeken; Ramstorp; även på Vh. - Anmärkningsvärt nog synes
C. oxyacantha saknas på hela östfalbygden, under det att C. calycina och
(Skärman 1933) C. monogyna ha relativt stor utbredning.
Sorbus intermedia. I: Vh; Borgatorp; L:a Vådeg. m. fl. st. II: Häggatorp.
S. aucuparia. I 11: allm., t. ex. Vh; Diabashässlet SV L:a Vådeg.; Hägga
torp.
Malus silvestris. I: Bamstorp.
M. domesiica. Flerst. fv. I: Vh. II: Häggatorp.
Coloneaster integerrimus. I: flerst. i torrängar, hasselsnår m. m. Vh; ND;
Källebacka; Hasselbacken; Ramstorp. Il: siills., blott sedd på åssluttning
i grannskapet av Munkaledet.
Geum urbanum. I: allm. i lundartad vegetation, i trädgårdar m. m. Vh;
Källebacka; Diabashässlet SV L:a Vådeg. II: Djurgården; Hulan.
G. rivale. I-II: allm. i fuktängar, diken m. m.
G. rivale x urbanum. I: Vh, ett ex. 1941.
Medicago lupulina. I: allm. i torrängar. Vh; Källebacka. II: sällsyntare,
t. ex. Dalslund.
M. saliva. I: Borgatorp, fv. i trädgårdsgräsmatta.
Melilotus officinalis (M. Petilpierreanus). I: Jvstn.
M. albus. I: Jvstn. II: Grustaget, rikl. 1948. —Arten sedd även i Borgunda: L:a Borgunda anhalt, dike v. järnvägen; invid denna förekomst ett be
stånd av den för Skarab. län sannolikt nya adventivväxten Reseda lutea, 1948!
Trifolium aureum. I: Daladalen S Lund 1943. II: Db, v. folkskolan 1948.
T. hybridum. I-II: allmänt fv.
T. repens. I—II: allm.
T. montanum. I: allm. o. ofta ymnig i kalktorrängar, t. ex. Vh; Backen;
Källebacka; Ramstorp; Suntorp. II: Hulan, i Avena pratensis - örtbacke
m. ± rikt inslag av flera acidifila arter, t. ex. Deschampsia flexuosa, Tri
R.

canina.

Agrimonia Eupatoria.

folium arvense.
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II: flerst., övervägande på sandmark. Liden; Hulan; Boskogen.
I—II: allm., trol. uteslutande fv., t. ex. Vh.
T. medium. I: Pg; Vh; Knapag.; Suntorp. II: Dalslund; Hulan.
Anlhyllis Vulneraria. I: allm. i torrängar. Vh; Backen; Knapag. II:
Grustaget.
Lotus corniculatus. I—II: allm., t. ex. Vh.
Astragalus glycyphyllus. I: Källebacka. II: åsens O-sluttn. nära Ms;
ängsbacke v. järnv. nära Boskogen.
Vicia hirsuta. I åkrar, ofta ymnig. I: Nolg.; Klippeg. II: O Db; Kapellet.
V. tetrasperma. II: Boskogen, ett ex. på banvallen 1948.
V. silvatica. I: Borgatorp, löväng på lerskiffer.
V. Cracca. I—II: allm., t. ex. Vh.
V. sepium. I: Så. II: O Stensg.; Hagen.
V. angustifolia. II: vägkant nära Djurgårdsledet; Alebäcken (veteåker).
Lathyrus heterophyllus. I: Vh, ymnig.
L. pratensis. I—II: allm. i fuktängar m. m., t. ex. Vh.
L. palustris. I: Daladalen, lövkärr NV Hasselbacken. II: Carex caespitosa - kärr nedom Brunnsg. Jfr Rudbebg 1902.
L. montanus. I: diabasplatån; Borgatorp (löväng); ND (hässel); Hassel
backen; Vh; Kalltorp; Vallstorp. II: allm., t. ex. Ekbacken; Häggatorp;
Hagen.
L. vernus. I: Borgatorp, löväng på lerskiffer.
Oxalis Acetosella. I: L:a Vådeg. (lerskiffersluttn. o. diabashässlet); Borga
torp; ND (hässelmarker). II: allm., t. ex. Häggatorp.
Geranium sanguineum. I: t. allm. i kalktorrängar. Vh; ND; Knapag.;
Ramstorp.
G. silvaticum. I: Plantab. flerst., t. ex. diabashässlet SV L:a Vådeg.; Så;
ND. II: DS; Munkaledet; Hagen.
G. pusillum. I: Djd, på kalkhällmark. II: DS; Stenkullen; Hulan.
G. Robertianum. I: t. allm. såväl i naturlig vegetation
diabashässlet
SV L:a Vådeg.; Djd — som i ruderatvegetation, t. ex. Db. II: Häggatorp;
Munkaledet.
Erodium cicularium. I II: allm. i åkrar.
Linum catharticum. I: allm. i torr- o. fuktängar, t. ex. Vh; ND; Källe
backa. II: Häggatorp; Alebäcken; vägkant 0,5 km O Db.
Polygala vulgaris. I: Vh; Källebacka. II: Alebäcken; Hulan.
P. Amarella. I: allm. i kalkängar (mest fuktiga sådana), t. ex. Vh (skär
blommiga ff. funna); Borgatorp; ND; Suntorp. II: äng 1 km O Db.
Euphorbia Esula. I: Så, åkerrenar nedom Vh.
E. Helioscopia. I—II: allm. i åkrar.
Callitriche spp. I: dike v. Jvstn. II: d:o v. Djurgården; kanaliserade diket
fr. Alebäckssjön (här möjligen både C. verna o. C. polymorpha).
Acer platanoides. I—II: flerst., åtm. ss. fv., t. ex. DS. Ej anträffad ss.
påtagligt vildväxande. — Skärman (1933) uppger klart indigena före
komster i branter på Gerumsberget.
Rhamnus catharticus. I: t. allm. på kalklagret, t. ex. Vh o. Djd, även
diabashässlet SV L:a Vådeg. II: Häggatorp, en buske i klibbalskogen nära
Alebäcken.
T. arvense.

T. pratense.
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I: Så; ND; Ramstorp. II: skogen v. Ms; Boskogen; Vadet.
I: L:a Vådeg., löväng på översta kalkstensterrassen. II:
DS; Hulan; här säkerligen planterad el. fv.
Malva moschata. I: St. Vådeg., fv. v. landsv. II: vägkant strax N Db.
M. pusilla. I: Pg, v. ladugården.
Hypericum maculatum. I—II: allm.
II. perforatum. I: flerst. i torrängar. Vh; ND; Ramstorp. II: Ekbacken;
åsen SO As.
Drosera rotundifolia. II: allm. i myrarna. Ak (DR); As; Ms; Bk.
D. anglica. II: Ms o. Bk, riklig.
D. anglica x rotundifolia. II: Bk.
Viola hirta. I: allm. i lövsnår; även i torrängar, t. ex. Vh; f. fl. alb. spars.
i äng vid ND. Förek. i diabashässlet SV L:a Vådeg. o. i lerskiffersluttningarna; däremot ej noterad f. Nedre Dala, där arten dock ej torde saknas på
alunskifferlagret.
V. mirabilis. I: Vallstorp (hässlet); Så; ND.
V. Riviniana. I: allm., t. ex. diabashässlet SV L:a Vådeg.; Borgatorp.
II: flerst. i skogarna, dock blott sedd på åsen, t. ex. ovan As o. v. Munkaledet.
V. Riviniana x rupestris. I: Backen, Salix-snår 1949.
V. rupestris v. arenaria. I: t. allm. i torrängar på kalklagret. ND; Vh;
Pg; Källebacka; Danskag; Backen. II: Djurgården. Jfr Rudberg 1902.
V. canina. Noterad f. ett fåtal lok. men sannolikt allm. (åtm. i II).
I: Ramstorp. II: Häggatorp; Hagen; Brunnsg.; Svallgrusmarken.
V. canina x Riviniana. Tydliga hybrider blott konstaterade på två
lok.; hybridserien dock (i sekt. I) sannolikt vanligare än ren V. canina.
I: L:a Vådeg. II: åsen ovan As.
V. epipsila. I: t. allm. i fuktig lövskog. Så; Daladalen; Ramstorp; Suntorp; Backen. II: Carex caespitosa - kärr nedom Brunnsg. — Arten är
mycket utbredd på Falbygden o. anges av Skärman (1933) f. åtskilliga
lok. på Gerums-, Varvs- o. Plantabergen.
V. epipsila x palustris. I: på föreg. lok. II: Alebäcken; sannolika hybri
der funna nedom Brunnsg., i klibbalskog nedom Häggatorp o. i skog O Bk.
V. palustris. I: diabasplatån; Borgatorp; Så; Ramstorp. II: allm., t. ex.
Häggatorp.
V. arvensis. I—II: allm., dels i åkrar, dels i relativt naturlig vegetation,
t. ex. på diabasplatån o. på kalkhällmarker v. ND; Sandfältet.
V. tricolor ssp. genuina. II: Häggatorp; Stenkullen; Djurgården.
Lythrum Salicaria. I: Siggag. (Pösan). II: fuktäng i skogen O Bk.
Epilobium montanum. I—II: allm., t. ex. diabashässlet SV L:a Vådeg.;
Så (fuktäng på kalkhällmark); Häggatorp.
E. montanum x palustre. Uppges av Rudberg f. Dala. Uppgiften här
rör antagligen fr. A. Stalin, som i brev t. förf. meddelat, att denna säll
synta hybrid samlats v. Häggatorp.
E. roseum. I: Db, allm. i diken; trinucleusbäcken v. L:a Vådeg. II: allm.
i bäckar o. större diken, t. ex. v. Häggatorp o. Hulan.
E. parviflorum. II: Häggatorp, alkärr v. bäcken ovan gårdarna.
E. palustre. I II: allm., t. ex. Så; Ramstorp; Häggatorp; As (DR); Ms; Bk.
R. Frangula.

Titia cordata.
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I—II: t. allm.; förek. vid As i kärr (Carex
soc.!), säkerligen inkommen efter sjöns sänkning.
Hippuris vulgaris. I: Siggag., kärräng v. Pösan; ND (kvarndammkärret).
Cornus sanguinea. I: Djd, spars. i rasmark av kalkgrus.
Myrrhis vdorata. I: Pg (trädgården). II: DS.
Torilis japonica. I: Djd o. ND, på klipphyllor o. i kalkgrusrasmarker. —
Enl. Skärman (1933) »mycket sällsynt» på Östfalbygden; arten uppges
blott f. en lok. på Yarvsberget.
Cicuta virosa. II: As.
Carum Carvi. I: allm., t. ex. Så. II: blott noterad f. Yadet; Brunnsg.
Pimpinella Saxifraga. I—II: allm. i torrängar, t. ex. Vh.
Aegopodium Podagraria. I—II: flerst. fv.; dessutom i löväng på lerskiffer
ovan Borgatorp, här sannolikt indigen. I Plantabergets t. Skogastorp i
Högstena hörande lundar är arten (bl. a. invid sockengränsen t. Dala)
ofta ett dominerande fältskiktselement. Skärman (1933) anmärker, att
Aegopodium på Gisse- o. Plantabergen uppträder i stor mängd »i fullt na
turlig ängsmark».
[Oenanthe aquatica. Uppges av Rudberg f. As. Möjl. föreligger förväx
ling med den vid sjön ganska rikligt växande Cicuta virosa, vilken av
Rudberg ej anföres fr. socknen. I varje fall torde Oenanthe numera saknas
på lokalen.]
Aethusa Cynapium. I: Pg (trädgården). II: Häggatorp. — Sannolikt
förbisedd.
Selinum Carvifolia. I: i fuktängar o. diken. Pg; strax V Jvstn. II: Djur
gården.
Angelica siivestris. I: Pg; Backen; Siggag. (Pösan). II: Häggatorp; Bo
skogen.
Peucedanum palusire. I: Så; ND. II: t. allm. i kärrängar, t. ex. v. Ms o.
Vadet; »Skäggårdsmosse».
Pastinaca sativa. I: vägkant strax N Db.
Heracleum Sphondylium ssp. sibiricum. I: Vh; Djd; Hasselbacken; Suntorp; L:a Yådeg. (lerskifferplatån). II: 1 km O Db; vägkant O Stensg.
Daucus Carota ssp. siivestris. Anmärkningsvärt sälls., blott funnen på
en lok. I: Daladalens S-sluttn. S Lund.
Pyrola minor. I: Borgatorp (lerskiffersluttn.); Ramstorp (björkskog). II:
Djurgården; Boskogen; Vadet.
P. rotundifolia. I: Ramstorp (björkskog). II: Boskogen.
P. chlorantha. II: spars. i granskog på åsens krön ovan As.
Ramischia secunda. I: björkskog v. Jvstn; Ramstorp. II: Alebäcken;
Boskogen.
Monotropa Hypopitys. II: i barrskog v. Häggatorp, Vadet o. Boskogen.
Ledum palustre. II: t. allm. i myrar o. fuktig skogsmark, t. ex. Ak (DR);
Ms; v. Prinsatorp.
Andromeda Poli folia. II: allm. i myrarna. Ak; As; Ms; Bk.
Vaccinium Vitis-idaea. I: flerst., även i enbuskrika torrängar på kalk
hällmarkerna, t. ex. Så. II: allm.
V. uliginosum. I: ss. föreg.; v. ND på tuvor i kalkkärr. II: allm.
V. Myrlillus. I: ss. föreg., bl. a. på Vh o. i hässel v. ND. II: allm.
Chamaenerion angustifolium.

lasiocarpa -

20- 573371
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vulgare. II: allm. i myrarna. Ak; As; Ms; Bk.
I—II: allm., även på kalkhällområdena.
Erica Telralix. II: As; Ms; Bk; fuktig skog nära »Dalakorset».
Empetrum nigrum. I: Ramstorp (björkskog); Kalltorp (enbuskmark på
sand). II: t. allm. i skogarna, t. ex. kring Ms; Ak (DR).
Primula veris. I: allm. i torrängar o. i lundartad vegetation, t. ex. diabashässlet SV L:a Vådeg.; Borgatorp; Källebacka; Vh. II: DS; Häggatorp;
Stenkullen; Munkaledet; Brunnsg.
P. farinosa. I: allm. i kalkfuktängar o. kärr, t. ex. Så; Djd; Ramstorp.
Androsace septentrionalis. I: på kalkhällmarker v. ND; L:a Vådeg.;
Vallstorp; Backen; Vh. — På alla kalkhällm. men mkt spars.
Lysimachia vulgaris. I: L:a Vådeg., dike på lerskifferplatån. II: As;
Djurgården; Vadet.
L. thyrsijlora. I: Siggag., v. Pösan. II: As; Djurgården; Vadet.
Trientalis europaea. II: allm. i skogarna. I Ms funnen i kärrsamhälle
nära fastmarkskanten; d:o i Ak (DR).
Genlianella campeslris. I: flerst. i ängar, på lerskiffer ovan Borgatorp,
på ortocerkalk v. Så, Djd, Backen o. Vallstorp. II: ängar på alunskifferlagret v. Häggatorp o. Malmen. — Som vanligt i Västergötland har enbart
den höstblommande formen, ssp. germanica Murb., anträffats.
G. Amarella. I: t. allm. i kalkfuktängar. ND; Skäggag.; Danskag.; St.
Vådeg.; Ramstorp; tillhör överallt ssp. axillaris Murb.
G. uliginos'a. I: t. allm. o. rikligare än föreg. i kalkfuktängar, huvuds,
på kalkhällmarkerna. Danskag.; St. Vådeg.; Vallstorp; Backen; Så.
Betr. utbredn. i Västergötland f. denna art, se Albertson (1947å). Arten
är mycket utbredd på Falbygden o. till tidigare anförda lokaler komma
följande, anträffade 1947-1948: Borgunda, fuktig betesmark v. Björstorp; Brunnhem, d:o v. Bosgården; Luttra: fuktäng v. ett litet kalk
kärr nära Skottning (på lok. även Euphrasia Rostkoviana ssp. pratensis);
Stenstorp, fuktig betesmark v. Bosgården.
Menyanthes Irifoliata. I: ND (kvarndammkärret); Så. II: allm. i my
rarna. Ak (DR); As; Ms; Bk.
Fraxinus excelsior. I—II: allm., väl övervägande ss. fv.
Convolvulus arvensis. I: t. allm. i åkrar o. vägkanter, t. ex. Db; Så. II:
Lugnet.
Lithospermum arvense. I: Db. — Sälls. el. förbisedd?
Symphytum asperum. I: Pg; Backen. II: gamla kyrkogången (ymnig). —
Den numera sällsynta S. asperum synes ej vara ovanlig på Falbygden,
förutom i Dala av förf. sedd i Kungslena (ymnig v. kyrkan; Skärman
1933 uppger att här växande Symphytum-iorm skulle tillhöra S. asperum x
officinale, vilket dock tvivelsutan är felaktigt), på en lok. i Segerstad o. i
Falköping. S. uplandicum (S. asperum x officinale) — den i Sverige nu
mera ojämförligt vanligaste Symphytum-typen — har blott konstaterats
v. Stenstorps samhälle.
Anchusa arvensis ssp. occidentalis. I—II: allm. i åkrar.
Pulmonaria officinalis ssp. obscura. I: Borgatorp, löväng på lerskiffer;
L:a Vådeg., dels i diabashässlet, dels i aspskog på lerskifferplatån; Pg
(trädgården; sannolikt inplanterad).
V. Oxycoccus

ssp.

Calluna vulgaris.
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I: Vh; Hasselbacken; ND; i torrängar o. glesa lövsnår
1902.
Myosotis palustris ssp. eupalustris. I II: allm. i bäckar o. diken. Den
höstblommande f., som av Hülphers (1927) beskrivits som egen art,
M. serotina, är allm. i socknen o. synes på hela Falbygden vara den van
ligaste typen.
M. laxa ssp. caespitosa. I: ND (kvarndammkärret); Ramstorp. II: Djur
gården.
M. arvensis. I: Db; Ramstorp; Vallstorp. II: Db.
M. strida. I: Så; Jvstn. II: Ekbacken; Sandfältet; Stenkullen; Boskogen
(banvallen).
Ajuga pyramidalis. I: Pg (björkskog); ND (hässelmark); Kalltorp (enbuskmark på sand); diabashässlet SV L:a Vådeg. (på klipphylla). II: flerst.,
t. ex. Häggatorp; v. Storskogens anhalt.
Scutellaria galericulata. II: flerst., t. ex. i bäcken strax O Db; As; skogs
kärr mell. Liden o. Sandvadet; Boskogen.
Glechoma hederacea. I: ND. II: Häggatorp; Dalslund m. fl. st.
Dracocephalum Ruyschiana. I: Vh. — Betr. nyupptäckta lokaler för
denna de västgötska kalktorrängarnas praktväxt, se Fridén (1947). Jfr
Rudberg 1902.
Prunella vulgaris. I-II: allm. i torr- o. fuktängar. Vh.; f. fl. alb. noterad
f. Alebäcken.
Galeopsis Ladanum. I-II: t. allm. i åkrar, t. ex. ND; Suntorp; Alebäc
ken; Boskogen.
G. bifida. I-II: allm. i åkrar.
G. Tetrahit. I-II: t. allm. i ruderatvegetation; i diabashässlet SV L:a
Vådeg. dessutom på klipphyllor.
G. speciosa. II: Häggatorp, ett par ex. i betesmark o. i alkärr 1948.
Lamium purpureum. I-II: allm. i åkrar, trädgårdar m. m.
L. dissectum. Som föreg. men blott noterad f. I: Jvstn. II: Dalslund.
L. moluccellifolium. Som föreg. I: Pg; Så. II: Dalslund.
L. amplexicaule. I-II: allm. i åkrar.
Leonurus Cardiaca ssp. vulgaris. I: Mossag. II: Db, v. folkskolan. Jfr
P. angustifolia.

på kalklagret. Jfr

Rudberg

Rudberg 1902.
Stachys silvatica.

I: Pg (trädgården); Så; Hasselbacken; diabashässlet

SV L:a Vådeg.
I: Db; Backen. II: Stenkullen.
I: Vh; Så; rikl. i diabashässlet SV L:a Vådeg.
S. Acinos. I: Vh; Djd; L:a Vådeg.; Ramstorp; i kalkhällmarksvegetation
o. i glesa torrängar. II: Grustaget.
Origanum vulgare. I: Vh; St. Vådeg.; Ramstorp; Suntorp; i kalktorrängar.
Thymus Serpyllum. I-II: allm., t. ex. Vh; diabasplatån.
Lycopus europaeus. I: Siggag., kärräng v. Pösan. II: As; kärräng v.
Källängen; skogskärr mell. Liden o. Sandvadet.
Mentha aquaiica x arvensis. I: Siggag., v. Pösan.
M. arvensis. I-II: allm.
Hyoscyamus niger. I: Jvstn. II: Db, v. folkskolan; Häggatorp. Jfr Rud
S. palustris.

Satureja vulgaris.

berg

1902.
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II: Häggatorp.
I: Vh; ND. II: Hagen.
Chaenorrhinum minus. I: Jvstn. II: Boskogen (banvallen).
Scrophularia nodosa. I: Diabashässlet SV L:a Vådeg.; Djd. II: Hägga
torp; Hagen.
Veronica longijolia x spicata. I: spars, på diabasklipphyllor SV L:a
Vådeg.
Denna hybridserie uppträder på Falbygden allmänt i diabasbranter (jfr Skärman 1933 s. 373 o. 396; S. uppfattar den dock som en
formserie av V. spicata) o. dessutom inom vissa områden nedom platå
bergen, t. ex. på kalkhällmarkerna i Vilske-Kleva o. Torbjörntorp samt på
örtbackar i Floby-trakten; på Plantadalens kalkhällmarker saknas den
däremot.
V. spicata. I: allm. i kalktorrängar. Vh; ND; Backen; L:a Vådeg.; Rams
torp; Suntorp.
V. serpyllifolia. I: diabasplatån; ND; Så. II: Djurgården; Grustaget.
V. arvcnsis. I—II: allm., dels i åkrar, dels i hällmarksvegetation (diabas
platån; kalkhällmarker).
V. verria. I: Jvstn, banvall 1949. II: Sandfältet (riklig).
V. agrestis. I—II: allm. i åkrar.
V. Chamaedrys. I—II: allm. i ängar m. m.
V. officinalis. I—II: ss. föreg., även på diabasplatån.
V. scutellata. I: allm. i kärr o. vätartad vegetation; v. Backen f. vitlosa.
II: As; Boskogen.
V. Anagallis-aquatica. I: ND (kvarndammkärret); Db (landsvägsdike).
II: DS; Munkaledet (ymnig i kanaliserad bäck).
V. Bcccabunga. I: allm. i källdrag o. diken, t. ex. trinucleusbäcken v.
L:a Vådeg.; Så; Ramstorp. II: Häggatorp; Brunnsg., Hulan m. fl. st.
Melampyrum pratense. II: allm. i skogarna.
M. cristatum. 1: Källebacka, enbuskrik örtbacke, spars. 1941, ymnig
1948! — Arten är i Västergötland verkligt sälls. (jfr karta hos Sterner
1922); fr. Falbygden blott uppgiven f. några få lokaler, bl. a. Odensberg i
Gökhem sn (L. Fridén in litt.).
Euphrasia brevipila. I: t. allm. i betesmarker, även relativt naturliga
samh. av kalkfuktängstyp, ngn gång även torrängar. Diabashällar SV L:a
Vådeg.; Källebacka; Kalltorp; Jvstn; Ramstorp (i kalkfuktäng rikl. o.
storvuxen, i kalktorräng spars. o. spenslig); Så (gles torräng på kalkhäll
mark). II: t. allm. i betesmarker O Db; skogsväg v. Hagen; Kapellet (ym
nig o. mycket högvuxen i rågåker!).
E. strida. I: ss. föreg., bl. a. på diabashällar SV L:a Vådeg., på häll
marker o. i kalkfuktängar v. Danskag.; Kalltorp; Så (DR). II: Häggatorp
(ymnig i fuktäng); Hulan; Boskogen (skogsstig); landsvägskant nära Dala
korset.
E. curta. I: Så; Djd; i kalkfuktängar.
Odontites rubra ssp. verna. I—II: allm. i åkrar.
Rhinanthus minor ssp. typicus. I: ND; Backen. II: Häggatorp; Hulan.
R. serotinus ssp. vernalis. II: Häggatorp.
Pedicularis palustris ssp. eupalustris. I: Djd. II: Djurgården. — Ssp.
opsiantha. II: Bk, spars. i rikkärrsamhällen.
Verbascum nigrum.

Linaria vulgaris.
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P. silvatica. II: Sandfältet, spars. i Juncus squarrosus - Nardus stricta hed. — Av Skårman (1933) uppgiven f. tre lok. på Varvsberget. Wahlen
berg anför arten i sin resedagbok (Albertson 1945) fr. Mössebergs diabasplatå. Man kan förmoda att granspiran ej är sälls. just på diabasplatåerna;
förekomsten på alunskifferlagret i Dala är däremot ganska anmärknings
värd.
Pinguicula vulgaris. I: allm. i fuktängar o. kalkkärr. ND; Borgatorp;
Ramstorp. II: Bk; Djurgården; Häggatorp.
Utricularia vulgaris. II: Ms (t. rikl. men ster. i tjärnen, tills. m. Chara
hispida o. Ch. fragilis; det. O. Hasslow).
U. intermedia. II: As; Ms; Bk. Jfr Rudberg 1902.
17. minor. II: Ms; Bk. Jfr Rudberg 1902.
Plantago major. I—II: allm.
P. media. I—II: allm., bl. a. i kalktorrängar, t. ex. Vh.
P. lanceolata. I—II: ss. föreg., t. ex. Vh.
Galium triandrum. I: ND, spars. i kalktorräng på tunt vittringsgrus;
konstaterad här först 1943. Betr. utbredningen o. de ganska talrika nya
lokalerna f. denna kontinentala art i Västergötland, se Fridén (1947).
G. Aparine. II: Häggatorp, i Filipendula Ulmaria - rik klibbalskog.
G. Vaillantii. I: Pg (trädgården); Jvstn. II: Stenkullen. Trol. allm. ss.
ogräs men förbisedd.
G. uliginosum. I: Så; Ramstorp; Kalltorp. II: As; Bk; Häggatorp; Bo
skogen.
G. palustre (coll.). I—II: allm. i kärr.
G. trifidum. II: Ms, Carex rostrata - kärr i tjärnkanten, funnen av Sven
Fransson 1954.
G. boreale. I—11: allm. i torrängar, t. ex. Vh.
G. verum ssp. euverum. I—II: ss. föreg., t. ex. Vh.
G. Mollugo. I: t. allm., t. ex. Db. II: Djurgården; Boskogen m. fl. st.
G. Mollugo x verum. I: Db, dikesren v. landsv.
Adoxa Moschatellina. I: Pg (trädgården); Danskag.; Borgatorp; ND;
Kalltorp; Vallstorp (hässlet); Hasselbacken (ymnig). II: gamla kyrko
gången; DS; Djurgården.
Sambucus nigra. Sälls. fv. I: Backen. II: strax O Db.
Viburnum Opulus. I: Vh; Vallstorp; diabashässlet SV L:a Vådeg. II: DS
(»Ljungsbergskullen»).
Linnaea borealis. II: t. allm. i skogarna, särskilt ymnig ovan Ak.
Lonicera xylosteum. I: Vh; Vallstorp; ND; Borgatorp; Hasselbacken;
diabashässlet SV L:a Vådeg. II: DS (»Ljungsbergskullen»).
Valeriana sambucifolia. I: ND; Backen. II: Alebäcken; Djurgården;
Hulan; kärräng i skogen mell. Ms o. Bk.
V. officinalis? I: Vallstorp, klipphylla i hässlet.
Succisa pratensis. I—II: allm. i fuktängar, t. ex. Vh.
Knautia arvensis. I: allm. i torrängar, t. ex. Vh. II: Hagen; Llulan; Bo
skogen.
Scabiosa Columbaria. I: allm. i kalktorrängar. Vh; ND; Källebacka;
Backen; Ramstorp. — Betr. artens utbredn. i Sverige, se Albertson
(1945). Nya lokaler fr. Falbygden ha meddelats av Fridén (1947).
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Campanula rapunculoides.

I: fv. v. Pg; Källebacka. II: Sandvadet;

Brunnsg.
C. latifolia. I: Plantab. SV Borgatorp, några ex. i glest hasselsnår i dia
basblockmark på lerskiffersluttning.
C. Trachelium. I: L:a Vådeg.; Backen.
C. rotundifolia. I—II: allm., t. ex.' Yh.
C. persicifolia. I: Yh; Källebacka; diabashässlet SV L:a Vådeg. II: Db;
Källängen; Alebäcken; Boskogen.
Jasione montana. II: Boskogen (ödeåker på sand); Calluna-rik betes
mark S Alebäcken.
Solidago Virgaurea. I: Yh; Källebacka; Ramstorp; i kalktorrängar. II:
Alebäcken.
Erigeron acre ssp. typicum. I: Yh; ND; Ramstorp; ss. föreg. II: Häggatorp; Grustaget.
Filago arvensis. I: Jvstn. II: Grustaget; Storskogens anhalt (banvallen).
Antennaria dioeca. I—II: allm., t. ex. Vh.
Gnaphalium silvaticum. I: Så; Rorgatorp; Backen; i betesmarker. II:
Häggatorp; Djurgården; Vadet; Kapellet.
G. uliginosum. I: Pg; ND; diabasplatån. II: allm., t. ex. Häggatorp.
Inula salicina. 1: Vh; ND; Hasselbacken; i kalktorrängar o. glesa löv
snår.
Bidens tripartita. I: Siggag., kärräng v. Pösan; f. ö. i diken v. Så o. Db.
II: DS; Ms; Häggatorp; Hulan.
B. cernua. II: DS, m. föreg. art v. en damm; bäcken strax O Db.
Anthemis linctoria. I: t. allm. i vallar, t. ex. Så; Källebacka. II:
O Stensg.
A. arvensis. I: ss. föreg. Så; Backen. II: Djurgården. — Anmärknings
värt nog är denna art i stort sett allm. på Falbygden under det att Matri
caria Chamomilla av förf. ej anträffats på någon lok. inom området (den
uppges dock in litt, av Hilleström fr. Falköping); sistnämnda art är
däremot mycket vanlig på Varaslätten, där Anthemis arvensis (bortsett
fr. de sandrika delarna av Edsvära sn) är sälls. o. tillfällig. De båda arterna
synas i stort sett utesluta varandra, vilket också enl. Sterner (1938 s.
159; jfr kartorna 276 o. 277) är fallet på Öland. Även åkrarnas ogräsflora
har sitt växtgeografiska intresse!
Achillea Ptarmica ssp. eu-Ptarmica. I: ND; Siggag. II: t. allm., t. ex. v.
As; Storskogens anhalt; Boskogen.
A. Millefolium ssp. eu-Millefolium. I—II: allm., t. ex. Vh.
Chrysanthemum vulgare. I: ND.
C. Leucanthemum. I—II: allm., t. ex. Vh.
Matricaria maritima v. inodora. I—II: allm. i åkrar.
M. matricarioides. I—II: allm.
Artemisia campestris. I: Vh; ND; St. Vådeg.; Källebacka; i torrängar.
A. vulgaris. I—II: allm. — Anmärkningsvärt nog synes A. Absinthium
füllst, saknas; arten förefaller ö. h. t. vara sälls. på Falbygden.
Tussilago Farfara. I-II: allm.; ofta i ± naturlig vegetation, t. ex. v.
trinucleusbäcken O L:a Vådeg.
Petasiles hybridus. II: DS; Häggatorp; på båda lok. ymnig.
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Arnica montana. I: L:a Vådeg. (aspskog på lerskifferplanet); Pg (björk
skog); Kalltorp (enbuskmark på sand). II: flerst., t. ex. Djurgården; Alebäcken; A^adet.
Senecio vulgaris. I—11: allm.
S. silvaticus. II: Grustaget; Djurgården; Asebacken; Hagen; Boskogen.
S. viscosus. I: Jvstn.
Carlina vulgaris ssp. euvulgaris. I: Yh; Källebacka; Ramstorp; i kalk
torrängar. — Ssp. intermedia. I: Vh; ex. härifrån, leg. R. Sernander
1905, i A'äxtbiol. Inst, herb., Uppsala. Det kan anmärkas, att typisk ssp.
longifolia förek. ganska rikligt i de egendomliga kalktuff-ängarna v. Skogastorpskärret i Högstena (Albertson 1942 s. 87); den övergår emellertid
genom mellanformer utan gräns i ssp. euvulgaris. Det synes förf. olämpligt
att för dessa Carlina-raser använda subspecies-begreppet; lämpligast vore
att uppfatta den sannolikt till extrema kalktrakter bundna longifolia-typen
som varietet av C. vulgaris.
Arctium minus. I—II: allm.
Carduus crispus. I: Db. II: Häggatorp; Boskogen.
Cirsium vulgare. I—II: allm.
C. palustre. I: ND; Db. II: Djurgården; Bk; Boskogen; Hulan; Vadet.
C. heterophyllum. I: Daladalen flerst. i fuktängar; Danskag.; Skäggag.;
Ramstorp.
C. acaule. I: allm. i betesmarker, torr- o. fuktängar, t. ex. Vh; Källe
backa; Borgatorp; L:a Vådeg. II: allm. på alunskifferlagret, t. ex. v. Hägga
torp; O Klagstorpsåsen funnen i skogsäng v. Boskogen o. i vägkant 3,5 km
0 Db.
C. acaule x arvense. I: Daladalens S-sluttn. nedom Lund, ett vackert
bestånd, upptäckt 1942. Denna sällsynta, för Västergötland nya hybrid
är tidigare blott känd fr. en lok. på Öland (Sterner 1938), en i Skåne
och några på Gotland. Ett av de intressantaste inslagen i socknens flora!
C. arvense. I—II: allm.
Centaurea Jacea ssp. eu-Jacea. I: allm., t. ex. Vh. II: Djurgården; Vadet;
Hulan.
C. Cyanus. I—II: allm. i åkrar.
C. Scabiosa. I: t. allm., vanlig bl. a. i torrängar, t. ex. på Vh, där den
sällsynta f. integrifolia anträffats, v. Backen o. Ramstorp. II: Dalslund;
Boskogen; Kapellet m. fl. st., oftast i vägkanter.
Cichorium intybus. I: Borgatorp, fv. i trädgårdsgräsmatta. — Denna i
Västergötland mycket sällsynta synantrop har också anträffats t. rikligt
1 en åker i Borgunda kyrkby, även här dock säkerligen härstammande fr.
odlade individ.
Lapsana communis. I: Db. II: DS; Häggatorp; Boskogen.
Hypochoeris maculata. I: Vh; ND; Källebacka; i kalktorrängar. II: Ek
backen; Hulan.
Leontodon hispidus. I: t. allm. i mesofila ängar. ND; Backen; Borgatorp;
Ramstorp; Suntorp.
L. autumnalis. I—II: allm.
Tragopogon pratensis ssp. eupratensis. I: Pg; Vh; Sunnag. II: Hagen.
Scorzonera humilis. I: blott noterad f. A7h. II: Malmen; Hagen.
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Taraxacu m.
Till samtliga anförda arter föreligga av G. Haglund granskade beläggex.
(insamlade 1941, 1948 o. 1949), de flesta förvarade på Växtbiologiska In
stitutionen (ett antal ark dessutom i Riksmuseets herb., Uppsala Bot.
Museum o. herb. Albertson). Där tecknet 1 utsattes efter en lokaluppgift
saknas beläggex.; talrika anteckningar om lättigenkännliga arters före
komst föreligga men blott ett fåtal medtagas i förteckningen. Beträffande
rent synantropa arter anföres i regel intet om ståndort eller växtsamhälle.

Erythrosperma.
Taraxacum brachyglossum Dt. I: Borgatorp (äng på lerskiffer); Backen
(kalkhällhed); Hasselbacken. II: Sandfältet (Festuca ovina - hed); Lugnet;
vägkant 4 km ö om Db.
T. dccipiens Raunk.; Hagl. I: Backen (kalkhällhed; m. föreg. art o.
riklig T. marginatum). — Ny för Västergötland.
T. dissimile Dt. 1: ND (kalktorräng). II: Sandfältet (sandgräshed).
Arten uppges av Skårman (1938 s. 433) för Fors sn i Flundre härad.
T. jalcatum Brenn. (Syn. T. brachycranum Dt.) II: Sandfältet ss. föreg.
T. fulvum Raunk. II: Sandfältet ss. föreg.; Lugnet; vägkant 4 km ö om
Db. överallt på kalkfattig sand- o. grusmark; torde saknas i I.
T. lacistophyllum Dt. II: Sandfältet ss. föreg. — Denna enl. Haglund
(1947 s. 82) närmast atlantiska art uppges av Dahlstedt (1921 s. 80) för
ITavstena vid Skövde.
T. laetum Dt. I: Så (1923, G. Haglund; herb. Stockholm; här även ex.
fr. Stenstorp). Ej återfunnen.
T. limbatum Dt. [Syn. T. obscurans (Dr) Hag'l.] I: allm. i kalkhäll
hedar o. torrängar. Så; Vallstorp; Backen; Ramstorp. II: Sandfältet (Festuca
ovina - hed).
T. marginatum Dt. I: Backen (kalkhällhed). II: Sandfältet ss. föreg.
T. polyschistum Dt. I: Vallstorp, i kalkhällhedar nära Stenstorps-vägen
(1941, 1949) o. Avenetum-äng närmare gården (1949), här m. T. limbatum,
T. proximum, T. rubicundum, T. taeniatum o. T. obliquum; L:a Vådeg.
(på översta ortocerkalkterrassen 1941). — Denna för steppängs- o. alvarvegetation på Gotland (Dahlstedt 1921 s. 84) o. Öland (Haglund 1946
s. 340 ff.) utmärkande art har av förf. (Albertson 1946 s. 40) i förbigå
ende omnämnts fr. Dala-hällmarkerna. Arten är även anträffad på Om
berg (Saarsoo 1946 s. 364).
T. proximum Dt. I: Vallstorp (se ovan). II: vägkant v. As.
T. rubicundum Dt. I: allm. i torrängar o. kalkhällhedar. Så; Backen;
Vallstorp. II: anteckn. för grusbackar ö om Db, t. ex. Ekbacken!
T. taeniatum Hagl. I: Vallstorp (kalktorräng). II: Åsens V-sluttn. ovan As.
T. tenuilobum Dt. II: Sandfältet (ett ex. i Festuca ovina - sandhed 1949).

Obliqua.
T. obliquum (Fr.) Dt. I: allm. i torrängar o. kalkhällhedar. Så; Valls
torp; Backen o. ND! II: grusbackar Ö om Db!
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Palus tr ia.
T. balticum Dt. I: Så kalkhällområde, i vätängar.
T. decolorans Dt. I: Backen; Djd. Liksom de följ. i vätartade samhällen.
T. suecicum Hagl. [Syn. T. paluslre (Ehrh.) Dt.] I: Så; Backen; Hassel

backen (lövkärr); Vallstorp!
T. vestrogothicum Dt. I: Så; Djd; Backen.

Spectabilia.
T. maculigerum Lindb. fil. I: Hasselbacken (lövkärr).
T. maculigerum ssp. emyphyllum Dt. I: Backen (Salix-rik fuktäng).
T. Nordstedtii Dt. Flerst. i fuktängar. I: Danskag.; Djd; Vallstorp! II:

Häggatorp.
T. praestans Lindb. fil. I: Borgatorp (äng på lerskiffer); Hasselbacken

(fuktäng).

Vulgaria.
T. aequilobum Dt. I: ND; Vh. II: Brunnsg.!
T. alatum Lindb. fil. Allm. I: Pg; Vh; ND! II: Brunnsg., Dalslund o.

Stenkullen!
T. angustisquameum Dt. I: Borgatorp; Pg; vägkant V omDb. II: Brunnsg.

ovan Dalslund.
T.
T.
T.
T.
T.

caloschistum Dt. I: Pg; Ramstorp. II: Brunnsg.!
caudatulum Dt. II: Stenkullen.
cordatum Palmgr. I: Pg. II: Munkaledet.
croceiflorum Dt. I: Så; Ramstorp; Pg; Tomten. II: Rrunnsg.!
cyanolepis Dt. Allm. 1: Pg; Vh; Backen. II: Ekbacken, Sandfältet o.

Dalslund!
T. Dahlstedtii Lindb. fil. 1: Så (neofyt på klipphylla i Baggedalen).
T. duplidens Lindb. fil. I: Pg; Vallstorp. II: Häggatorp. — Sannolikt

allm., bl. a. ss. neofyt i fuktängar.
T. Ekmanii Dt. II: Brunnsg.
T. fasciatum Dt. I: Pg.
T. Florstroemii Markl. I: Så (rödfyrupplag).
T. Huelphersianum Dt. Allm. I: Pg; Så; Ramstorp; Backen! II: »Boket»;
Brunnsg. o. Stenkullen!
T. laciniosum Dt. I: Pg. II: Ekbacken.
T. leptodon Markl. I: Vallstorp (neofyt på klipphylla i hässlet); Rams
torp.
T. lingulatum Markl. I: Jvstn; Backen! II: Källängen; Brunnsg.!
T. litorale Raunk. I: Så, i vätartad vegetation. — Denna indigena art
sannolikt ofta förbisedd; strax utanför omr. anträffad i Borgunda: fuktäng
nära Ramstorps skog.
T. longisquameum Lindb. fil. Allm. I: Pg; Så o. Backen! II: Häggatorp;
Brunnsg. o. Ekbacken!
T. macranthoides Hagl. I: vägskärning mell. Danskag. o. Backen. —
Anträffad även i Stenstorp: »A/o/na-backen» nära Bosgården; här dess
utom T. latissimum Palmgr. o. följ. art.
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T. macranthum
T. melanthoides
T. molybdolepis
T. obliquilobum

Dt.
Dr.
Dt.
Dt.

I: Yh (på gränsen mot kulturmarken).
I: ND; Vh; Ramstorp. II: Stenkullen.
I: Så; vägskärning mell. Danskag. o. Backen.
Allm. I: ND; Ramstorp; Vallstorp. Il: Ekbacken;

Sandfältet!
Dt. I: Så (Varholmsgärdet).
Lindb. fil. I: Borgatorp (äng på lerskiffer).
T. pectinatiforme Lindb. fil. Allm. I: Pg; ND o. Vallstorp! II: Stenkul
len o. Brunnsg.!
T. privurn Dt. I: ND; Backen; Vallstorp o. Tomten!
T. retroflexum Lindb. fil. I: Pg; Vh; ND; Backen. II: Ekbacken.
T. rubrisquameum M. P. Chr. [Syn. T. haematicum Hagl.; se Haglund
1947 s. 98.] I: Backen (fuktängsglänta i Salix-snår).
T. semiglobosutn Lindb. fil. I: Pg.
T. subcanescens Markl. I: ND; Backen; Vallstorp; Jvstn. II: Ekbacken.
T. sublaeticolor Dt. I: Pg.
T. lenebricans Dt. Allm., även ss. neofyt i fuktängar. I: Pg; Tomten;
Så o. Backen! II: Ekbacken; Häggatorp.
T. trilobatum Palmgr. [Syn. T. chloroleucum Dt; se Haglund 1947 s.
100.] Allm. I: L:a Vådeg.; Vh; ND; Yallstorp; Kalltorp. II: Ekbacken;
Sandfältet o. Brunnsg.!
T. xanthostigma Lindb. fil. I: Jvstn! II: Brunnsg.
T. pachylobum

X.

parvuliceps

I—II: allm.
I—II: allm.
S. asper. I: Pg; Jvstn; Så; ND. II: DS; Dalslund.
Lactuca muralis. I: Diabashässlet SV L:a Vådeg.; Borgatorp (löväng på
lerskiffer). II: skogsglänta på åsens O-sluttn. mot Ms.
Crepis tectorum. I: Db; Så; Djd (på kalkhällmark). II: Häggatorp; Djur
gården; Grustaget.
C. praemorsa. I: ND; Djd; L:a Vådeg.; Ramstorp; i meso- o. hygrofila
kalkängar. II: DS; Djurgården; Häggatorp.
C. paludosa. I: Så; Daladalen; Backen; Knapag.; i kärrängar. II: Hägga
torp; Vadet.
Sonclms arvensis.

S.

oleraceus.

Hier aciu m.

Släktet är blott obetydligt studerat. Ett fåtal kollekter ha hopbragts,
de flesta 1948. Beläggex. till samtliga anförda arter el. artgrupper (utom
H. Auricula o. II. umbellalum) ha granskats av lektor E. Almquist.II.
II. macrolepideum.

I l I: allm. i torrängar, såväl på kalkrik som kalkfat-

tig mark.
I—II: allm. ss. föreg.
I—II: allm. ss. föreg. men övervägande i fuktängar.
H. Auricula x Pilosella. I: St. Vådeg., i gles björkskog.
H. glomeratum (coll.). II: Lläggatorp, i vägkant 1937, senare ej återfun
nen. — En annan glomeralum-iovm insamlades 1948 i Borgunda: vägkant
v. Björstorp.
H. Pilosella.

II. Auricula.
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Ilieracia Silvaticiformia. I: Plantaberget v. L:a Vådeg. Två ff. insamlade,
den ena tillh. stenolepis-gruppen (ravin i trinucleusskiffer), den andra
troligen H. sagittatum (aspskog på trinucleusskifferplatån).
Ilieracia Vulgatiformia. II: flerst. i Dalaskogen. H. cfr exaltans samlad
i gles barrblandskog v. Trädgårdstorp; en f. av porrigens-gruppen i Pteridium-rik glänta ovan Ms.
Hieracia Rigida. II: allm. i Dalaskogen; flera ff. representerade.
H. umbellatum. I—II: allm. i torrängar, vägkanter m. m.
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ST RAT IOTES-S JÖAR I NORRBOTTEN.
AV

BROR HEDLIN, ERIK JULIN och ALBERT PEKKARI.

Våren 1955 fann en av oss (Hedlin) under en fågelexkursion
tillsammans med fil. mag. Nils Slunga Stratiotes aloides i Källträsket (på topografiska kartan kallat »f. d. Költräsket») i Nederkalix i Norrbotten. Sjön är belägen omedelbart norr om stora kust
landsvägen intill Nedertorneå sockens gräns. Efter äldre sänkningar
och upprensningar av avloppet återstår av denna sjö nu endast en
bågböjd åliknande vattenspegel. Resten av den forna sjöarealen
har vuxit igen till ett vidsträckt gungfly, vars vegetation närmast
kan betecknas som ett övergångsrikkärr (Du Rietz 1949, s. 294ff.)
eller »intermediate fen» (Sjörs 1952, s. 248-249). Det var i det
öppna vattnet norr om den skogklädda fastmarksholmen i sjöområ
dets mitt vattenaloén påträffades.
Sommaren medförde för oss andra uppgifter, Så att vi icke förrän
skolorna i slutet av augusti kallade oss tillbaka till Haparanda
kunde påbörja utforskandet av fyndplatsen. Under tiden hade pro
fessor Mauno J. Kotilainen på hemväg från sina Strcitiotes-s]öar i
Kittilä under en mellanlandning i Haparanda fäst vår uppmärksam
het på den kvartärgeologiska betydelsen av de nordliga förekoms
terna av sällsynta vattenväxter. Det gällde alltså att under några
korta höstsöndagar hopbringa så pass stort kunskapsmaterial om
vattenaloens och dess ev. följeväxters utbredning inom Källträskets
vattensystem, att en nödtorftig publicering av fyndet kunde äga
rum. Fältarbetet pågick, tills vintern satte stopp för detsamma, och
meningen var, att det skulle fullföljas under sommaren 1956. An
nat arbete kom emellertid hindrande emellan, så att blott obetydligt
material tillkommit. Då vi nu stå inför valet att publicera våra re
sultat i föreliggande preliminära skick eller invänta ytterligare en
sommar, ha vi föredragit det förra alternativet, så mycket hellre
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som en av oss (Hedlin) ämnar fortsätta undersökningen enligt ut
vidgad plan och under längre tid.

Ingenting ger enligt vår uppfattning vid handen, att vattenaloen
skulle inkommit hit under de senaste århundradena, och man stäl
les därför inför frågan, varför den icke iakttagits tidigare. Nu är
det nog så, att Norrbotten är det botaniskt minst utforskade av alla
de svenska landskapen. En och annan botanist måste dock ha fär
dats förbi Källträsket, då stora kustlandsvägen ju löper utmed sjön.
Sålunda gick Linnés färdväg här förbi under hans lappländska
resa 1732. Han avreste från Sangis tidigt på morgonen den 14 au
gusti och kom klockan 3 samma dag till Torneå — en snabb färd
särskilt med tanke på, att han hade att passera icke mindre än tre
färjställen på denna sträcka. I resebeskrivningen [Linnaeus 1913
(1732), s. 177] finns ingen anteckning om Stratiotes förrän vid Kemi
en vecka senare (1. c., s. 183). Det kunde vara av intresse att konsta
tera, om Linné över huvud taget haft möjlighet att upptäcka vatten
aloen i Källträsket den 14 augusti 1732.
I Hoppes arbete »Vägarna inom Norrbottens län» (Hoppe 1945)
återges på kartan, plansch V, kustlandsvägens sträckning mellan
Sangis och Säivis år 1830 (ev. tidigare men ej senare). För att få
veta om ytterligare kunskap kunde vinnas om vägens tidigare sträck
ning, vände vi oss till professor Hoppe, som haft vänligheten att för
vår räkning på Lantmäteristyrelsens arkiv gå igenom det äldsta
kartmaterialet för Sangis och Säivis byar. Han skriver härom föl
jande: »Kustlandsvägen finnes mera i detalj utlagd först på kartor
från 1784 (Sangis, transportkarta) och 1784-87 (Säivis, avvittringskarta). Den har där den sträckning som jag angivit på min
PI. V, dvs. norr om Költräsket (’Kilträsket’, ’Kjälträsket’). Enligt
kartorna gick vägen — som är utlagd på topografiska kartan — på
minst 200 m avstånd från träskets öppna vattenyta. Det finns för
mig inget tvivel om att vägen gick på samma ställe även vid tiden
för Linnés färd. Att han icke noterat Stratiotes kan bero på att han
befunnit sig för långt från sjön, att terrängen däremellan varit
skogtäckt eller dylikt. Endast besök på platsen kan avgöra om
denna uppfattning är riktig.»
Även om sjöns vattenspegel före sänkningen sträckte sig något
längre norrut, bör skogen även 1732 ha skymt denna för den vägfarandes blickar, och om dessutom hänsyn tas till den brådska
Linné måste haft för att hinna genomföra sitt dagsprogram, får
man nog anse för säkert, att han inte hade någon möjlighet att få
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syn på Stratiotes i Källträsket. Han såg den dock som sagt en vecka
senare vid Kemi, men synes då icke ha reagerat för det märkliga
i att här återse en art, som han lämnat bakom sig redan någonstans
vid Norrlands sydgräns, om man nu inte får tyda blotta antecknan
det av arten som belägg för en sådan reaktion.
För övrigt färdades Linné ännu en gång förbi Källträsket i västösllig riktning, nämligen den 25 september 1 732 [Linnaeus 1913
(1732), s. 198], och kanske ytterligare en gång i båda riktningarna
i slutet av augusti eller i början av september samma år (1. c., s. 194).
Den 25 september (Linnés dateringar omräknade till »nya stilen»)
var brådskan tydligen ännu större än vid den tidigare resan, och
beträffande färden i slutet av augusti vet man icke, om den skedde
till lands eller sjöss, ehuru det förra alternativet är sannolikare.
Kustlandsvägens sträckning på Linnés tid och i nutiden är inlagd
på kartan (fig. 1).
Redan vid vårt första besök vid Källträsket kunde vi se, att sjön
var av en eutrofare typ än sjöarna närmare Haparanda. Vår första
åtgärd vid hemkomsten var därför att rannsaka bonitets- och berggrundskartorna i »Atlas över Sverige», varvid vi funno, att Käll
träsket ligger inom ett smalt område av karelidformation, som van
ligt med även basiska skiffrar sträckande sig från Säivisnäshalvöns
sydspets halvannan mil norrut (fig. 1). Så småningom fingo vi ge
nom vänlig förmedling av statsgeologen, fil. dr Gösta Lundqvist
från S. G. U. kopior av kartor i större skala utförda av fil. lic.
E. Åhman, på vilka gränserna för eutrofområdet tydligt framträdde
(fig. 1). Med hjälp av dessa satte vi i gång med sökandet efter
Stratiotes i de övriga sjöarna inom karelidområdet. Under höstens
lopp hittade vi vattenaloén i ytterligare 3 sjöar, N. och S. Mjöträsken
samt N. Kilpiträsket. I S. Kilpiträsket fanns Stratiotes till för några
år sedan (enligt meddelande av hemmansägare Karl Fredriks
son, Säivisnäs) men är nu utdöd där, sannolikt genom sjöns uppgrundning och igenväxning.
Sjöarna tillhöra två skilda vattensystem, vilka båda avrinna mot
norr, dvs. mot landskapets huvudlutning. För det nordligast be
lägna är S. Mjöträsket källsjö. Detta avflyter med en kort bäck till
N. Mjöträsket. Från denna sjö leder ett avlopp till Källträsket, var
ifrån vattnet rinner österut i en genom grävning fördjupad och rätad
avloppsgrav till Myllyoja, som utfaller i Säivisviken. Det andra
vattensystemet utgöres av de båda Kilpiträsken, varav det södra är
källsjö och avrinner till det norra. Bäcken dem emellan förlöper
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Fig. 1. Karta över Stratiotes-sjöarna i Nederkalix
(svarta). Skala 1 : 100 000. Inom den prickade
linjen område med karelsk berggrund. Den
dubbla linjen = nuvarande kustlandsvägen,
dubbel streckad linje = kustlandsvägen vid
tiden för Linnés Lapplands-resa.
För spridning godkänd i rikets allmänna kart
verk den 24 juni 1957.
Map of the Stratiotes lakes in Nederkalix (black).
Scale 1 : 100,000. Within the dotted line zone of
Karelids. Double line = the present coast road;
broken double line = the coast road at the time
of Linnäus’ Lapland journey.
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diffust genom gungflyet och är bitvis svår att urskilja. N. Kilpiträsket
utfaller genom en medelst upprensning något fördjupad bäck i
Bodöfjärdeti. (Se kartorna fig. 1, 2 och 3.)
Båda sjösystemen äro reglerade. Utdikningen har ägt rum i etap
per med början vid mitten av förra århundradet, kanske tidigare.
Vattenytornas sänkning har påskyndat igenväxningen, och sjöspeg
larna omgivas nu överallt av gungflyn, vilka omöjliggöra framträng
ande till öppet vatten utan användande av myrskidor. Övrig kultur
påverkan utgöres beträffande Källträsket och Mjöträsken av slåtter,
men denna upphör alltmera. Betningen är utom kring S. Mjöträsket
obetydlig. Väster om N. Mjöträskets nordända ligger en större sop
hög. Någon mera betydande inverkan på sjön synes den icke ha.
Dels når den ännu inte ned till stranden, dels består den huvudsak
ligen av torrt avfall. Det vore emellertid önskvärt, att vederbörande
ville upphöra med soptömningen ut mot sjön. Kilpiträsken äro star
kare utsatta för kulturens inflytande. Detta gäller särskilt S. Kilpi
träsket, vars omgivande marker delvis äro uppodlade till åkrar.
Sjöarna ligga i svackor i den karelska formationens berggrund,
vilken här huvudsakligen består av säivisskiffer, klädd av ett mer
eller mindre mäktigt moräntäcke. Dalsidorna komma kring N.
Kilpiträsket och N. Mjöträsket ganska nära sjöytorna. Dessa sjöar
ha sålunda icke i så hög grad minskat sina ytor genom igenväxning.
De övriga däremot omgivas av vidsträckta kärrmarker utbildade som
gungflyn.
Vattendjupet — nu obetydligt — har från början varit mycket
större, varom de mäktiga bottensedimenten bära vittne (tab. I).
Prov av dessa från Mjöträsken, tagna 22.4.1956, undersöktes av
dr Gösta Lundqvist. Denne har härom haft vänligheten meddela
följande. N. Mjöträsket: Dygyttja med diatomacéer (Cymbella,
Cocconeis, Epithemia, Fragilaria, Navicula, Surirella, Sijnedra), frag
ment av Riuularia m. m. S. Mjöträsket: Findetritusgyttja med föga
grovdetritus, diatomacéer (Epithemia, Fragilaria, Pinnulari.a, Suri
rella), spongienålar, kitinrester, enstaka mineralkorn. Båda äro
normala insjösediment i denna miljö.
Den högre vegetationen sammansättes visserligen till rätt stor del
av samma arter i de olika sjöarna (tab. II), men arternas frekvens
varierar delvis starkt, och detta förhållande förlänar varje sjö en
särpräglad vegetationsfysionomi.
S. Mjöträsket domineras av Stratiotes och Potamogeton zosterifolius, medan Ceratophyllum demersum här endast förekommer nära
21 — 573371
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Fig. 2. Kartor över Kilpiträsken och Mjöträsken. Skala 1 : 10 000. Streckade ytor
= sjöarnas nuvarande vattenspeglar. Om
råden inom prlcldinjer = vattenspeglarna
före sänkningen, nu kärr (gungfly). Cirk
lar = provtagningspunkter för kemiska
vattenanalyser 9.10. 1955. Trianglar =
dito vid andra tider. Kvadrater = vinterobservationspunkter (22.4. 1956). Siff
rorna beteckna höjden över havet i meter.
För spridning godkänd i rikets allmänna
kartverk den 24 juni.1957.
Maps of the lakes of Kilpiträsken and Mjöträsken. Scale 1 : 10,000. Flatched areas,
the present areas of the lakes. Areas within dotted lines, the lake area before the
lowering of the lakes, at present fen and quagmire. Circles, sampling points for
chemical analyses of water 9.10. 1955. Triangles, sampling points at other times.
Squares, hibernal observation points (22.4. 1956). The numbers indicate metres above
sealevel.

Su. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

ST RATIO TES-SJÖAR I NORRBOTTEN

Fig. 3. Karta över Källträsket. Skala
1 : 10 000. Teckenförklaring: se tig. 2.
För spridning godkänd i rikets allmänna
kartverk den 24 juni 1957.
Map of Lake Källträsket. Scale 1 :10,000.
For explanations, see Fig. 2.
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Tabell I. Stratiotes-s']öa.rn& i Nederkalix sn, Norrbotten. Höjd över
havet, areal, största uppmätta djup och sedimentmäktighet.. Källträskets höjdsiffra uppskattad. Övriga höjdsiffror efter ekonomiska
kartan. (Jämför kartorna i fig. 2 och 3.)
The Stratiotes lakes in Nederkalix, Norrbotten (northern Sweden).
Altitude above the sealevel, area, greatest depth measured, and
thickness of sediments. Figure indicating the altitude of Lake Kailträsket estimated. The others according to “ekonomiska kartan”
(economical map). (Cf. the maps in Figs. 2 and 3.)

Sjö
Lake

Höjd över
havet im
Altitude
above
sealevel, m

S. Kilpiträsket . . •
N.
»
...
S. Mjöträsket ....
N.
»
....
Källträsket..................

3
3
15
14,'3
13,5

Areal i har
Area, ha

0,57
1,79
4,69
6,37
3,27

Största
Botten
uppmätta
sedimentens
vattendjup
mäktighet i cm
i cm
Thickness of
Greatest depth
sediments, cm
measured, cm
50

300

100

200

100

435
240
410

HO
130

utloppet. Sistnämnda art ger däremot jämte Stratiotes karaktär åt
N. Mjöträsket och förekommer även i denna sjös utloppsbäck. De
efter sänkningen kvarvarande slingrande blankvaftenstråken i Källträsket sakna såväl Potamogeton zosterifolius som Ceratophyllum
demersum, ja på stora ytor nästan all högre vegetation. Här är den
nakna bottnen täckt av döda fragment av gungflyets dominerande
Equisetum fluviatile. I andra delar åter utbreda sig väldiga rena
Stratiotes-best&nd.
Det grunda S. Kilpiträsket saknar Ceratophyllum och numera även
Stratiotes. Dess viktigare arter äro Nymphaea Candida, Utricularia
spp., Potamogeton natans och framför allt Drepanocladus aduncus.
N. Kilpiträsket skiljer sig från det södra, därigenom att vattenmossor
spela en underordnad roll, medan såväl Stratiotes som Ceratophyl
lum äro viktiga arter. Båda Kilpiträsken omgivas i olikhet mot öv
riga sjöar av en bård av Typha latifolia. Här spela också flytbladsväxter en fysionomiskt viktig roll.
Ett påfallande drag i samtliga sjöarnas vegetation är den fullstän
diga avsaknaden av isoétider. Hydrotroferna spela däremot en stor
roll som absoluta dominanter. Helofyterna representeras mest av
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Tabell II. Den högre vegetationen i Stratiotes-sjöarna.
The higher vegetation of the Stratiotes lakes.

Helofyter (Helophytes)
Calla palustris....................................................
Carex aquatilis....................................................
C. diandra...............................................................
C. rostrata...............................................................
Cicuta virosa.........................................................
Equisetum fluviatile . ...................................
Hippuris vulgaris........................................
Lysimachia thyrsiflora...................................
Menyanthes trifoliata...................................
Phragmites communis...................................
Rumex aquaticus ssp. euaquaticus . .
Scirpus lacustris..............................................
Typha latifolia....................................................
Nymphaeider (Nympheids)
Nuphar luteum....................................................
N. pumilum.........................................................
Nymphaea Candida........................................
Potamogelon natans........................................
Sparganium minimum
.............................
S. minimum x simplex1.............................
S. simplex...............................................................

Elodeider (Elodeids)
Potamogeton alpinus...................................
P. praelongus....................................................
P. pusillus .........................................................
Hydrotrofer (Hydrotrophs)
Ceratophyllum demersum.............................
Lemna minor....................................................
L. trisulca................................................................
Potamogeton Friesii........................................
P. obtusifolius....................................................
P. zosterifolius....................................................
Stratiotes aloides..............................................
Utricularia intermedia...................................
U. minor...............................................................
U. vulgaris.........................................................
Characéer (Charophytes).............................
Chara fragilis....................................................
Nitella flexitis....................................................
Vattenmossor (Water mosses)
Calliergon Richardsonii f. submersa .
Drepanocladus aduncus.............................
D. capillifolius....................................................
D. exannulatus f. submersa.......................
D.tundrae...............................................................
1
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»Högst sannolikt» (G. Mabklund & H. Luther).
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Fig. 4. Källträsket. I londen skog av barrträd (mörka) och björkar (ljusa). Helofytzonens gräns mot Sfraliofes-beståndet framträder tydligt. I förgrunden Can‘X diundra.
Foto Albert Pekkari, 2.10. 1955.
In the background a forest of coniferous trees (dark) and birches (light). The line
between the zone of helophytes and the Stratioles area is distinctly visible. In the fore
ground Carex diandra. Photo. Albert Pekkari, 2.10. 1955.

medelhöga arter, till vilka man här måste räkna även Phragmites
communis. Endast i S. Mjöträskets sydända och Kilpiträsken före
komma bestånd av Typha latifolia. En annan högvuxen helofyt,
Scirpus lacustris, upptar endast en liten areal i södra delen av
S. Kilpiträsket. Under sommaren 1956 uppträdde i de båda Kilpi
träsken en vattenblomning av Nostoc cfr planctonicum enligt be
stämning av docent M. W^ern (Uppsala).
S trat io tes-plantornas årstidsbetingade vertikala rörelser i vattnet
ha här ännu samma utformning som i Sydfennoskandia. Bladtop
parna sticka vanligen upp över vattenytan minst 1 dm under hög
sommaren, och som man kan se på fig. 4 och pi. II överst, äro de
ännu sent på hösten (2.10.1955) fullt skönjbara ovan vattenytan.
Vid vårt nedan nämnda besök i Kittilä 13.8.1956 kunde vi till vår
förvåning konstatera, att ingenting av plantorna syntes ovan ytan.
Professor Kotilainen har meddelat oss, att så alltid är fallet i Kittiläsjöarna (även under högsommaren). Han är av den uppfatt
ningen, att blommande rosetter höja sig högre över ytan än blom
lösa skott. Och vattenaloén blommar icke i Kittilä. Även under hösSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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ten 1956 konstaterades i våra sjöar bladtoppar ovan vattenytan till
fram emot isläggningen.
Beträffande kärlväxternas livsformer följes här Lohammar (1938).
Även om dennes term »hydrotrof» (1. c., s. 211) synes oss mindre
välskapad, förefaller avgränsningen av den grupp arter, som be
tecknas med termen, mycket lämplig i och för diskussion av för
hållandet mellan vegetationen och vattnets kemiska sammansätt
ning. Visserligen kommer gruppen att innehålla en del i bottnen ro
tade arter, beträffande vilka frågan om varifrån de försörja sig med
växtnäringssalter ännu icke är slutgiltigt löst (Lohammar 1. c., s.
197ff.; Luther 1949, s. 7) men anordningen torde i alla fall inne
bära en fördel. Det gäller ju just arter, om vilka man kan misstänka,
att de väsentligen ta näringssalterna ur omgivande vatten, exempel
vis Potamogeton Friesii, P. zosterifolius och P. obtusifolius, vilka ha
ytterst få och efemära rötter (Lohammar 1. c., s. 208).
Sjöarnas kärlväxter, characéer och vattenmossor (de sistnämnda
sannolikt ej fullständigt förtecknade) återfinnas i tab. II. Ett par
lägre alger ha antecknats från Källträsket, Gloeotrichia intermedia
(det. professor H. Skuja, Uppsala) och en rikligt skybildande steril
Oedogonium.
Det högre djurlivet karakteriseras av en myckenhet vattenfåglar,
bland vilka märkas skedänder (Anas clgpeata), gräsänder (Anas p.
platyrhynchos) och knipor (Bucephala c. clangula). De sistnämnda
ägna sig med förkärlek åt att bita av vattenaloens bladtoppar. Vid
N. Mjöträsket lever åkergrodan (Rana arvalis, det. H. Waldén).
Gädda (Esox Indus) och abborre (Perca fluviatilis) finns i alla sjö
arna och ruda (Carassius carassius) åtminstone i N. Mjöträsket.
Sjöarnas lägre djurliv har studerats mycket ofullständigt. Några
observationer över maskar och blötdjur återfinnas i tab. III. Asellus
aquatieus förekommer rikligt i alla sjöarna. Bland dessa arter äro
endast snäckorna Armiger cristata och Myxas glutinosa av intresse
ur våra synpunkter. Den förra synes föredra kalkrikt vatten och
sprides lätt av fåglar (Hubendick 1949, s. 48). Den senare är en
östlig art, som saknas i Norge, och som i Sverige har en sydlig ut
bredning till Värmland och Hälsingland. Förekomsten här samman
hänger med det finska utbredningsområdet (1. c., s. 27).
Den 22 april 1956 anställdes i Mjöträsken och Källträsket en del
observationer (tab. IV). Ännu rådde vinter. Snön hade visserligen
sjunkit ihop något av dagsmejan, men isen var fullt intakt utan nå
got som helst smältvatten ovanpå. Snötäcket var nu 27—39 cm. Isen
Sv. Bot. Tidsltr., 51 (1957): 1
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Tabell III. Turbellarier, hirudinéer och mollusker i Stratiotes-sjöarna.
Turbellaria, Hirudinea, and Mollusca in the Stratiotes lakes.
S. Kilpiträsket

N. Kilpiträsket

S. Mjö
träsket

N. Mjö
träsket

+
+

+
+

Käll
träsket

Turbellaria
. .

Dendrocoelum lacteum

Planaria torva..................

Hirudinea
Glossosiphonia complanala
f. typica................................

+

G. c. ssp. concolor ....
Helobdclla siagnalis

. . .

Herpobdella octoculata

■

■

Haemopis sanguisuga

.

■

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+

Mollusca
+

Armiger cristata..................
Bathyomphalus contortus

■

Euconulus fulvus f. alderi
Lymnaea stagnalis ....
Myxas glutinosa..................
Sphaerium corneum

■

■

.

Succinea sp.............................

+
+
+

+

varierade mellan 69 och 80 cm, men över Källträsket löpte som en
1 å 2 m bred bäck av öppet vatten, här och var täckt av snöbryggor
(lig. 5). I detta bäckdrog kunde intet liv upptäckas. Ur de upphuggna
hålen kändes lukt av svavelväte. Denna var stark i Mjöträsken men
helt obetydlig i Källträsket. Ceratophyllum demersum var i N. Mjöträsket fullt levande, medan i S. Mjöträsket Potamogeton zosterifolius dött så när som på övervintringsskotten, vilka nu till största
delen lossnat från sina moderplantor. Det hela bildade ett 2—3
cm tjockt, gråaktigt skikt ovanpå gyttjan, i vilket de gröna över
vintringskotten syntes vara det enda tecknet på liv.
Bäcken mellan N. Mjöträsket och Källträsket hade också haft öp
pet vatten hela vintern. Denna bäck hyser sommartid utom vattenaloé och hornsärv Nitella flexilis, Batrachospermum densum och Totypothrix distorta (de båda sistnämnda bestämda av prof. H. Skuja)
samt ett rikt djurliv, Asellus aquaticus, Glyphotaelius punctato-lineatiis
(det. fil. mag. T. Roos, Uppsala) och flera andra trichopterlarver,
Aeschna- och Stratiomys-lavvev, Corixa sp., Herpobdella octoculata,
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 5. Källbäcken genom Källträskets övergångsrikkärr går öppen hela vintern.
Foto Albert Pekkari, 23.4. 1956.
The spring rill through the intermediate rich fen of Lake Källträsket is open through
out the winter. Photo. Albert Pekkari, 2.10. 1955.
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Fig. 6. En ordinär Stratiotes-planta från N. Mjöträsket. Foto A. Pekkari, 11.9. 1955.
An average Stratiotes plant from the lake of N. Mjöträsket. Photo. A. Pekkari, 11.9.1955.
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Tabell IV. Vinterobservationer 22.4. 1956. (Jämför kartorna fig.
2 och 3.)
Hibernal observations 22.4.1956. (Cf. the maps Figs. 2 and 3.)
Lokal
Locality

Istjocklek
Snötäcke
Ofruset Vattnets Vattnets
cm
cm
vatten cm
färg
lukt
Thickness
SnowWater not Colour of Smell of
of iceeover, cm
frozen, cm
water
water
eover, cm

S. Mjöträsket

33

69

21

N. Mjöträsket

39

73

32

Vegetationen
The vegetation

grönbrun- svavel Bottnen täckt av till
gul
väte
största delen död
greenhydrogen
Potamogeton zosteribrownsulfide
jolius
yellow
The bottom covered
mostly by dead Pota
mogeton zosterifolius

»

Ceratophyllum, fullt

levande
Ceratophyllum, fully

Källträsket, sjön
(the lake)

27

80

45

0

0

100

gulgrå
yellowgrey

alive
obetydlig Levande och död
slight
Stratiotes
Living and dead
Stratiotes

Källträsket, källdrog (spring rill)

—

0

0

Dendrocoelum lacteum, samt molluskerna Bathyomphalus contortus,
Gyraulus acronicus, Myxas glutinosa^ Pisidium milium och Sphaerium
corneum. Av detta fanns den 22 april icke mycket kvar. Stratiotes
var levande men Ceratophyllum till största delen död — det är tyd
ligt, att denna art far illa under vintern på grunt vatten, även om
detta förblir ofruset. Även det allra mesta av Nitella flexilis hade
dött. Svavelvätelukt märktes tydligt. Redan vid jultiden hade man i
bäcken observerat en mängd döda smågäddor (uppgift av eleven i
Haparanda läroverk Kurt Spiik).
Sjöarnas vattenkemiska beskaffenhet framgår av tabellerna V och
VI. Analysvärdena från 1955 torde vara för låga med hänsyn till
den utspädning, som ägt rum genom denna sommars ovanligt kraf
tiga nederbörd.
Man kan av tabellerna tydligt utläsa det av Witting (1949) påvi
sade sambandet mellan specifik ledningsförmåga och Ca-halt. Tab.
VI åskådliggör sammanhanget mellan isläggningen och isens tjockSu. Bot. Ttdskr., 51 (1957): 1
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Tabell V. Analyser av ytvatten. Provtagning 9.10.1955. (Se förkla
ringen till tabell VI. Jämför även tig. 2 och 3.)
Analyses of surface water sampled 9.10.1955. (See the explanation
of Table VI. Cf. also Figs. 2 and 3.)
Lokal
Locality

S. Mjöträsket.....................................
N. Mjöträsket.....................................
Källträsket.........................................
(Sjövatten, lake water)
Källträsket.........................................
(Källvatten, spring water)

pH

^corr

7,2
7,4
6,5

68,1

6,9

54,9
56,2
134

Ca-joner mg/I
(filtrerat vatten)
Ca ions mg/l
(filtered water)
3,7
2,9
1,0

2,5

lekstillväxt å ena sidan och specifik ledningsförmåga och katjonhalt å den andra. Att ledningsförmågan och katjonhalten ökar, när
en del av vattenmassan i dessa grunda sjöar övergår till m. 1. m. elektrolytfri is, är lätt att tänka sig (jfr Kotilainen 1956, s. 157). Varför
pH däremot samtidigt sjunker är svårare att förklara. Ett C02överskott bör komma till stånd genom vegetationens mot vintern
minskande fotosyntes. Bakterier kunna också tänkas verka i samma
riktning (Kotilainen 1. c., s. 156). Vare härmed hur som helst,
får antagandet av C02-ökning ett visst stöd, om man jämför det
högre pH vid N. Mjöträskets utlopp med det lägre i sjöns södra del
strax efter isläggningen den 11.11.1956. Utloppet fryser ej till under
vintern, vadan C02 där kan avdunsta.
Jämför man våra analysvärden med dem, som återfinnas i tabell
2 hos Kotilainen (1. c., s. 158), finner man, att Stratiotes-sjöarna i
Nederkalix väl i vattenkemiskt avseende komma S/rafiofes-sjöarna
i Kittilä närmast (dvs. om hänsyn tas till vad ovan sagts om 1955
års sommarvärden). I varje fall äro deras trofiförhållanden till
räckligt gynnsamma för att tillåta en synnerligen eutrof flora att
leva där. För övrigt torde detta även vara fallet beträffande Pajalasjöarna (Kotilainen 1. c., s. 160).
Varifrån härstammar då den höga elektrolythalten? Tab. V ger
upplysning därom. Samtidiga prov av det relativt stillastående av
gungfly omgivna och av ett mäktigt gyttjeskikt underlagrade sjö
vattnet och av källvattnet i Källträsket ge betydligt högre värden
för pH, ledningsförmåga och Ca i det senare. Det är alltså bergSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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grunden och den därav bildade moränen, som åstadkommer den
för de eutrofa arterna gynnsamma kemiska miljön.
Visserligen äro våra sjöar tydligen källsjöar, men med undantag
av Källträsket kan man inte märka, att detta förhållande i nämn
värd grad påverkar rörligheten i deras vatten under vintern. Detta
bestyrkes av istäckenas betydande mäktighet (tab. IV). Annorlunda
förhåller det sig t. ex. med sjön Merasjärvi i Pajala (Lohammar
1938, s. 147, nr 146). Denna sjö besökte vi 5 februari 1956, då isen
på havsvikarna vid Haparanda redan var metertjock. Vi hade be
väpnat oss med nyvässade isbillar, men dessa befunnos helt obe
hövliga. Det fanns på många ställen i sjön ingen is alls.
Beträffande transparensen föreligga endast vinterobservationer.
Dessa äro mycket otillförlitliga dels på grund av vår obekantskap
med provningstekniken, dels och framför allt genom svårigheten
att i dessa grunda sjöar vid vakarnas upphuggande undvika att
grumla upp bottengyttjan. En enda observation kan möjligen vara
värd att meddela: 1 m i N. Mjöträsket (jfr tab. IV). Som secchiskiva
användes en flat, vit mattallrik av 23,5 cm diameter. Färgen (tab.
IV) har observerats mot denna.
Transparensen är om sommaren emellertid säkert fullt tillräck
lig. I S. Kilpiträsket kunde man 25.8.1956 trots en rik vattenblom
ning av Nostoc cfr planctonicum överallt se bottnen mycket tydligt.
Efter att sålunda ha sökt visa, att några av de faktorer, som an
ses viktigast för eutrofa vattenväxters trivsel, äro för handen i våra
sjöar — att summan av ekologiska faktorer, undersökta eller ej,
sammansätter en lämplig biotop för sådana, är självklart, annars
skulle de ju inte förekomma här — vilja vi något behandla proble
met angående de eutrofa vattenarternas proveniens.
Det största intresset tilldra sig härvidlag de arter, som uppvisa
disjunktioner i sin utbredning, således i första rummet Stratiotes
aloides och Ceratophyllum demersum. Den förstnämnda arten an
sluter sig naturligt till de finska förekomsterna i trakten av Kemi,
och även hornsärven får anses ha sin närmaste anknytning till de
nordfinska förekomsterna. Ceratophyllum demersum har ytterligare
2 lokaler inom Norrbotten, Piteå och Luleå. Den förstnämnda har
angivits av v. Post (1906, s. 266), den senare är hittills opublicerad
och har meddelats av fiskeriassistenten Erik Mattson, som skriver
härom: »Ceratophyllum demersum fanns åtminstone 1955 och 1956
i kraftiga bestånd i fiskarhamnen (nedanför saluhallen) i Luleå.
Tyvärr skall denna nu fyllas ut.» Båda utgöra med största sannoSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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likhet resultatet av sentida spridning söderifrån, förmodligen med
sjöfarten. Dessa båda förekomster höra, som framhållits av Ju
lin (1957), strängt åtskiljas från Stratiotes-sjöarnas, vilka måste
anses vara betydligt äldre, och, som vi nedan skola söka visa, i lik
het med S/ra//otes-förekomsterna böra betraktas som relikter från
ett stort nordostligt utbredningsområde av äldre datum. Att Ceratophyllum är gammal i Fennoskandia har visats av Lindberg (1910,
s. 178), som funnit den fossil på Karelska näset närmast ovanpå
Dryas-förande sand (Allerödtid?).
För Stratiotes torde man kunna utesluta varje annan möjlighet
till spridning än genom vattendrift. Sernander (1901, s. 217) »har
ej sällan» påträffat den »i vårens, sommarens och höstens drift,
om jag dock aldrig iakttagit någon längre transport af några dess
delar». Han anger intet annat spridningssätt. Samma ståndpunkt
intar Kotilainen (1955, s. 124). Då blott honväxten förekommer i
Fennoskandia, kan på sin höjd endast parthenocarpa frukter ut
bildas. Dessa mogna emellertid sällan, och deras frön gro vanligen
ej. Hösten 1955 iakttogs en rik sådan fruktbildning i de båda Mjöträsken, men ingen enda mogen frukt kunde påträffas. — Blomning
har f. ö. sannolikt förekommit i alla sjöarna 1954, 1955 och 1950
[konstaterad i Källträsket 1954 (parthenocarp frukt våren 1955)
och 1955, N. Mjöträskct 1955 och 1956, S. Mjöträsket 1955, N.
Kilpiträsket 1955 och 1956]. Blomningen var 1956 måhända ej så
rik som föregående år. — Arten är alltså hänvisad till vegetativ
spridning genom vatten.
Hornsärvens spridningsbiologi är icke fullt så entydig. Sernan
der (1901, s. 153) känner endast vegetativa diasporer (»skottbitar»)
i vattendrift. Samma erfarenhet har Luther (1951 II, s. 204) och
Kotilainen (1955, s. 124). Samuelsson (1934, s. 143) nämner dock
en del exempel på fruktificerande Ceratophyllum demersum i Fenno
skandia men medger: »Es ist zu bemerken, dass es an den meisten
Stellen nur in günstigen Jahren blüht und fruchtet.» Här kan med
delas att vi hösten 1955 förgäves ägnade rätt mycken möda åt sö
kandet efter Ceratophyllums frukter i Mjöträsken. Sommaren borde
varit gynnsam med tanke på vattenaloéns rika blomning. Fruktifikativa diasporer torde väl under sådana förhållanden få anses på
det hela taget sakna praktisk betydelse. Återstår alltså även för
denna art endast vegetativ spridning.
Det föreligger dock en skillnad mellan vattenaloens och horn
särvens diasporer med tanke på möjligheten av spridning genom
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vattenfåglar. Sådant spridningssätt torde i betraktande av diaspo
rernas storlek och tyngd vara uteslutet för den förra arten, medan
ornitochori beträffande den senare kunde vara teoretiskt möjlig.
Det av v. Post (1906, s. 264) relaterade fyndet av fossila frukter av
Ceratophyllum clemersum vid Abborrträsk i Pite lappmark 365 m
över havet (alltså ovanför högsta marina gränsen) och möjligen
också den isolerade recenta förekomsten på Dönna i Nordland
(Holmboe 1934, s. 72) tala i själva verket för ornitochor spridning.
Beträffande det förra fallet kan invändas, att anläggande av nutida
spridningsbiologiska synpunkter på en så gammal förekomst i en
trakt, där det kvartärgeologiska utvecklingsskeendet icke kan sägas
vara definitivt fastställt, måste ha ringa värde. Mot ornitochor
spridning tala de stora utbredningsluckorna längs Bottenhavets och
Bottenvikens östra och västra kuster, vilka äro flyttningsvägar för
många vattenfåglar. Styrkan i detta argument ökas genom det för
hållandet, att arten väl tål en salthalt av upp till 9 %0 (Luther 1951
II, s. 204), och därav, att den ju faktiskt förekommer vid dessa kus
ter (Piteå och Luleå, jfr även Julin 1957) men då tydligen spridd
genom sjöfarten (t. ex. fastsittande vid ankarkättingar e. dyl.) från
en eller annan sydlig hamn. Även spridning med fiskredskap torde
i detta sammanhang böra beaktas. Vi hålla sålunda för högst san
nolikt, att även Ceratophyllum demersum med ovan antydda undan
tag är hänvisad till spridning enbart genom vattendrift.
Låt oss från denna spridningsbiologiska utgångspunkt betrakta
tab. VII. Vi finna här ett antal eutrofa vattenväxter med i norr mer
eller mindre disjunkt utbredning koncentrerade till tre skilda nordfennoskandiska och till jämförelse en sydfennoskandisk lokalitet,
samtliga belägna under högsta marina gränsen. Bland dessa äro
hydrotroferna nästan alldeles lika många på alla ställena utom i
Pajala, trots att Pajala-sjöarna borde erbjuda dem lika goda bio
toper som de övriga områdenas sjöar. Till förklaring av detta egen
domliga förhållande vilja vi i korthet referera en teori, som fram
ställts av Kotilainen och av honom publicerats i flera skrifter
(1951, 1954, 1955 och 1956, se även Salonen 1954 och 1956). Vi
ha också haft förmånen att personligen (bl. a. vid ett besök i Kittilä i samband med limnologkongressen 1956) och genom en livlig
korrespondens med honom få diskutera de delvis mycket intrikata
spörsmål, som stå i samband med hans djärva och helt nya upp
slag och kombinationer. Slutligen har professor Kotilainen haft
vänligheten att kritiskt genomse vårt manuskript.
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Tabell VI. N. Mjöträsket. Analyser av ytvatten. (Jämför fig. 2.)
Lake N. Mjöträsket. Analyses of surface water. (Cf. Fig. 2.)
Datum
Date

9.10.1955
1956

Sjöns södra del
Southern part
• ’ of the lake
Nära utloppet
- Near the outlet
8.12.1956

Istjocklek
cm
pH ^corr
Thickness
of ice, cm
0

7,4

15

7,1

15

7,5

25

6,8

54,9
100

78,7
125

Joner mg/l (filtrerat vatten)
Ions mg/1 (filtered water)
Ca Na

K

Mg

Sr

Mn

Cl S04

2,9 4,6 0,9

2,5 <0,05 <0,01

9,3

1,9

2,8

—

0,03 4,1

4,4

—

—

—

—

—

—

9,0 3,46 3,7

—

0,02

5,3 4,0

8,0

6,4 —
12,6

1,5 6,4

I provet av den 9.10. 1955 har pH-värdet bestämts elektrometriskt av Svante
Vattnets specifika ledningsförmåga
(= *-corr) har bestämts på Växtbiologiska institutionen, Uppsala [resistensbrygga till
verkad av Trüb, Täuber & Co., Zürich; pipettcell med platina- (och platiniserade)
elektroder]. Bestämningen av katjoner och anjoner har utförts av Centrala analyslaboratoriet i Uppsala på prov om 3 liter. Ca, Na, K och Sr ha bestämts flamfotometriskt, Mg med titangultmetoden, Mn kolorimetriskt som permanganat, S04 kolorimetrisk t som metylenblått efter reduktion till H2S (opublicerad metod), och Cl har
titrerats potentiometriskt med silvernitrat. Proven av den 11.11. och 8.12.1956
(1 liter i polyetenflaskor) ha helt och hållet analyserats av Centrala analyslaboratoriet
enligt ovanstående metoder.
Pekkari i Haparanda efter dagens fältarbete.

In the sample of 9.10. 1955 the pH value has been determined electrometricallv
by Svante Pekkari at Haparanda after the day’s field-work. The specific conduc
tivity ( =*corr) of the water was determined in the Institute of Plant Ecology, Upp
sala (resistance bridge manufactured by Trüb, Täuber & Co., Zürich; pipette cell
with platinum [and platinized] electrodes). The determination of cations and anions
was carried out by Centrala Analyslaboratoriet in Uppsala on samples of 3 litres. K,
Na, Ca and Sr have been determined by flame-photometry, Mg with the titaniumyellow method, Mn colorimetrically as permanganate, S04 colorimetrically as methyl
ene blue after reduction to H2S (unpublished method), and Cl has been titrated
potentiometrically with silver nitrate. All samples of 11.11 and 8.12. 1956 (1 litre in
bottles made of polyethene) have been analysed at Centrala Analyslaboratoriet by
means of the above-mentioned methods.

L tgående hån tanken att vår tidigare uppfattning om Nordfennoskandias kvartärgeologiska utveckling icke behöver vara i en viktig detalj riktig, antar Kotilainen, att den från Danmark och Syd
sverige kända varma Allerödtidcn gjort sig gällande även i Nord
linland. I resonemanget har han fått stöd av bl. a. Cleve-Euler,
Si>. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

336

BROR HEDLIN, ERIK JULIN OCH ALBERT PEKKARI

Tabell VII. Eutrofa elodeider och hydrotrofer i Vesijärvi, Stratiotessjöarna i Kittilä och 7 sjöar i Pajala, belägna i områden med karelidskiffer (enligt Kotilainen 1956, s. 157) samt Stratiotes-sjöarna i
Nederkalix.
Eutrophic elodeids and hydrotrophs in Lake Vesijärvi (Southern
Finland), the Stratiotes lakes in Kittilä (Finnish Lapland), 7 lakes in
Pajala (Northern Sweden), situated within the schist area of the
Karelids (according to Kotilainen 1956, p. 157), and our Stratiotes
lakes in Nederkalix.
Neder
kalix

Pajala

Vesijärvi

Kittilä

Callitriche autumnalis........................
Elodea canadensis............................
Myriophyllum spicatum....................
M. verticillatum................................
Najas flexilis....................................
N. tenuissima....................................
Potamogeton filiformis........................
P. lucens (inklusive P. «Zizii») . • •
P. panormitanus................................
P. pusillus ........................................
P. rutilus.............................................

+
+

+

+

+

+

+
+

+

Summa

9

7

1

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Elodeider (Elodeids)

J+
+
+
+
+

+
+

+
3

Hydrotrofer (Hydrotrophs)

Ceratophyllum demersum................
Hydrocharis morsus-ranae................
Lemna minor....................................
L. trisulca.............................................
Potamogeton Friesii.............................
P. obiusifolius....................................
P. zosterijolius....................................
Spirodela polyrrhiza........................
Stratiotes aloides................................

+
+

+

+

Summa

8

7

7

3

14

8

6

Summa summarum

+
+

+

17

etc. Under detta tidsskede —
för omkring 11 000 år sedan — upptogs stora delar av norra Finland
ända fram till Torneälven i väster av ett eller flera grunda vatten
med ringa salthalt, väl motsvarande Hyyppäs Karelska ishav. I
Sauramo,

Hyyppä,

Okko, Kalela
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östei- fanns en vattendelare mot Vita havet, som då var stängt mot
nordost och alltså hade sött vatten med sötvattensflora, ty den recenta »kvarken» mellan Kolahalvöns östra spets och ryska konti
nenten är relativt grund (ca 80 m) och väl barlagd under senglacial
tid, då havets nivå låg ca 100 m lägre än nu (den i kriget stupade
geobiologen, fil. mag. O. Lumialas geniala konklusion). Under ett
kortare skede fanns i vattendelaren ett smalt sund (med övertygelse
framhävt av Astrid Cleve-Euler), det nuvarande Aapajärvi-passet i trakten av Salla. Genom detta vandrade vattenväxterna västerut
och spredo sig ända till Kittilä och kanske till Kautokeino (Ceratophyllum demersumj. Men i trakten av den nuvarande finsk-svenska
riksgränsen kommo de icke vidare, ty där låg inlandsisens östrand.
Spår av denna isbarriär ha upptäckts av Hyyppä öster om finska
Pello. Anammandet av denna teori förutsätter som synes en radikal
omvärdering av de gamla ståndpunkterna. En uppgift i den ryska
tidskriften Priroda (Naturen), mars 1953, kan kanske sättas i sam
band med den betydande omvälvning i Nordeuropas, Nordatlantens
och Norra Ishavets klimat, som måste vara den egentliga orsaken
till istidens upphörande. Vi citera den här efter Malaise (1956, s.
128): »Ryska vetenskapsmän ombord på isbrytaren Sadko ha kon
staterat, att Atlantens vatten trängde in i Norra Ishavet först för
10-12 000 år sedan. Tidsbestämningen är grundad på ioniums ra
dioaktiva sönderfall.»
Genom den vid istidens slut begynnande landhöjningen har det
Karelska ishavet minskat i omfång, och vattenväxterna ha succes
sivt dött bort, utom där restsjöar med lämpliga miljöbetingelser läm
nats kvar i berggrundens svackor. På så sätt ha några av de mest
nogräknade och därför också sällsyntaste arterna funnit en fristad
i en rad småsjöar på den basiska och näringsrika skilfriga karelidberggrunden i Kittilä på båda sidorna av en lokal vattendelare, som
utesluter spridning genom vattendrift under senare skeden än Allerödtiden. Här gjorde Kotilainen också det märkliga fyndet av re
cent Najas flexilis. Vartefter landet höjde sig, och havet sjönk undan,
avsattes under följande tider sådana reliktbestånd av eutrofa vat
tenarter även i restsjöar i områden, som under Allerödepoken voro
nedisade. Att så måste varit fallet, visar Backmans (1955) talrika
fossilfynd av bl. a. Ceratophyllum demersum i svenska Tornedalen,
men — märk väl — ett enda av Najas flexilis och även det nära
Torne älv.
Men när kommo Stratiotes och Ceratophyllum till sjöarna i Neder22 — 573371
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kalix? Att det måste ha skett under relativt sen tid i förhållande till
invasionen till Kittilä är otvetydigt. Den högst belägna av dessa sjöar,
S. Mjöträsket, ligger endast 15 m över havsytan, vilket skulle be
tyda, att spridningen hit måste ha ägt rum något efter Kristi födelse
(om hänsyn tas till sjöns sänkning). Vid denna tid hade säkerligen
sötvattensarterna för länge sen dött ut i Bottenviken, det Karelska
ishavets sentida arvtagare. I varje fall måste så ha skett, när de
eutrofa sötvattensväxterna kommo till Kilpiträsken, som bara lig
ger 3 m över havet. I Kemi-trakten fmns f. ö. en Stratiotes-förekomst
vid den nuvarande havsytans nivå (Kotilainen i brev av den 3.1.
1955).
Det är emellertid ett förhållande, som kan tänkas möjliggöra
spridning av utpräglade sötvattenseutrofofyter i Bottenviken även i
nutiden eller i en icke alltför avlägsen tid, nämligen den salinitetens
zonering längs kusterna, som utförligt behandlats av Luther (1951
I, s. 87 IL), och som även berörts beträffande Norrbottens-kusten
av S. Pekkari (1953, 1955), Julin & Pekkari (1956) och Julin
(1956 a och b). Brackvattnet i nordligaste Bottenviken är synner
ligen utsötat, och i grunda vikar med trångt inlopp ter det sig nästan
som sötvatten. Denna utspädda havssaltlösning ger en för eutrofa
arter lämplig elektrolythalt motsvarande den i näringsrik a sjöar.
En blick på översiktskartan (fig. 1) ger vid handen, att båda våra
sjösystem avrinna mot norr. Detta betyder, att källsjöarna i båda
systemen, när de voro havsvikar, hade lä mot havet och sannolikt
utgjorde effektiva diasporfällor, samtidigt som de kunde erbjuda
det för vågsvall skyddade lugnvatten, som är en väsentlig förut
sättning för trivsel och fortsatt liv hos sådana arter som Stratiotes
atoides (Kotilainen 1954, s. 154), Potamogeton zosterifolius (Luther
1951 II, s. 94) och sannolikt även P. Friesii och P. obtusifolius.
Klimatförsämringen, om den var kraftigare vid början av subatlantisk tid, som ovan sagts, kunde naturligtvis ej inverka på recenta
lokaler, vilka då lågo under vatten, och — vilket är viktigare vitmosseinvasionen på basisk morän har förmodligen tagit längre
tid än havets regression eller helt upphört, som man kan iakttaga
på sina håll på Storön och Säivisnäs i Nederkalix.
Huruvida de eutrofa hydrofyterna invaderat Nederkalix-sjöarna
från nu utdöda reliktförekomster på svenskt område eller från så
dana eller ännu befintliga inom Kemi älvs vattensystem, är f. n.
omöjligt att avgöra, ehuru man gärna ville våga en gissning på det
senare alternativet.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Som bekant liar en betydande kontingent av östliga landarter in
vandrat längs Kemiälvens biflöden ända ner till Kemitrakten. Även
eutrofa hydrofyter förekomma recent i dessas östliga källsjöar (se
t. ex. Hultén 1950). Kotii.ainen har (i brev) framkastat tanken,
att liksom landväxterna även hydrofyter ha kunnat invandra samma
väg. Transporten är recent utan större betydelse — etapper saknas
på vägen — men man kunde tänka sig, att växterna successivt ha
följt den i ständig regression stadda kuststräckan, där de ovan rela
terade gynnsamma brackvattensförhållandena varit rådande.
Orsakerna till de eutrofa hydrofyternas absoluta eller relativa
sällsynthet inom de områden, som fordom täckts av det Karelska
ishavet, måste vara dels den sekulära meiotrofieringen (beträf
fande termen se Quennerstedt 1955, s. 84), dels sjöarnas igenväxning. Med den subatlantiska tidens accelererade igenväxningshastighet försvunno säkerligen flertalet mindre och grundare sjöar,
som ej hade en tillräckligt hög elektrolythalt till skydd mot vitmos
sornas invasion, eller hade sådana strandformer, som gynnade in
vasionen (Kotilainen 1954, s. 154).
Utom av de i det föregående nämnda ha vi haft förmånen att i
vårt arbete få åtnjuta välvillig hjälp av följande personer. Prefekten
för Uppsala universitets växtbiologiska institution professor G. Einar
Du Rietz har ställt institutionens kvot för kemiska analyser vid
Centrala analyslaboratoriet till vårt förfogande för vattenanalyser
och bekostat desamma. Några sådana ha också utförts av fil. mag.
Svante Pekkari (Uppsala), vilken även på ilera andra sätt bistått
oss. Docent Hans Luther (Helsingfors) har bestämt eller kontrol
lerat flertalet kärlväxter och characéer, i vissa fall tillsammans med
doktor Gunnar Marklund (Helsingfors). Professor Risto Tuomikoski (Helsingfors) har bestämt vattenmossor. Professor Nils
Odiiner (Stockholm) och fil. lic. Henrik Waldén (Stockholm) ha
determinerat mollusker. Docent Per Brinck (Lund) liar artbestämt
iglar och fil. lic. Anders Dahm (Lund) turbellarier. Docent Gun
nar Lohammar (Uppsala) har skänkt ett exemplar av sin för oss
oumbärliga, nu mycket svåråtkomliga doktorsavhandling till Ha
paranda läroverk. Översättningen till engelska har utförts av våra
kolleger vid läroverket, fil. mag. Kurt Furfelt (sammanfatt
ningen) och fil. mag. Anne-Mari Lundström (figurtexter, tabell
huvuden m. m.). Till alla dessa be vi att få rikta ett varmt tack.
Haparanda den 25 jan. 1957.
Su. Iiot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Summary.
Stratiotes lakes in Norrbotten (Northern Sweden).
In the spring of 1955 Hedlin found Stratiotes aloides in Lake
Källträsket in the south-eastern part of the parish of Nederkalix in
Norrbotten (lat. 65°52' N.). Linn.eus did not see Stratiotes in Lake
Källträsket in 1732, when passing this lake on his Iter Lapponicum.
The road then ran on the northern side and farther from it than
now (Hoppe). During the autumn of 1955 we found Stratiotes in
three more lakes (in a fourth it had recently died out) within the
same area consisting of basic Karelids (cf. the maps, Figs. 1, 2 and
3). The lakes contained many other eutrophic plants such as Ceratophyllum demersum and Potamogeton Friesii (cf. Table II). These
two species have like Stratiotes aloides in Fennoscandia a disjunc
tive distribution. Isoetids are lacking, and the dominants are
partly different in the various lakes. Among animals there are to
be noted the molluscs Myxas glutinosa with a disjunctive distribu
tion and the eutrophic Armiger cristata (Table III). Some hibernal
observations are to be found in Table IV. Chemical analyses of
the water are set out in Tables V and VI. The connection between
the conductivity and the Ca content, proved by Witting (1949), is
also evident here (Table V). The conductivity and the cation con
tent of the water increases in consequence of the congelation and
the thickening of the ice (Table VI). The lakes are spring-lakes,
and the relatively high electrolyte content is certainly due to the
underlying basic Karelian rocks.
After a discussion of the dispersion biology of Stratiotes and
Ceratophyllum, which led us to the assumption that both species
must have come to these lakes by water drift, a theory by Mauno J.
Kotilainen is reported, which offers an explanation as to why
these species together with several other eutrophic hydrophytes oc
cur at Kittilä in Northern Finland, but not at Pajala on the Swedish
side of the border, where a number of lakes exist with similar
ecological structure (Table VII). Kotilainen is of the opinion that
these species invaded the Karelian Ice Sea during the warm Alle
röd period, about 11,000 years ago. This sea then covered great
parts of Northern Finland, and had relatively fresh water. This in
vasion proceeded from the White Sea with fresh water, via the col
of Aapajärvi on the water shed in the neighbourhood of Salla. The
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recent strait between the eastern point of the Kola Peninsula and the
Russian mainland is relatively shallow (about 80 metres) and was
well exposed during the late glacial period, when the level of the
sea was about 100 metres lower than now (the brilliant conclusion
of the geobiologist O. Lumiala). The eastern edge of the inland ice
then passed approximately along the present frontier between Fin
land and Sweden. At the rise of the land the eutrophic hydrophytes
remained in lakes with water rich in nutrients. The number of these
species has been reduced by the meiotrophication (regarding which
term see Quennerstedt, 1955, p. 84) and the choking up of the
lakes. A more exhaustive account of this theory is given by Kotilainen in English (1954) and in German (1955, 1956). His opinions
are supported by Cleve-Euler, Sauramo, Hyyppä, Okko, Kalela,
and others.
The eutrophic hydrophytes with disjunctive distribution must
have reached the lakes of Nederkalix shortly after the beginning of
the Christian era at the earliest. Whether they have spread to these
lakes from formerly existing relic occurrences [indicated by Backman (1955) on the strength of fossil remains of Ceratophyllum
demersum for example] in the Swedish Torne Valley, or from similar
extinct or still existing occurrences in the water area of the River
Kemijoki, cannot be decided. The latter theory seems to be the most
plausible. As has been proved by Julin & Pekkari (1956) the coastal
waters of the Gulf of Bothnia have a very low salinity, and there
fore the drift of fresh water species along the coast ought to be pos
sible. From the map (Fig. 1) it is evident that our two lake systems
both drain northwards, and consequently have once been creeks
protected against the sea, effective “diaspore traps” for species which
like Stratiotes aloides cannot endure heavy wave action.
As is well known, a considerable number of eastern land species
have migrated along the tributaries of the River Kemijoki down to
the Kemi region. Eutrophic hydrophytes still live in the eastern
source-lakes of these tributaries (see e.g. Hultén, 1950). Kotilainen has (by letter) put forward the theory that hydrophytes may
have followed the same way as the land plants. This transport is
at the present time of little importance, as no habitats are found
along the way, but it is probable that the plants have followed the
successively regressing littoral zone, where the above-mentioned
favourable brackish water conditions have prevailed.
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Förklaring till planscherna.
Explanation of the Plates.
PI. I.
Överst: Stratiotes täcker en stor del av N. Kilpiträskets yta. Helofytbältet utgöres av
Typha latifolia, Phragmites och Carex-arter, däribland C. diandra. Foto Bror Hedlin,
23.8. 1956.

Above: Stratiotes covers a large part of the surface of N. Kilpiträsket. The belt of
helophytes consists of Typha latifolia, Phragmites, and species of Carex, among them
C. diandra. Photo. Bror Hedlin, 23.8. 1956.
Nederst: S. Kilpiträsket saknar numera Stratiotes. Flytbladen tillhöra mest Nymphaea
och Polamogeton natans. Foto Bror Hedlin, 23.8. 1956.
Below: In S. Kilpiträsket Stratiotes is no longer found. Most of the floating leaves
belong to Nymphaea Candida and Potamogeion natans. Photo. Bror Hedlin, 23.8.1956.

Candida

PI. II.
Överst: Där bäcken rinner in i N. Mjöträskets sydända frodas Stratiotes. Helofytbältet
utgöres i sin yttre del nästan enbart av Carex diandra. Foto Albert Pekkari, 2.10.1955.
Above: At the point where the brook enters the southern end of N. Mjöträsket Stratio
tes is abundant. In its outer part the belt of helophytes consists almost exclusively of
Carex diandra. Photo. Albert Pekkari, 2.10. 1955.
Nederst: Hedlin demonstrerar en Typha latifolia-planta från beståndet vid S. Mjö
träskets sydända. Foto Albert Pekkari, 11.9. 1955.
Below: Hedlin shows a Typha latifolia plant from the growth at the southern end of
S. Mjöträsket. Photo. Albert Pekkari, 11.9. 1955.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden
om märkliga växtfynd o. d.

De nordligaste förekomsterna av Alnus glutinosa i Sverige.
I det klassiska verket »Den norrländska florans geografiska fördelning
och invandringshistoria» av Andersson & Birger meddelas om klibbalens
förekomst bl. a. följande (1912, s. 186): »Den typiska klibbalen tyckes i
Norrland helt vara bunden till kusttrakterna, där den längst i norr, enligt
meddelande af lektor J. A. Z. Brundin, är funnen på Seskarön utanför
Haparanda.» Sedan dess har klibbalförekomsten på Seskarön under en
lång följd av år fått gälla som Sveriges nordligaste. Sålunda återger Kujala
(1924, s. 17) Anderssons & Birgers uppgift, och i det av Lagerberg ut
givna verket »Vilda växter i Norden» (1947, s. 479) anges »Seskarön vid
Haparanda» som klibbalens nordligaste utpost i vårt land.
Den 20 augusti 1950 upptäckte lektor Erik Julin ett 10-tal exemplar
av klibbal nordost om Seskarön på nordvästra stranden av ön Hanhinkari
i Haparanda skärgård och den 24 augusti 1953 en ännu större förekomst
på ön Koivukari inom ögruppen Seskarklubbarna strax öster om Seskarön.
Dessa båda fynd har publicerats i det år 1956 utkomna verket »Natur i
Västerbotten och Norrbotten» (s. 258).
Under en exkursion den 2 september 1956 tillsammans med lektor Ju
lin och seminarieadjunkt Bror Hedlin väster om byn Naartijärvi i Nedertorneå sockens västra del vid sjön Risujärvi påträffade jag den förmod
ligen hittills kända nordligaste lokalen för klibbal i vårt land, belägen
ungefär 10 km från Bottenvikens kust på 65° 55' n. br. ca 35 m över nu
varande havsytan. Ett 10-tal klibbalar jämte några hybrider mellan klibb
al och gråal (Alnus glutinosa x incana) bildade här tillsammans med gråal
och björk en liten dunge i strandsnåret vid sjön Risujärvis nordvästra
strand mellan strandlinjen och en långsträckt kulle med tallskog. De
högsta klibbalarna var ca 5 m höga med stamdiametrar över 1 dm. De
hade raka stammar och föreföll att trivas bra i denna miljö. I sjökanten
nedanför klibbaldungen växte bl. a. Carex echinata, Equisetum fliwiatile,
Phragmites communis och Nymphaea Candida.
Denna förekomst av klibbal torde icke vara den enda vid Risujärvi.
I brev den 3 januari 1957 har nämligen länsjägmästare S. Lindroth med
delat, att han »sistlidna sommar hittade en riklig förekomst av klibbal
runt Risujärvi».
So. Hot. Tidskr., 51 (1957): 1
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HAPARANDA

HANHINKAR I

SESKARÖN

Fig. 1. Karta över de nordligaste fyndorterna i Sverige för Alnus glutinosa.
För publicering godkänd i rikets allmänna kartverk den 10 maj 1957.

Sjön Risujärvi ligger inom ett till karelska formationen hörande om
råde av näringsrika bergarter, som från Säivisnäs sydspets sträcker sig
halvannan mil norrut. Inom samma område ungefär 3 km söder om byn
Säivis i Nedertorneå socken upptäckte jag några dagar senare den 8 sep
tember 1956 under en exkursion med Julin och Hedlin ett enstaka ca
2 m högt exemplar av klibbal några tiotal meter norr om sjön Myllyjärvi
på myren nära den lilla bäcken, som norrifrån mynnar ut i sjön. På myren
sydost om Myllyjärvi ett par hundra meter från dess nordspets påträffa
des ytterligare några 2—3 m höga exemplar av klibbal. Av övriga växtarter,
som antecknades inom detta område, kan nämnas följande: Selaginella
selaginoides, Eriophorum lalifolium, Eleocharis pauciflora, Carex heleonastes, C. diandra, C. [lava, Hammarbya paludosa och Nuphar pumilum.

Förekomsten av klibbal vid Myllyjärvi och Risujärvi minskar något den
enligt hittills föreliggande uppgifter befintliga luckan mellan klibbalens
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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östliga och västliga utbredningsområden i vårt land. Dock torde förekoms
ten av denna utbredningslucka därför icke behöva ifrågasättas. Sålunda
har klibbal icke kunnat återfinnas exempelvis på Storön i Nederkalix trots
de ingående botaniska undersökningar, som är gjorda inom detta område
av bl. a. Svenonius, Grapengiesser och Lidfeldt.
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Ny fyndort för alm i Åsele lappmark.
De båda fyndorterna för vildväxande alm i Vilhelmina socken, Bångnäs
och Skikkisjöberget, torde vara väl kända från de avhandlingar, som ända
sedan 1890-talet behandlat frågan om reliktalmen i Norrland. År 1934
har professor Carl Malmström senast givit en i alla detaljer fullständig
beskrivning över almförekomsten i Skikkisjöberget, som är den nordli
gaste kända i Sverige.
Vid orientering sommaren 1954 för utläggning av ett skogsreservat på
Vilhelmina övre allmänningsskog en knapp mil ostnordost från sagda almförekomst vid Bångnäs (se kartan fig. 1A) kom jag till ett område (fig.
1 B) av likartad natur som på sagda fyndort: en skarp sydluta med grup
per av fjällbjörk, sälg, hägg och rönn mellan anhopningar av mer eller
mindre stora block, vilka under tidernas lopp vittrat av från det nästan
lodrätt stupande sydberget Handsktummen (fig. 2), den västligaste utlöparen från Lilla Stalonberget. Området sträcker sig en knapp km i ost
västlig riktning men är endast 100-200 m brett från granskogsgränsen i
söder till bergsstupet.
Jag beslöt mig för att leta efter alm, trots att jag vid tidigare sökande
på liknande områden alltid misslyckats med att finna någon. Till min
Sv. Hot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 1. Nordöstra delen av kartbladet 47 Risbäck. Vid A (Bångnäs) och B (Handsktummen) växtplatser för alm. Reproducerad med tillstånd av Generalstabens Lito
grafiska Anstalt.

stora glädje fann jag dock efter någon timmes letande i den svårframkom
liga terrängen en grupp almar (fig. 3), som stodo i blom. Mer än denna
grupp finnes ej inom området.
Om fyndet meddelade jag professor Malmström, vilket resulterade i att
han den 11 juli 1955 kunde följa mig till den nyupptäckta almlokalen vid
Handsktummen. Därvid fann han —■ med min ringa hjälp — följande,
varom han givit mig i uppdrag att på detta sätt meddela.
Almlokalen ligger i övre delen av en block- eller rasmark 25 å 30 m
nedanför det bergstup Handsktummen bildar. Expositionen är rent sydlig,
lutningen 30°-45°. Vegetationen ger intryck av stor näringsrikedom i
marken. Dessutom är almlokalen väl befuktad av vatten, som rinner ned
från bergstupet i sprickor.
Växtplatsen liknar således i hög grad almlokalerna på Skikkisjöberget
och Klithälla vid Bångnäs. Ur geologisk synpunkt däremot skiljer den sig
So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 2. Almlokalen vid Handsktummen i Vilhelmina socken.

från dessa i så måtto, att de kambrosiluriska bergarter, som tack vare sin
kalkhalt betydligt gynna växtligheten, ej kunde upptäckas. De stuffer
från block på området och anstående klippa, som jag tog och vid senare
tillfälle underställde statsgeologen Oskar Kullings granskning, definie
rades såsom metamorfa sparagmiter innehållande förutom dominerande
kvarts och riklig fältspat endast obetydligt av grågrön biotit, klorit, epidot
samt sporadiskt gulbrun biotit och zirkon. — Emellertid finnas alunskifferartade bergarter i trakten av Handsktummen, varför det är troligt att
även sådana förekomma i lokalens jordmån eller dess grundvatten.
Almförekomsten på rasmarken nedanför Handsktummen (fig. 3) utgöres av tvenne skilda individ. Det västra individet har 6 huvudstam
mar, av vilka 2 äro nedliggande och 4 uppstående. Av de liggande har en
slagit rot, men samtliga liggande stammar ha grenar, vilka sticka mer
eller mindre lodrätt upp. Det östra individet har 9 huvudstammar, av
vilka 3 äro böjda ned mot marken och 6 uppstående. Smärre grenar vid
den ursprungliga stubben ha slagit rot. De uppstickande stammarna äro
6-7 m höga.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 3. Detalj av almförekomsten vid Handsktummen.

Almstammarnas ålder bedömdes till 150 å 200 år. De äro ihåliga, varför
det är svårt få någon exakt bestämning av åldern. Almen har förvisso
funnits vid Handsktummen sedan flera tusen år och den har fortlevat på
vegetativ väg.
Följande växter på och närmast kring almstammarnas växtplats an
tecknades av professor Malmström.
Träd tillsammans tunnsådda-strödda (t—s):
Betula pubescens t +
Picea exelsa e, närmast stupet 18-

Salix caprea e, högt träd
Sorbus aucuparia e

20 m
Primus padus e

Ulmus glabra e (sannolikt 2 individ)
Su. Bot. Tidskr., 51 (1957):1
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Buskar enstaka (e):
Juniperus communis
Ribes rubrum ( = R. Schlechtendalii el. pubescens)
Rubus idaeus

Ris observerades ej.
Örter,

räs och ormbunkar tillsammans ymniga (y):

Aconitum septentrionale
Actaea spicata
Anthriscus silvestris
Athyrium filix-femina
Dryopteris filix-mas
Dryopleris phegopteris
Lychnis dioica
Melica nutans
Milium effusum
Mulgedium alpinum
Myosotis silvatica
Paris quadrifolia
Poa glauca
Poa nemoralis
Polygonatum verticillatumI

Chamaenerion anguslifolium
Erysimum hieraciifolium
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Galeopsis bifida
Geranium silvaticum
Rubus saxatilis
Sedum annuum
Solidago virgaurea
Stachys silvatica
Stellaria nemorum
Triticum caninum
Urtica dioica
Valeriana sambucifolia

I skrevor och på avsatser i bergstupet omedelbart ovan almlokalen an
träffades i enstaka exemplar:
Carex capillaris
Carex Halleri ( = alpina)
Cerastium alpinum
Circaea alpina
Epilobium collinum
Luzula spicata

Pinguicula palustris
Poa glauca
Saxifraga nivalis
Taraxacum sp.
Viola biflora
Woodsia alpina
Bengt Svedmark.

Typisk Ulmus glabra var. montana (Stokes) Lindq. funnen spontan i
Uppland.

1 somras (1956) hittade jag ett i allo typiskt ex. av denna almform i en
strandbrant vid Yreta udde inom Dalby s:n, någon mil från Uppsala. Vid
den generalinventering av Uppsala-traktens almar, som jag utförde 194347 (Lundman 1948 a och b) anträffades väl en del svagt montanoida for
mer men ingen enda typisk spontan montana (eller ens planterade dylika
utom själva Uppsala stad). Det nu funna trädet — även till växtformen
fullt typiskt — är säkert över 50 år gammalt — och alltså vida äldre än
all villa- och sommarstugebebyggelse i trakten, varför sättet för dess sprid
ning är dunkelt — kanske dock i avlägsnare led sekundärt från någon
plantering.
Sv. Bot. Tidslcr., 51 (1957) :1
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Ulmus glabra

v. montana från Uppland, Dalby sn, Vreta udde (ex. i Fl.
upsal.-herb., Växtbiol. Inst., Uppsala).

Som så ofta annars, ej minst inom rasgeografien, har beträffande ut
bredningen av våra båda U. glabra - varieteter f. ö. bilden åtskilligt kompli
cerats sedan Lindquists monografi utkom 1932. Senare fynd visa t. ex.
åtskilligt med spontan, alldeles typisk montana i Göteborgstrakten och
Bohuslän, under det helt typisk scabra numera även är känd från Jämt
lands fjälltrakter (det senare bl. a. enligt de synnerligen stora kollekter,
som fil. mag. Tage Roos benäget ställt till mitt förfogande). Botanisterna
borde verkligen mer än hittills se upp, ty uthuggning och å andra sidan
ev. plantering vid sportstugor och dylikt komma väl småningom att än
mer fördunkla bilden även i avlägsna trakter.
LITTERATUR.
B., 1932: Om den vildväxande skogsalmens raser och deras ut
bredning i Nordvästeuropa. — Acta Phytogeographica Suecica, IIL

Lindquist,

So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

352

SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

Lundman, B., 1948a: Ett och annat om alinar i Uppsalatrakten. — Lust
gården 1947-48.
-—»—, 1948&: Något om Uppsala-traktens almar. — Sv. Bot. Tidskr., Bd
42:3.
Bertil Lundman.

Taraxaca från Runmarö med omnejd.
Under ett flertal år har jag haft tillfälle att studera Taraxacum-ttoran
på Runmarö (Djurö socken) i Stockholms skärgård. Ett rikt herbariematerial har därvid insamlats, som sedermera bestämts av fil. dr Gustaf
Haglund och efter dennes död av leg. läk. B. Saarsoo, Växjö. Här nedan
meddelas ett sammandrag av detta material, upptagande för varje art
frekvensen (med sedvanliga förkortningar) och (inom parentes) antalet
fyndställen. Förteckningen upptar 72 arter.
T.
T.

T.
T.
T.
T.
T.
2'.

T.
T.
T.
T.

brachyglossum Dt. — T. s. (9).
dissimile Dt. —- Mkt s. (1).
[alcatum Brenn. — A. (20).
julvum Raunk. — S. (6).
lacistophyllum Dt. — Mkt s. (1).
laetum Dt. — T. a. (12).
limbatum Dt. — Mkt a. (24).
marginatum Dt. — A. (18).
microlobum Markl. — Mkt s. (1).
proximum Dt. — T. a. (10).
rubicundum Dt. — Mkt a. (18).
taeniatum Hagl. — Mkt a. (21).

T. balticum Dt. — T. a. på havsstränder (6).
T. suecicum Hagl. — S. (3).
T. maculigerum Lindb. f. — S. (4).
ssp. euryphyllum Dt. — Mkt s. (I)1.
T. praestans Lindb. f. — T. a. (13).
T.
T.
T.
T.
T.

T.
T.
T.

T.
T.

aequilobum Dt. — A. (20).
alatum Lindb. f. — T. a. (14).
albicollum Dt. — Mkt s. (2).
angustisquameum Dt. — Mkt a. (29).
Arrhenii Palmgr. — Mkt a. (22).
biforme Dt. — A. (19).
caloschistum Dt. — Mkt s. (2).
canaliculatum Lindb. f. — Mkt s. (2).
crispatum Dt. — Mkt s., endast på Sandön (1).
Dahlstedtii Lindb. f. — Mkt a. (43).i
i Ej tunnen av mig.

Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

353

Lindb. f. — T. s. (4).
Dt. — Mkt s., endast på Sandön (1).
T. explication Hagl. — S. (9).
T. fascialum Dt. - - Mkt a. (42).
T. haematicum Hagl. — S. (7).
T. haematopus Lindb. f. ver. — Mkt s. (1).
T. hamatum Raunk. — Mkt s. (1).
T. hemicyclum Hagl. — Mkt s. (1).
T. interruptum Dt. — Mkt a. (41).
T. interveniens Hagl. — S. (3).
T. involucratum Dt. — Mkt a. (25).
T. Kjellmanii Dt. — Mkt a. (31).
T. leplolobum Dt. — S. (4).
T. linguicuspis Lindb. f. — S. (7).
T. lingulatum Markl. — A. (19).
T. litorale Raunk. — S. (3).
T. longisquameum Lindb. f. — T. a. (16).
T. lucidum Dr. — Mkt s. (1).
T. macranthum Dt. — Mkt s. (1).
T. mimulum Dt. — Mkt a. (22).
T. mucronalum Lindb. f. — Mkt s. (1).
T. multilobum Dt. — S. (4).
T. obliquilobum Dr.
T. s. (11).
T. parvuliceps Lindb. f. — T. s. (3).
T. patens Dt. — Mkt a. (36).
T. pectinatiforme Lindb. f. — S. (4).
T. piceatum Dt. — Mkt s. (1).
T. polychroum Ekm. — Mkt s. (1).
T. polyodon Dt. — Mkt s. (1).
T. praecox Dt. — S. (5).
T. praeradians Dt. — S. (4).
T. privum Dt. — S. (2).
T. recurvum Dt. — T. s. (10).
T. remotijugum Lindb. f. — T. s. (10).
T. retroflexum Lindb. f. — T. a. (17).
T. rhodopodum Dt. — Mkt s. (2).
T. semiglobosum Lindb. f. — Mkt s. (1).
T. stenoschislum Dt. — T. a. (14).
T. stereodes Ekm. — Mkt s. (1).
T. sublaelicolor Dt. — Mkt a. (26).
T. subrubescens Dt. — Mkt s. (2).
T. tanyphyllum Dt. — Mkt s. (2).
T. tenebricans Dt. — Mkt a. (26).
T. trianguläre Lindb. f. — Mkt s. (1).
T. xanthosligma Lindb. f, — Mkt s. (2).
T. dilatatum

T. expallidum

Herbert Jungsledt.

23- 573371
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Ett erbjudande att förvärva underlagskartor för botaniskt och zoologiskt
inventeringsarbete.
På initiativ av Riksmuseet och Stockholms Högskola har AB Karto
grafiska institutet framställt en underlagskarta över Sverige, speciellt
lämpad för inprickning av växt- och djurfynd. Kartan är gjord i skalan
1:2 miljoner (1 cm =2 mil). Kustkonturer och viktigare vattendrag tryc
kas i svart, medan de finare kartdetaljer som skola medge fyndens exakta
inprickning framträda i blått. När en fyndkarta skall reproduceras bortfiltreras blåtrycket vid klicheringen, så att endast kartans huvuddrag och
fyndorterna komma att framträda. Den publicerade bilden blir därigenom
synnerligen överskådlig.
För att göra det möjligt för såväl fackmän som amatörer, sysselsatta
med arbeten av inventeringsnatur, att till lågt pris anskaffa en dylik först
klassig underlagskarta, har Statens naturvetenskapliga forskningsråd be
kostat hela grundarbetet med ritning, klichering och uppsättning av kar
tan. Den kan därigenom erhållas för endast 25 öre per exemplar (omfat
tande två hälfter, södra och norra Sverige, vardera i storlek ca 32 x 45 cm;
halvorna säljas ej separat) förutsatt att beställningen göres i samband
med förestående tryckning samt omfattar jämna hundratal exemplar. För
mindre beställningar blir priset något högre.
Beställningar måste vara kartredaktör Olof Hedbom, AB Kartogra
fiska institutet, Vasagatan 16, Stockholm C, tillhanda senast den 31 juli
1957. Kartredaktör Hedbom står också till tjänst med vidare upplysningar
för den som så önskar.
Lars Silén.
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Ernst Küster, Die Pflanzenzelle. Vorlesungen über normale und
pathologische Zytomorphologie und Zytogenese. 3. omarbetade upplagan,
utgiven av Gertrud Küster-Winkelmann under medverkan av Karl
Höfler och Gerd Reese. — G. Fischer, Jena 1956. 986 s., 489 fig. Pris
DM 54 (inb.).

Den första upplagan av Ernst Küsters välkända cytologiska handbok
utkom 1935 och recenserades i denna tidskrift av professor O. Rosenberg
(Bd 33, s. 434). Sedan dess ha ytterligare två upplagor utkommit, näm
ligen 1951 och 1956. Den sistnämnda upplagan, som här närmast skall
beaktas, utgavs tre år efter Küsters död av hans hustru, även hon aktiv
cytolog, med biträde av de båda ovannämnda forskarna. Förändringarna
gentemot närmast föregående upplaga bestå huvudsakligen i att nyare
forskningsresultat ha inarbetats, varigenom boken har ökat i omfång med
ca 130 sidor. Däremot ha inga väsentliga ändringar eller omdisponeringar
av Küsters ursprungliga text företagits.
Liksom i de båda föregående upplagorna är boken indelad i sju kapitel:
Protoplasma; Zellkern; Plastiden; Stärke- und Aleuronkörner, Kristalle
und andere tote Inhaltskörper; Vakuole; Membran; Entwicklung der Zelle.
Vart och ett av dessa stora kapitel är i innehållsförteckningen indelat i ett
flertal underavdelningar. I själva texten saknas däremot underrubriker
helt, varigenom boken blir onödigt kompakt och svåröverskådlig. Detta
redigeringsfel borde lätt kunna rättas till i en kommande upplaga. Arbe
tets användbarhet såsom uppslagsverk underlättas dock väsentligt av ett
utförligt sakregister. I slutet av varje kapitel äro litteraturhänvisningarna
samlade. Trots att dessa vuxit betydligt i antal sedan föregående upplaga,
saknar man åtskilliga värdefulla arbeten, framför allt engelskspråkiga dy
lika. Ett undantag i detta avseende utgör dock det av docenten Reese
bearbetade kapitlet om cellkärnan, där även den anglosachsiska littera
turen är väl företrädd.
De talrika illustrationerna utgöras huvudsakligen av goda pennteck
ningar, till en mindre del av fotografier. De senare äro ej så tydliga som
man skulle önska, väl huvudsakligen beroende på att papperet ej är av
bästa kvalitet. Detta är visserligen bättre än i andra upplagan men fort
farande långt underlägset det verkligt förnämliga papperet i första upp
lagan.
De ovan framförda anmärkningarna beröra huvudsakligen »tekniska»
detaljer och äro av ringa betydelse gentemot arbetets förtjänster. Såsom
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huvudomdöme kan sägas, att »Die Pflanzenzelle» alltjämt utgör ett av de
främsta sammanfattande verken inom växtcytologien och kan som sådant
rekommenderas till alla cellforskare, som önska en vidgad överblick av
sitt ämne.
„
,,
Gunnar Harhng.

Fr. Oehlkers, Das Leben der Gewächse. Ein Lehrbuch der
Botanik. Erster Band. Die Pflanze als Individuum. — Springer-Verlag.
Berlin-Göttingen-Heidelberg. 1956. Pris DM 39.60.
»Das Leben der Gewächse» är ett av de senaste tillskotten i handböcker
nas långa rad, närmare bestämt till dem som lägger huvudvikten vid
morfologi, genetik och fysiologi. Således vid det som i Sverige efter tyskt
mönster benämns den allmänna botaniken. Till uppställningen avviker
dock boken en hel del från sina föregångare. I stället för att behandla de
nyssnämnda avsnitten vart och ett för sig låter Oehlkers växtens utform
ning under olika skeden av sin levnad bestämma dispositionen. Utveck
ling och tillväxt, åldrande och död är temat som förenar de olika kapitlen.
Mycket ofta bildar dock detta tema bara en lös ram kring innehållet.
Början görs sålunda på sedvanligt sätt med en redogörelse för cytologin,
histologin och organografin men de olika kapitlen hålls ihop av den be
tecknande överskriften »Die Gestalt der Gewächse in Entwicklung und
Aufbau». Den organografiska framställningen är ordnad efter de olika fa
serna i individets livscykel, kallade den embryonala fasen, den osjälv
ständiga vegetativa fasen ( = groddplantan) och den självständiga vegeta
tiva fasen. Den reproduktiva fasen återfinns först senare i kapitlet »Die
Grenzen der Gewächse». Detta är synnerligen vittomfattande och omfattar
allt om genetik och fortplantning, såväl allmänt som i form av en syste
matisk översikt av fortplantningsförhållandena hos olika växtgrupper,
från de lägsta kryptogamerna till och med angiospermerna. Därmed slutar
den uppåtgående delen av växtens liv och läsaren får i stället en inblick i
»Alter, Krankheit und Tod», sådana de gestaltar sig i växtriket. Som av
slutning följer ett kapitel om utvecklingsfysiologin, inbegripet könsbe
stämning och generationsväxling.
Det är givet att en sådan gruppering av ämnet kan ha både sina föroch nackdelar. Innehållet blir lätt mycket heterogent och upprepningarna
åtskilliga trots strävan att inordna materialet efter en konsekvent tanke
gång. Samtidigt visar det sig nästan omöjligt att bryta med den klassiska
dispositionen i en morfologisk, en fysiologisk och i viss mån även en syste
matisk del. Om helhetsintrycket verkligen blir det som författaren har
åsyftat får vara osagt. Vanans makt är ju stor och det är kanske den som
gör, att det verkar litet förbryllande att läsa ett kapitel som börjar med
synpunkter på Eudorina’s ålder och fortsätter med bladens livslängd och
hur assimilation och äggviteomsättning ändras i dem med åldern. Eller
att hitta apomixis i det patologiska avsnittet.
Reservationerna ifråga om det pedagogiska greppet i Oehlkers’ dispo
sition bör emellertid inte utsträckas till att gälla innehållet i stort. Sak
uppgifterna är både många och utförliga — i flera fall är framställningen
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betydligt överstigande fordringarna i en svensk kandidatexamen. I synner
het gäller detta de cytologiska och cytogenetiska kapitlen. Detta hindrar
dock inte att man måste opponera sig mot felaktiga eller tvivelaktiga
detaljer, såsom att kormofyterna utan undantag har rot (s. 270), att
Equisetum’s prothallier är monöciska utan någon inskränkning (s. 435),
att »fleischige Früchte» alltid är slutfrukter — tänk på Myristica eller Impatiens — (s. 302). Fig. 426, som visar de olika frukttyperna, lämnar en
ganska missvisande bild av vad som är väsentligt och oväsentligt i detta
avseende.
Skildringen av olika företeelser kan vara mycket kategorisk och det
framskymtar inte, att en viss fråga kan tolkas på olika sätt. Som exempel
kan nämnas redogörelsen för monokotyledonembryot. Oehlkers ansluter
sig helt til! Souéges’ åsikt att monokotyledonernas vegetationspunkt är
lateral och kotyledo terminalt och att förhållandena är de motsatta hos
dikotyledonerna. Andra forskare såsom Troll och Haccius betonar att
monokotyledonernas vegetationspunkt är lika apikal som dikotyledonernas men att den »blir efter» i växten under embryoutvecklingen och därför
skjuts åt sidan och ev. går under och senare ersätts av ett nytt, sidoställt
meristem.
Dessa invändningar är emellertid av föga betydelse för helhetsintrycket.
Ett stört plus är vidare de utomordentliga illustrationerna som ofta är
original. Särskilt måste fotografierna av kromosomer i olika delningsstadier framhållas.
Den nu anmälda delen av Oehlkers’ arbete är den första. Den ska
följas av ytterligare en. Medan del 1 kan sägas behandla växten som
individ, kommer del 2 att redogöra för växten och yttervärlden med näringsupptagandets fysiologi, ekologi m. m.
Mäns Ryberg.

Fr. Knoll, Die Biologie der Blüte. — Springer Verlag.
Göttingen-Heidelberg. 1956. Pris DM 7.80.

Berlin-

I en serie med det lovande namnet »Verständliche Wissenschaft» har den
österrikiske blombiologen Fritz Knoll gett ut en översikt av blombiolo
gin, sådan den ter sig i vår tid.
Framställningen riktar sig till en intresserad allmänhet utan någon
större botanisk fackutbildning. Den förutsätter således inga nämnvärda
förkunskaper men å andra sidan är innehållet så omfattande, att det gott
och väl täcker fordringarna i en svensk kandidat- och ämbetsexamen vad
pollineringsbiologin beträffar.
Texten är både klar och underhållande men någon gång i omständligaste
laget. Det måste vara författarens ängslan att inte vara tillräckligt lätt
fattlig som tagit sig uttryck i en stundom överväldigande grundlighet. Så
som när han med stort allvar framhåller, att försök och beräkningar har
visat att små och lätta pollenkorn flyger längre än större och tyngre korn
eller hopklumpade samlingar av mindre korn (s. 27)! Sakfelen är få men
ett ska anföras. I varje fall brukar man i Sverige ge termen partenokarpi
(s. 2) en helt annan innebörd än vad han ger den. För honom är partenoSu. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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karpi detsamma som apomiktisk utveckling av frön i stället för fruktbild
ning likan frösättning, som man skulle ha väntat sig.
Stor uppmärksamhet ägnar Knoll olika slag av pollination och sär
skilt pollination genom djur. Insekterna dominerar naturligtvis framställ
ningen men Knoll ger fåglarna en anmärkningsvärt stor betydelse som
pollinerare i tropikerna. Ornitogamin framställs annars gärna som en smått
kuriosabetonad företeelse, vilket är förståeligt, om man har sina intryck
från tempererade områden.
Illustrationerna är ofta förträffliga, i många fall original. Knolls bok
kan lugnt anbefallas den som har intresse för ämnet, eftersom den ger en
modern och redig sammanfattning av pollineringsbiologin. Detta är sär
skilt värdefullt, emedan denna vetenskap sedan länge hört till de mest
traditionsbundna elementen inom botaniken, inte minst inom den akade
miska undervisningen, och därför innehållit många föråldrade begrepp
och föreställningar.
Mdns Ryberg.

Stella Ross-Craig, Drawings of British Plants.
ceae

Part IX.
(2). — G. Bell & Sons Ltd, London 1956. Pris 8 sh. 6 d.

Rosa-

Med denna del har Miss Ross-Craig avslutat den tredje volymen i sin
serie av illustrationer till den brittiska floran. Den nu föreliggande delen,
Part IX, omfattar slutet av familjen Rosaceae. Flera av de behandlade
släktena måste betecknas som »kritiska» och det är därför givet att de
måste bli mer summariskt behandlade än vad som annars är regel i detta
arbete. Det gäller inte bara för Rosa, som är det mest mångformiga av de
medtagna släktena, utan även för Alchemilla och Sorbus. En jämförelse
med Clapham-Tutin-Warburgs flora visar också att många »arter» är
utelämnade av Miss Ross-Craig. Med tanke på såväl den stora formrike
domen som de ofta oklara artgränserna är detta helt naturligt.
Eftersom arbetet har anmälts tidigare i denna tidskrift (senast i Bd
48:2) är det inte befogat att gå in på några detaljer. Teckningarna är av
samma höga klass som i föregående delar. »Drawings of British plants» bör
vara av stort intresse även för svenska, floristiskt intresserade botanister,
fastän flera av våra inhemska arter lyser med sin frånvaro. Olikheterna
blir naturligtvis särskilt påfallande inom de släkten som hyser en mängd
småarter. En engelsk Sorbus aria är oftast, för att ta ett exempel, någon
ting helt annat än vår »S. aria», dvs. S. obtusifolia och S. rupicola. Men
inte desto mindre är överensstämmelsen mellan flororna i England och
Skandinavien så stor att man har gott utbyte av Miss Ross-Craigs bok
även hos oss.
Mdns Rybgrg

Seth Lundell et J. A. Nannfeldt, Fungi exsiccati suecici, praesertim upsalienses. Fasc. I L (nris 1-2500). Uppsala 1934-1957.

När detta förnämliga svampexsickat nu utkommit med sin 50. fascikel,
kan det vara lämpligt att celebrera tilldragelsen med några rader i vår
tidskrift.
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Det var för cirka 25 år sedan, som tanken på detta exsickat föddes.
Dess egentlige upphovsman ':ar sedermera museiintendenten vid Botani
ka museet i Uppsala SETH LUNDELL, redan vid den tiden Sveriges främste
hattsvampkännare och som lärjunge till LARS RoMELL bärare av tradi
lionen från ELIAS FRIES. För säkerställande av verkets utgivning krävdes
emellertid ekonomiskt bistånd och för att söka ordna detta sammanslöto
sig ett antal för saken intresserade den 28 december 1933 under namn
av Elias Fries - kommitten. Med anslag från Längmanska kulturfonden
kunde så verket sättas i gång och därmed bereddes LUNDELL tillfälle risserligen till en början under mycket blygsamma ekonomiska förhållan
den - att odelat ägna sig åt mykologisk verksamhet. Som utgivare av
exsickatet vid sidan av honom inträdde sedermera professor J. A. NANN
FELDT. De två första fasciklarna voro klara för distribution knappt ett år
senare. Utgivandet har sedan fortsatt i jämn och rask takt.
är iden till exsickatet kom upp, var det främst hymenomyceterna, som
slodo i centrum för intresset. Länge hade dessa ur museal synpunkt styY
moderligt behandlats. Nu hade emellertid LUNDELL utexperimenterat en
ny metod för konservering, som bättre än hittills gängse förfaringssätt be
varade form och färg. Denna metod kom nu till användning vid exsickat
materialets preparering och det är knappast någon överdrift att säga, att
därmed en ny epok på detta område inleddes.
Liksom konservering och preparering kom den vetenskapliga bearbet
ningen av exsickatmaterialet att ligga på en mycket hög nivå. Bakom de
givna namnen ligga i otaliga fall djupgående taxonomiska och nomen
klatoriska utredningar. Värdefulla systematiska anmärkningar äro ofta
bifogade på etiketterna. Åtskilligt av materialet är distribuerat i samband
med utredningar över större artkomplex. Icke så få nyuppställda arter äro
företrädda med typmaterial. Genom den höga vetenskapliga standarden
har exsickatet blivit ett hart när oumbärligt hjälpmedel vid systematisk
mykologisk forskning.
Ett exsickat av denna höga klass var det ej möjligt att utge i något större
antal exemplar. Man fick begränsa sig till 10, avsedda för de botaniska
museerna i Uppsala, Stockholm, Köpenhamn, Berlin-Dahlem, London,
Paris, Wien, Prag och Leningrad samt för Bureau of Plant lndustry,
Washington (numera The National Fungus Collections, Beltsville, Md.).
För Botaniska museet i Uppsala blev exsickatet ett bytesmaterial av för
nämligaste slag.
Som nämnt voro vid den första planeringen för exsickatet hymenomy
ceterna särskilt aktuella. Under årens lopp ha emellertid mikromyceter av
olika grupper blivit allt rikare företrädda. Det är främst tack vare NANN
FELDTS insatser, som detta har skett. Etiketterna, som avfattats på engel
ska språket, ha även utgivits i häftesform. Härigenom har intresset för
exsickatet kunnat spridas till vida kretsar. Förutom de båda utgivarna
har ett stort antal mykologiskt intresserade personer deltagit i insamlings
arbetet. Material har härvid insänts från praktiskt taget alla delar av
landet. Av speciellt intresse ha de kollekter varit, som hopbragts på ELIAS
FRrns' gamla svampmarker i Femsjö, framförallt av LUNDELL.
Med den 50. fascikeln står exsickatet ingalunda inför sin avslutning. Rc
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dan föreligga åtskilliga hundra nummer insamlade för dess fortsättning.
Det kan emellertid redan nu fastslås, att de påda utgivarna med de hitlills
distribuerade fasciklarna utfört en gärning i mykologiens tjänst, som ej
kan nog högt värderas. Den ene av dem, LUNDELL, har i exsickatet ned
lagt en betydande del av sitt livsverk. För båda gäller, att de här delat
med sig av sitt rika mykologiska vetande i en utsträckning, som hos sam
tid och eftervärld måste framkalla den största tacksamhet.
Sten Ah/ner.

Huoo SJöRs, N o r d i s k v ä x t g e o g r a f i. - Scandinavian Universily
Books, Stockholm 1956. 229 s. med 108 textfig. Pris 28:-.
Att vi fått en lärobok i Nordens växtgeografi, avsedd för universitetens
och vissa fackhögskolors botanikundervisning, betyder, att ett länge närt
önskemål äntligen uppfyllts. Den långa tid, som vi fått vänta på en dylik,
beror förvisso på att stoffet vuxit ut till en omfattning, som försvårar den
samlade överblicken, men helt säkert även på att det trots den impone
rande litteraturen alltjämt finns områden, som fått vänta på sitt utfors
kande.
Tidigare sammanfattande framställningar ha ej varit många. SERNAN
DERS (1900) och ALB. ILSSONS (1901) översikter, som i mångt och myc
ket varit grundläggande, ligga nu långt tillbaka i tiden. Du RrnTz' •>Die
regionale Gliederung der skandinavisrhen Vegetation•>, ursprungligen skri
ven som guide till den 4. I. P. E. (1925), fick en betydelse långt utöver
den från början avsedda. Härom året (1955) såg STEN SELANDERS monu
mentala arbete •>Det levande landskapet i Sverige,> dagen och därmed er
höllo vi en högklassig framställning av vårt lands växtvärld. Den fram
trädde väl knappast med läro- eller handbokens syfte men är det oaktat
mycket lämpad som »bredvidläsning,> till det verk, som här i korthet skall
presenteras.
Först må framhållas, att boken innehåller ej så litet utöver vad man
kunde vänta sig av titeln. Mycket av allmänt ekologiskt eller växtgeogra
fiskt innehåll har fått följa med. Då. det ofta är fråga om problem, som
·vanligen endast i ringa utsträckning beröras i botaniska läroböcker, får
man vara förf. tacksam för dessa utvikningar, även om man inte får blunda
för risken, att utrymmet för det egentliga ämnet därigenom något för
minskats. I denna •>allmänna del» har emellertid förf. kunnat nedlägga
mycket av sin erfarenhet som vegetationsforskare. Det intima sambandet
mellan växtvärlden och dess miljö betonas starkt. Bl. a. få vi en presen
tation av ekosystembegreppet.
Av det återstående utrymmet tar den floristiska växtgeografien den
mindre delen i anspråk. Endast kap. Il är i sin helhet ägnat detta ämne.
Dock innehålla de nedan nämnda avsnitten om vegetationen många flo
ristiskt-växtgeografiska data och deras inflikande här synes vara ett gott
grepp, ägnat att ge framställningen ett omväxlande innehåll. Till en viss
grad har väl förf. i fråga om denna del av växtgeografien känt en viss av
lastning genom existensen av HuLTENS Atlas.
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Att sammanfattningen av den nordiska vegetationen utgör bokens
tyngdpunkt, är helt naturligt. Omkring 120 sidor ägnas häråt, fördelade
på 8 kapitel. De två första behandla havets och sötvattnets växtvärld. I
fråga om landvegetationen får kalfjället bilda ramen för ett eget avsnitt.
Som indelningsgrund för landvegetationen nedom fjällen accepterar förf.
Alb. Nilssons »serier», betydligt modifierade och dessutom utökade med
en »steppserie». Uppställandet av denna sistnämnda är givetvis i och för
sig fullt berättigat, men man delar förf:s tvekan om dess verkliga existens
i nordisk vegetation. Betr. alvarvegetationen, som behandlas under denna
rubrik, framhåller förf. också starkt dess fundamentala olikheter mot den
äkta steppen.
Gå vi över till de enskilda kapitlen i denna vegetationsöversikt, kan lätt
konstateras, att förf. ägnat landvegetationen nedanför fjällen sitt största
intresse. Här har han också på ett mycket lyckligt sätt sovrat och sam
manställt det tillgängliga materialet, till vilket han ju själv lämnat viktiga
bidrag. Dessa avsnitt äro väl avvägda och innehålla mångenstädes an
knytningar till allmänna växtgeografiska problem.
Vatten- och strandvegetationen är mera summariskt behandlad. Kanske
förväntar förf. en utförligare framställning över sötvattensvegetationen i
något limnologiskt sammanhang. För havsstrandens zonering skulle man
gärna sett hans översikt kompletterad med någon profil eller tabell. Även
i fråga om fjällvegetationen, som ju varit föremål för ett så intensivt ut
forskande här i Norden, förefaller utrymmet väl snävt tilltaget. .Fjällfloran
har emellertid här fått några egna sidor, som säkerligen komma att bli
lästa med stort intresse, ehuru många torde anmäla avvikande mening i
frågan om fjällflorans ålder, där förf. är strängt restriktiv med föga ut
rymme medgivet för istidsöverlevande. Den tidigare senglacialen blir för
förf. det avgörande skedet för fjällflorans invandring.
Det är givet, att mången läsare utifrån sina egna utgångspunkter skulle
önskat arbetets framställning fullständigad i det ena eller andra avseen
det. Men det är också ofrånkomligt, att det relativt blygsamma omfång,
som här tillmätts förf., med nödvändighet har fört med sig en stark gall
ring och sovring. Man får därför nöja sig med att beklaga, att t. ex. mossoch lavvegetationen på klippor och träd ej kunnat komma med. Dylika
påpekanden kunna emellertid ingalunda förringa arbetets höga värde. Nor
disk växtgeografi har all anledning att vara förf. tacksam för det gedigna
verk, som han här utfört och som helt säkert verksamt kommer att bidra
till att stärka denna vetenskapsgrens ställning vid våra universitet och
högskolor.
Sten Ahlner.

Tyge W. Böcher, Kjeld Holmen o. Knud Jakobsen, Grönlands
Flora. — P. Haase & Sons Forlag, Kobenhavn 1957. 313 s. med 54 textfig., 2 färgplanscher och 1 karta.

Svenska florister och växtgeografer ha alltid haft intresse för de arktiska
ländernas växtvärld. Det är därför helt naturligt, att utgivandet av en
grönländsk flora blir en uppmärksammad händelse även i vårt land. Att
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den är den första i sitt slag, är kanske ägnat att förvåna. Grönland har ju
länge varit ett relativt välutforskat land, vad kärlväxterna beträffar, och
många betydande verk av växtgeografisk natur ha under årens lopp sett
dagen, åtskilliga av dem illustrerade med prickkartor över grönländska
växtutbredningar.
En sammanfattande översikt har dock saknats, om man bortser från
Ostenfelds tabellariskt uppställda förteckning över de grönländska
kärlväxterna av år 1926. Vad vi nu erhållit, har närmast karaktär och ut
styrsel av en skol- och exkursionsflora, och boken är framförallt avsedd
att fylla ett dylikt ändamål. Den är mycket lämpad för detta genom väl
avvägda beskrivningar och ett utmärkt bildmaterial. Den ger emellertid
betydligt mera genom detaljerade och nyanserade ståndortsekologiska no
tiser och noggranna utbredningsuppgifter, refererande till en växtgeogra
fisk indelning, som åskådliggjorts på den medföljande kartan. Förutom
de inhemska arterna upptar floran även de införda och förvildade och det
är överraskande att finna, hur mycket nytt som förts till Grönland med
människans direkta eller indirekta hjälp.
...
...

H. Heukels — S. J. van Ooststroom, Flora van Nederland. 14.
uppl. — P. Noordhoff N. V., Groningen 1956. 890 s. med 1038 textfig.
Pris inb. Hfl. 11:50.
I sina tidigare upplagor betecknad »Geillustreerde Schoolflora voor
Nederland», framträder detta floraverk nu i reviderat skick med en stan
dard, som tillfullo motiverar namnändringen. Särskilt värda att uppmärk
sammas äro de utökade litteraturhänvisningarna, som göra floran till en
nyttig uppslagsbok, bl. a. genom att för de olika arterna ange, var prickkartor över deras nederländska utbredningar publicerats. Liksom i tidi
gare upplagor äro avbildningarna välgjorda och reproducerade i ett icke
alltför snävt format.
c,
...

Georg Borgström, Livsmedelsteknikens växande betydelse.
Wezäta Förlag, Göteborg 1957. 48 s. Pris 4:50.

Professor Georg Borgström har som bekant trätt tillbaka från led
ningen av Svenska institutet för konserveringsforskning i Göteborg och
innehar nu en ordinarie forsknings- och undervisningsprofessur i livsme
delsteknik vid Michigan State University. Det är hans inträdesföreläsning
därstädes i oktober 1956, som nu föreligger i svensk översättning. Även
om den främst vänder sig till amerikansk publik, äger den mycket av in
tresse även för läsare i hans gamla hemland. Förf. spänner över ett vitt
register och den lilla skriften rymmer de mest skilda synpunkter på ämnet.
Det är ju också fråga om problem, som i åratal legat honom varmt om
hjärtat. Här må blott framhållas, att de av förf. påvisade utvecklingsriktningarna — aktuella i dagens USA och säkerligen också i morgonda
gens Sverige — belysas med ett statistiskt material av färskaste datum,
som ej förfelar att göra ett övertygande intryck.
Sten Ahlner.
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VEIT BRECHER WITTROCK,
5/5 1839—V9 1914,
OCH HANS LIVSGÄRNING.
AV

RUDOLF FLORIN.

Veit Wittrock, som föddes den
5 maj 1839 på militiebostället Skogsboi
i Holms socken, Dalsland och Älvs
borgs län, var son till dåvarande fan
m
junkaren vid Westgöta-Dals regemente
Johan Magnus Wittrock (* 1799,
f 1885) och dennes hustru Ingrid Da
lin. Redan 1840 flyttade föräldrarna
till Ekholmen i Gunnarsnäs socken av
samma län, sedan fadern blivit kamrerare och förvaltare vid den FryxellLangenskjöldska välgörenhetsstiftelsen
på detta gods. Den mycket gamla
Wittrockska släkten är av tysk här
komst. En av dess medlemmar — den
unge Veits farfar — hade på 1700-talet
utvandrat från Holstein till Sverige.
Sin barndom och ungdom kom den
blivande vetenskapsmannen att till
största delen framleva på Ekholmen,
där den omväxlande och vackra natu
ren i sin mån bidrog till att utveckla
hans tidigt framträdande intresse för
naturstudier. Under elevtiden 1850-57 vid Vänersborgs elementarskola
uppmuntrades detta ytterligare de två första åren genom den stimule
rande undervisning, som där meddelades av »duplikanten», sedermera lek
torn A. J. Sahlén. Efter att vårterminen 1857 ha tagit sin studentexamen
vid Uppsala universitet, tillbragte Wittrock — huvudsakligen för bota
niska och zoologiska studier — åren 1858-65 vid detta universitet, där
han sistnämnda år avlade fil. kand.-examen med högsta betyget i båda
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

364

RUDOLF FLORIN

■ms

Fig. 2. John Erhard Areschoug, Borgströmiansk professor i botanik och praktisk
ekonomi vid Uppsala universitet 1859-1876. V. B. Wittrocks lärare i botanik.

ämnena. Hans lärare i botanik, J. E. Areschoug, som 1859 utnämnts till
Borgströmiansk professor (i »botanik och praktisk ekonomi»), var främst
algolog men också livligt intresserad för morfologi och anatomi (inch cytologi) i allmänhet.
Wittrock hade sommaren 1861 gjort en resa till sydvästra Norge för
att studera floran i 7/ex-regionen. Resultaten framlades först långt senare
i en avhandling »Om fanerogam- och thallogamvegetationen i Skandina
viens /fec-region» (1869). Men dessförinnan hade han en sommar (1862)
åtföljt Areschoug till Bohuslän och där fått en första orientering över den
marina algfloran. Den ledning, som Wittrock då — och sedan vid uni
versitetet — fick åtnjuta av denne, blev bestämmande för hans botaniska
inriktning under åtskilliga år framåt. Sommaren 1865 finna vi honom åter
på resa i sydvästra Norge men nu för studier av havsalger. På inrådan av
Areschoug gav han sig efter hemkomsten i kast med undersökningar av
grönalgfamiljen Ulvaceae, vilka redan året därpå resulterade i en för ulvaceernas systematik grundläggande akademisk avhandling, »Försök till en
monographi öfver algslägtet Monostroma». Sedan den ventilerats å bota
niska lärosalen vid Uppsala universitet den 23 maj 1866, promoverades
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

VEIT BRECHER WITTROCK

365

Fig. 3. Veit Brecher Wittrock som docent i Uppsala omkr. 1870.

Wittrock tili »Philosophie Doctor et Artium liberalium Magister» och

blev den 31 juli 1866 docent i botanik vid universitetet — ett förordnande,
som han sedan innehade i tolv år. På anmodan av styrelsen för Stockholms
högskoleförening höll han vårterminen 1873 tvenne föreläsningsserier över
»Reproduktionen i växtriket» på Vetenskapsakademiens hörsal i huvud
staden. Läsåret 1875-76 var han under vakans förordnad till både adjunkt
och professor i botanik vid Uppsala universitet, och förestod från vårter
minen 1877 till vårterminen 1878 de där på hans eget initiativ nyinrättade
praktiska övningarna i växtanatomi.
Då förordnandet som docent till en början icke innebar stort mer än
rätten till denna titel och ej heller sedermera inbragte annat än mycket
obetydliga inkomster i form av stipendier, kom Wittrock att ägna en
stor del av sin tid dels åt privat undervisning av studerande vid universi
tetet, dels åt lärartjänstgöring vid Uppsala enskilda goss- och flickskolor.
Bland annat tjänstgjorde han i ej mindre än 13 år som huvudlärare i bio
logi vid Uppsala privata elementarläroverk. Ursprungligen hade Witt
rock tänkt ägna sig helt åt skollärarbanan. Sedan han 1867 sökt en lektorstjänst men blivit förbigången trots överlägsna meriter, slog han dock
detta ur hågen.
Våren 1878 uppfördes Wittrock på första förslagsrummet till en ny
inrättad tjänst som e. o. professor i botanik vid Uppsala universitet och
utnämndes den 24 augusti till dess innehavare. Han behöll den dock bara
en mycket kort tid. Samma år anmodades han nämligen dels av Veten
skapsakademien den 13 november att under professor N. J. Anderssons
sjukdom uppehålla intendenturen vid Naturhistoriska riksmuseets bota
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niska avdelning, dels av Stockholms högskoleförenings styrelse och delege
rade den 26 november att från 1879 tills vidare vara lärare i botanik vid
Stockholms högskola. I sistnämnda egenskap föreläste Wittrock kalender
året 1879 över »Växtcellens byggnad och lifsverksamhet» och »De högre
växternas anatomi», vårterminen 1880 över »Grunddragen av växtanatomien» (med demonstration av mikroskopiska preparat) och från höstter
minen 1880 till vårterminen 1883 över »Växtsystemet, grundadt på ut
vecklingsteorien».
Sedan Vetenskapsakademien den 12 november 1879 definitivt utnämnt
honom till professor Anderssons efterträdare som »intendent för Riks
museets botaniska avdelning och Professor Bergianus» (dvs. föreståndare
för akademiens Bergianska stiftelse), blev Wittrocks verksamhet helt
förlagd till huvudstaden. Från intendenturen begärde och erhöll han vid
65 års ålder avsked med pension (1904). Den Bergianska professuren däre
mot behöll han livet ut och hade då innehaft den i nära 35 år. (Fig. 1 visar
Wittrock som professor Bergianus 1905.)
Wittrock var kommissarie för Sverige vid den internationella lantbruksutställningen i Budapest 1885. Han deltog 1884 i grundandet av
Svenska Dagbladet och var några år ordförande i dess styrelse. Som kon
servativ ledamot av Riksdagens andra kammare perioden 1888-90 för
hjälpte han Svenska turistföreningen till ett årligt statsanslag å 3 000 kro
nor, som blev den då unga föreningen till stor nytta. Han tillhörde stif
tarna av både Botaniska sällskapet i Stockholm (1882) ocli Svenska bota
niska föreningen (1907) samt var ordförande i bägge ända till sin död.
Han blev vidare ledamot av åtskilliga in- och utländska akademier samt
andra lärda sällskap, och kallades 1908 av Deutsche Botanische Gesell
schaft till dess hedersledamot. 1878 invaldes Wittrock i Svenska veten
skapsakademien och var under arbetsåret 1898-99 dess preses. På akade
miens högtidsdag den 4 april 1899 föredrog han en levnadsteckning över
sin högt skattade lärare J. E. Areschoug. 34 år senare lät akademien
prägla sin minnespenning över »Veit Brecher Wittrock Professor Ber
gianus», och på högtidsdagen föredrog dåvarande preses O. Rosenberg
en minnesteckning över honom.
Nu anförda data bilda den yttre ramen till Wittrocks mycket betydande
och framgångsrika gärning som forskare, akademisk lärare, museiman och
trädgårdsprefekt. Av honom offentliggjorda vetenskapliga avhandlingar,
halvpopulära skrifter och övriga arbeten finnas förtecknade av N. Wille
i Ber. Deutsch. Bot. Ges., Jg. 1915, Bd. 33 (1916), sid. (44)-(48), och av
Th. O. B. N. Krok i »Bibliotheca botanica suecana...» (1925), sid. 771-76.
Botanisk forskningsverksamhet.

— Under docenttiden i Uppsala fortsatte

Wittrock sin algologiska forskning men övergick därvid mer och mer till

sötvattensalgerna. Som resultat av resor till Bohuslän (1866), Sydnoiges
fjälltrakter (1869), Gotland och Öland (1870, 1873), England och Irland
(1872), Danmark, Tyskland och Österrike (1873) samt Dalsland, ävensom
av studier i Uppsala, offentliggjorde han följande arbeten: »Algologiska
studier, I II» (1867), »Bidrag till kännedomen om Sveriges Zygnemacéer
och Mesocarpéer» (1869), »Anteckningar om Skandinaviens Desmidiacéer
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(1869), »Dispositio Oedogoniacearum suecicarum» (1870), »Oedogoniaceae
novae, in Suecia lectae» (1872), »Om Gotlands och Ölands sötvattens-alger» (1872), »Prodromus monographiae Oedogoniearum» (1874), »On the
development and systematic arrangement of the Pithophoraceae, a new
order of Algae» (1877), och »On the spore-formation of the Mesocarpeae
and especially of the new genus Gonatonema» (1878). Redan de tidigare av
dessa blevo (enligt N. Wille) i viss mån banbrytande genom det omsorgs
fulla sätt, varpå arterna beskrevos och avbildades. I den nämnda mono
grafien utgick Wittrock från N. Pringsheims upptäckt av befruktningen
hos Oedogonium och Bulbochaete och genomförde en mycket förtjänstfull
systematisk bearbetning av alla då kända (105 + 35) arter av dessa släk
ten. I arbetet av 1877 skilde han ut det tropiska algsläktet Pithophora
från släktet Cladophora, med vilket det tidigare förblandats, samt upp
ställde åtskilliga nya arter på grundval av en noggrann undersökning av
cellbyggnad och utvecklingshistoria.
I samarbete med sin vän O. Nordstedt i Lund började Wittrock 1877
att utge ett exsickatverk över sötvattensalger med de skandinaviska ar
terna som utgångspunkt. Då detta verk avslutades 1903 — från 1896
hade även G. Lagerheim medverkat — förelågo ej mindre än 1612 num
mer i 35 fasciklar. Det utgör en mycket värdefull normalsamling av
grönalger och blågröna alger.
Av Wittrocks algologiska arbeten må ytterligare särskilt nämnas »Desmidieae et Oedogonieae ab O. Nordstedt in Italia et Tyrolia collectae...»
(1876, tills, med O. Nordstedt), »Oedogonieae Americanae, hucusque
cognitae» (1878), »Om Binuclearia, ett nytt confervacé-slägte» (1886) och
»Om snöns och isens flora, särskildt i de arktiska trakterna» (1883). Det
sistnämnda byggde på en omsorgsfull undersökning av material, som hem
förts av svenska expeditioner till de norra polartrakterna, och väckte på
sin tid uppmärksamhet.
Från 1873 hade emellertid Wittrock börjat använda en del av sin för
forskning disponibla tid till studier av fanerogamernas morfologi, biologi
och anatomi. För att lära känna de nyaste anatomiska metoderna reste
lian 1874 till Strassburg och arbetade där någon tid under ledning av den
berömde växtanatomen A. De Bary. Samma år publicerade han några
»Anteckningar om dikotyledona jordstammar». 1878-79 framlades resul
taten av en jämförande biologisk-morfologisk-anatomisk undersökning
»Om Linnaea borealis L. ...», ett arbete, som följdes av en rad andra av
likartad karaktär, såsom »Några bidrag till det hypokotyla internodiets
samt hjertbladens morfologi och biologi» [(1880) 1882], »Bidrag till den
medelsvenska höstflorans morfologi och biologi» (1883), »Några biologiska
och morfologiska iakttagelser, gjorda på växter, som denna sommar odlats
i Bergianska trädgården» (1883), »Om rotskott hos örtartade växter, med
särskild hänsyn till deras biologiska betydelse» (1884), »Om könsfördel
ningen hos Acer platanoides L. och en del andra Acer-arter» (1886), »Några
bidrag till kännedomen om Trapa natans L.» (1887), »Biologiska ormbunkstudier» (1891), »Linaria Reverchonii nov. spec., dess morfologi och
lefnadshistoria» (1891) och »Om den högre epifyt-vegetationen i Sverige»
(1894). Undersökningen av groddplantors morfologi, särskilt hjärtbladens
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form och byggnad, bedrevs i stor skala, och en mängd avbildningar av
ledningsträngsförlopp och andra egenskaper samt preparat förfärdigades,
men tyvärr blev intet häröver publicerat utom det just nämnda förelö
pande meddelandet.
Redan tidigt fångades Wittrocks intresse av mångformigheten hos högre
växter. Under åren 1884-90 utgav han ett exsickat över släktet Erythraea, omfattande 50 nummer i 4 fasciklar samt försett med utförliga
beskrivningar och analytiska avbildningar av krona och ståndarblad hos
kritiska former. Han ville därmed åskådliggöra ej blott arterna utan även
former av lägre och lägsta rang. »Min åsigt är nemligen den, att studiet
af just dessa senare, ännu blott svagt differentierade formerna är det allra
vigtigaste och mest fruktbringande, då det gäller att söka utreda förlop
pet vid artbildningen och de vägar naturen dervid användt och använder.»
Det mål, som föresvävade honom, var att bringa klarhet såväl i släktets
morfologi och systematik på grundval av »teorien om formernas genetiska
sammanhang» som i dess utbredningsförhållanden, betraktade från utvecklingshistorisk synpunkt.
Studier av detta slag upptogo på senare år i stor utsträckning Witt
rocks tid och uppmärksamhet. Länge ägnade han sig bl. a. åt Aquilegia
och hade ett otal arter och hybrider i odling i Bergianska trädgården, san
nolikt i avsikt att publicera en monografi över släktet. Därav blev dock
intet. I stället tog han itu med en del inhemska arter av fanerogamer, som
befunnos vara vida mera mångformiga än man tidigare insett. 1897 of
fentliggjordes ett rikt illustrerat arbete, betitlat »VioZa-studicr I. Morfologisk-biologiska och systematiska studier öfver Viola tricolor (L.) och hen
nes närmare anförvandter». Det avsåg att klarlägga huruvida alla de va
riationer, som kunde konstateras, vore inkonstanta eller åtminstone till
en del förtjänade »en högre plats på växtsystematikens rangskala». Om
den metodik, som tillämpats, anför Wittrock: »När det gäller att söka
utreda förvandtskapsförhållandena inom en polymorf och kritisk växtgrupp och att på grund af denna utredning söka åstadkomma en tillfreds
ställande systematisering inom densamma, synas följande begge uppgifter
närmast föreligga till lösning. Allra främst möter uppgiften, att genom
noggranna undersökningar af lefvande material ... konstatera, hvilka
sins emellan nämnvärdt olika former gruppen verkligen eger. Härvid har
man att egna uppmärksamhet åt alla växtens delar, men isynnerhet åt
det fruktifikativa systemets__ Den nästföljande hufvuduppgiften synes
mig vara, att genom tjenliga medel söka utröna, hvilken grad af beständig
het de distinktiva karaktererna hos de vid den morfologiska undersök
ningen urskilj da växtformerna ega. Iakttagelser i den fria naturen kunna
härvid vara af mycket stort värde— Men ett ... ännu pålitligare sätt att
pröfva växtformers beständighet har man uti att underkasta dem odling
medelst frösådd, helst under olika yttre förhållanden.» I många fall full
följde han odlingen ända till tredje generationen. Wittrock kom till den
uppfattningen att Viola tricolor - gruppen omfattade ett avsevärt antal
former, som »dels redan differentierat sig till sjelfständiga arter, under
arter, varieteter etc., och dels just nu — efter hvad det vill synas
äro
i färd med att verkställa en dylik differentiering». En i detta sammanhang
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utförd undersökning av vissa Vio/a-hybrider gav anledning till ett närmare
studium av frågan om de odlade penséernas härstamning. Detta ämne
behandlades i den mycket intressanta skriften »Viola-studier II. Bidrag
till de odlade penséernas historia med särskild hänsyn till deras härkomst»
(1896). Däri framhölls önskvärdheten av att genom fortsatt förädlingsverksamhet »trädgårdarne en gång skola komma att prydas af penséer,
som lemna ett intryck af rikedom och mångfald icke blott i afseende på
färg utan äfven på form».
Som nämnts utgav Wittrock ett arbete om linnean redan 1878-79.
De då utförda odlingsförsöken fortsattes sedermera i den nya Bergianska
trädgården vid Frescati och ledde till att den tidigare föga uppmärksam
made mångformigheten inom denna art i Sverige blev föremål för en syn
nerligen omsorgsfull undersökning, vars resultat offentliggjordes i det år
1907 till 200-årsminnet av Carl von Linnés födelse utkomna, mycket
vackert och i detalj illustrerade arbetet »Linnaea borealis L., en mångformig art». Den på levande material från nästan alla delar av vårt land
grundade undersökningen hade övertygat Wittrock om att linnean, lik
som troligen alla våra allmännare linneanska arter av fanerogamer, är
sammansatt av ett stort antal systematiska enheter av lägre rang. Han
hänvisade till sina likartade men oavslutade utredningar av akleja, näck
rosor, apel, gran, tall och en m. fl., och uttalade att »växtsystematikens
— liksom äfven till väsentliga delar fytobiologiens — primära byggnads
material är att söka nedanför de Linneanska arterna, samt att detta ma
terial är så utomordentligt månggestaltadt, att man därom på förhand
knappast kan göra sig en föreställning». Som huvudkaraktär vid sin syste
matisering av Linnaea-formerna använde Wittrock den in i detalj kon
stanta färgteckningen hos blomkronan, »det organ, hos hvilket en gifmild
natur nedlagt en alstringskraft åt så olika håll och uti så talrika skiftningar,
att resultatet rent af ger intryck af ett litet underverk». Ej mindre än 140
former urskildes, fördelade på fyra grupper. Arbetet kritiserades från vissa
håll för att systematiska enheter hade uppställts på — som det tycktes —
obetydliga småkaraktärer, och man menade att korsningar mellan ett få
tal typer mycket väl kunde ha gett upphov till hela den existerande mång
falden. Vad Wittrock emellertid ville var egentligen bara att fastställa
och ge uttryck åt graden av mångformighet. Förklaringen till dess upp
komst lämnade han åt kommande forskare att söka giva.
Särskilt var det granen och Stellaria media, som under senare år syssel
satte honom på liknande sätt, men dessa studier hunno tyvärr icke full
följas. Dock utkommo dels 1914 arbetet »Meddelanden om granen, sär
skilt hennes svenska former, i bild och skrift, Afdelning 1», med beskriv
ningar och avbildningar av ett stort antal kottevariationer jämte uppgifter
om deras förekomst under skilda breddgrader, dels 1908 uppsatsen »Om
jordens allmännast utbredda fanerogam, Sveriges ymnigast vinterblommande och mest namnrika växt, våtarf, Stellaria media» samt (postumt)
1918 »Anteckningar om nordiska namn på Stellaria media (L.) Cyr.»
Ytterligare ett par arbeten från senare år äro »Polycarpon tetraphyllum L.
i Sverige» (1907) och »Om Cuscuta europaea L. och hennes värdväxter»
(1909).
24- 573371
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Här må nämnas att efter Wittrock ha uppkallats bromeliacésläktet
Wittrockia Lindm. i Kgl. Svenska Yetenskapsakad. Handl., n. f., bd 24,
n:r 8 (1891), sid. 20, samt grönalgsläktet Wiltrockiella Wille och familjen
Wittrockiellaceae Wille i Nyt Mag. f. Naturvidensk., bd 47 (1909), sid.

220 resp. 222.
Lärdomshistoriska bidrag. — I början av 1870-talet, då Wittrock en
Lid ägnade sig åt studiet av den botaniska vetenskapens historia och före
läste däröver både i Uppsala och Stockholm, uppstod hos honom tanken
att söka hopbringa en representativ samling bilder av botaniska forskare.
»Det syntes mig, som om personligheten hos de botaniska författare, livilkas verk jag hade framför mig, tedde sig betydligt klarare, då jag varit i
tillfälle att genom porträttstudier göra mig förtrogen med författarnes ut
seende.» Han började med att samla LiNNÉ-porträtt, fortsatte med bilder
av andra botanikens stormän och vidgade så småningom kretsen »så att
den till sist kom att innesluta alla, både småfolk och stormän, som uppträdt såsom författare på den 'älskliga vetenskapens’ område». »För att
ständigt hafva dem för ögonen, eller rättare, för att ständigt kunna lik
som njuta af deras sällskap, placerade jag dem, skyddade af glas och ram,
på väggarna i mina rum.» Genom gåvobrev den 4 april 1899 överlämnade
Wittrock detta botaniska ikonotek till Bergianska stiftelsen, och åren
1903-05 publicerade han ett imponerande bidrag till botanikens historia
i form av en »Illustrerad förteckning öfver Bergielunds botaniska träd
gårds samling porträtt af botaniska författare; jämte biografiska notiser.
Del 1-2». Botaniken togs här i vidsträckt bemärkelse. Antalet bilder i
ikonoteket uppgick vid den tiden till 4 083, därav 3 743 porträtt av bota
nister, de flesta från Sverige, Tyskland och Frankrike. Andra delen in
leddes med 100 .helsidesbilder av sådana botaniska forskare, som genom
särskilt framgångsrik verksamhet i sin vetenskaps tjänst ansågos vara av
mera allmänt intresse. Dessa bilder tänktes bliva till nytta vid akademiska
föreläsningar och andra föredrag över botanikens historiska utveckling.
Till högtidlighållandet av 200-årsminnet av Carl von Linnés födelse
bidrog Wittrock med en utmärkt levnadsteckning, betitlad »Några ord
om Linné och hans betydelse för den botaniska vetenskapen».
Populärvetenskapligt författarskap m. m. — Som populärvetenskaplig
författare behandlade Wittrock skilda botaniska ämnen, såsom Skånes
växtvärld i äldre tider (1881), kaffeträden (1880), svenska prydnadsväxter
(1911), det elektriska ljusets inflytande på växterna (1882), växternas
skyddsmedel (1886) m. m. Under åren 1879-1901 höll han på Vetenskaps
akademiens högtidsdagar ofta botaniska föredrag, vilka i regel trycktes i
populärvetenskapliga tidskrifter eller i huvudstadens dagliga tidningar.
Förutom kulturväxternas historia behandlades därvid huvudsakligen äm
nen av växtbiologisk, växtgeografisk, systematisk och paleobotanisk art.
Under tidigare år medarbetade han i »Nordisk Familjebok» genom talrika
artiklar i allmän botanik och om kryptogamer.
Verksamhet som akademisk lärare. — Omfattningen av denna verksam
het har redan angivits. Wittrock utövade genom den ett stort, fruktbart
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Fig. 4. Det botaniska ikonoteket i ett av professor V. B. Wittrocks arbetsrum i
Bergianska trädgårdens prefektbostad.

inflytande och verkade i sina yngre år särskilt för algologiens utveckling.
Biand de något yngre kamraterna i Uppsala befann sig t. ex. F. R. Kjellman och bland eleverna i egentlig mening på samma område G. Lagerheim, norrmannen N. Wille, dansken L. Kolderup-Rosenvinge och fin
ländaren R. Boldt. Genom kurser, föreläsningar och direkt handledning
i fanerogamernas morfologi och anatomi gav han åtminstone delvis upp
hov till arbeten av E. Adlerz, K. F. Dusén, C. Lindman, N. Wille, Th.
Örtenblad m. fl. Enligt Wille ägde Wittrock framstående egenskaper
som lärare och särskilt förmågan att stimulera sina elever till vetenskaplig
forskning. Han inskärpte hos dem ständigt vikten av att varje iakttagelse
blev så noggrant gjord och grundad på så omfattande material som möj
ligt, ävensom att avbildningarna utfördes med den yttersta omsorg. Denna
strävan till absolut objektivitet kännetecknade både Wittrocks lärar
gärning och hans egen forskningsverksamhet. Att han redan 1883 slutade
som akademisk lärare berodde väsentligen på att han ville ha mera tid
för vetenskaplig forskning.
Verksamhet som museiman. — Då Wittrock 1879 tillträdde befatt
ningen som intendent för Riksmuseets botaniska avdelning, var denna
redan en välkänd institution med herbariesamlingar, företrädande jordens
alla floraområden och av stort värde för den växtsystematiska forskningen.
I överensstämmelse med gällande instruktion överlämnade han sitt eget
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Fig. 5. Nordal Wille, professor i botanik vid universitetet i Oslo (Kristiania) 18931924, en av V. B. Wittrocks elever under Uppsala-tiden.

herbarium, omfattande 3 200 arter (därav 1200 alger) i 12 000 exemplar,
till museet, vars växtsamlingar även fortsättningsvis berikades i hög grad.
Detta gällde icke minst algherbariet samt samlingarna av mikroskopiska
preparat och spritkonserverade växter och växtdelar, för vilka Wittrock
intresserade sig särskilt. Specialsamlingar upprättades även av svampar
och lavar. Dessutom tillfördes museet under denna tid Vega-expeditionens
m. fl. samlingar från polartrakterna och även rika sådana från Sydamerika.
Två penningdonationer tillkommo, nämligen dr A. F. Regnells av 1882
och kamrer C. H. Brandels (1900), båda av stort värde för den botaniska
avdelningens fortsatta förkovran. Men anslagen till verksamheten voro för
små och personalen för fåtalig för att samlingarnas vård och bearbetning
skulle kunna bliva tillgodosedda i tillfredsställande utsträckning.
Liksom sina företrädare vid Vetenskapsakademien ålåg det ju Witt
rock att samtidigt vara både museiintendent och föreståndare för Bergianska stiftelsen. Svårigheten att längre förena dessa tjänster och väl även
ett avtagande intresse för museigöromålen föranledde honom att efter 25
års tjänst avgå från intendentsbefattningen för att sedan kunna odelat
ägna sig åt Bergianska trädgården och sin forskning.
Föreningsverksamhet. — Det var hos Wittrock i gamla Bergianska
trädgården som Botaniska sällskapet i Stockholm konstituerades den 29
december 1882. I egenskap av dess ordförande åren 1882-1914 övade han,
särskilt den första tiden, ett mycket stort inflytande på sällskapets verk
samhet, varom bl. a. de ämnen vittna, som av honom och andra behand
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lades genom föredrag vid sammankomsterna. Även den långt senare bil
dade Svenska botaniska föreningen ägnade han som ordförande under
åtskilliga år sitt intresse så långt hälsa och krafter det tilläto. Både på
70- och 75-årsdagen hyllades han genom att ett häfte av Svensk botanisk
lidskrift [bd 3, h. 1 (1909) resp. bd 8, h. 2 (1914)] gavs karaktären av fest
skrift, varmed föreningen ville giva uttryck åt sin tacksamhet för fram
stående insatser till främjandet av dess verksamhet och av svensk botanik
i allmänhet.
Trädgärdsverksamhet. — Bergianska trädgården, ursprungligen benämnd
Bergielund, tillhör Bergianska stiftelsen, som är en av Vetenskapsakade
miens äldsta institutioner (1791) och grundar sig på ett testamente, un
dertecknat den 20 december 1784 av LiNNÉ-lärjungen professor P. J.
Bergius. Donationen till akademien har ett tvåfaldigt syfte, nämligen
»at Bergielund nu och i framtiden skall blifva en schola för horticultural
i riket, och at naturalhistorien, i synnerhet studium botanicum, genom
denna inrättning vinner en årlig tilväxt». Då Wittrock i slutet av 1879
tillträdde befattningen som stiftelsens föreståndare, låg trädgården ännu
kvar på professor Bergius’ 7 hektar stora malmgård vid Karlbergsallén
i Stockholm (nuvarande Vasastaden), men befann sig delvis i ett mycket
otillfredsställande skick. Verksamheten hade allt ifrån början lidit svårt
av brist på penningmedel. 1881 anordnade Wittrock ett litet område
vid professorsbostället till botaniskt försöksfält för odling av bl. a. Lina
ria- arter och umbellater, som han gjorde till föremål för studium. Detta
blev på sätt och vis början till senare tiders botaniska trädgård i Stock
holm.
Huvudstadens tillväxt åt nordväst påtvang snart Wittrock den mycket
betungande uppgiften att förbereda och i samarbete med akademiens
ledning genomföra trädgårdens förflyttning. Det gamla Bergielund för
såldes den 10 november 1884 till ett konsortium för 1020000 kronor. Med
H. Maj:t Konungens och Riksdagens samtycke inköptes i dess ställe för
230000 kronor den inom Stockholms stad vid sjön Norra Brunnsviken
belägna egendomen Haga-Frescati, som dittills lytt under Haga kungl.
lustslott och omfattade ej mindre än 32 hektar. Tillträdet skedde den 14
mars 1886. Dessförinnan hade Kungl. Maj:t på akademiens framställning
även medgivit att en vetenskaplig botanisk trädgård finge anläggas på
den nya egendomen. Wittrock hade att utkämpa hårda duster med aka
demien i sammanhang med försäljningen av det gamla Bergielund och
ådrog sig en våldsam men missriktad kritik i tidningspressen. Då det hela
var överståndet, måste kritikerna erkänna hans framsynthet och omsorg
om Bergianska stiftelsens ekonomi. Bergianska trädgårdens förflyttning
till Frescati ägde rum 1886. Större delen av den disponibla arealen till
delades den praktiskt-hortikulturella avdelningen med trädgårdsskolan,
medan en mindre del i nordväst (ca 7 hektar) avsattes till botanisk träd
gård. Sedermera minskades stiftelsens egendom med ca 6 hektar särskilt
genom avyttrande av mark till staten för Naturhistoriska riksmuseets
räkning (1905) och till Vetenskapsakademien. Därav berördes dock icke
den botaniska avdelningen.
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Anläggandet av den nya botaniska trädgården krävde en mycket stor
insats av stiftelsens föreståndare, som genom sin organisatoriska talang
och praktiska blick var synnerligen väl skickad att handhava ledningen.
Han planerade och övervakade själv allt och utvecklade därvid trots sin
sjuklighet en utomordentlig energi och arbetsförmåga. Wittrock hyste
rätt moderna idéer om hur en botanisk trädgård borde vara beskaffad för
att kunna fylla sitt ändamål. De odlade växterna skulle till en del grup
peras så, att de avspeglade släktskapsförhållandena inom växtriket, men
också biologiska och geografiska synpunkter borde så långt möjligt få
komma till sin rätt. För att ge en fylligare bild av växtriket borde växtbeståndet ej endast bestå av fanerogamer och kärlkryptogamer utan även
av alger, lavar, svampar och mossor. Det behövdes vidare ett större växt
hus (med flera olika avdelningar) för landväxter och ett mindre för vatten
växter. Dessutom borde det i trädgården finnas ett botaniskt laborato
rium med försöksfält. Detta program kunde dock endast delvis genom
föras. Genom intensivt utnyttjande av den begränsade arealen fick träd
gården en omfattande växtuppsättning: redan den 1891 av Wittrock i
samarbete med H. O. Juel utgivna växtförteckningen upptager ca 1 900
arter av fleråriga och tvååriga fanerogamer och kärlkryptogamer, de flesta
uppdragna ur frö, som erhållits genom deltagande i det allmänna fröbytet
mellan världens botaniska trädgårdar. Förutom den stora systematiska
anläggningen ordnades för speciella ändamål ett flertal smärre grupper av
bögre växter på för dem lämpliga lokaler. Odlingen av lägre kryptogamer
måste däremot av olika anledningar så småningom avskrivas. Vissa andra
områden utnyttjades under kortare eller längre tid för försök i botaniskt
och även hortikulturellt syfte. Vad de planerade växthusen beträffar, så
kunde av ekonomiska skäl blott det för värmefordrande vattenväxter av
sedda — det s. k. Victoriahuset — uppföras (1899), och något laborato
rium kom aldrig till stånd under den långa tid Wittrock var prefekt.
Denne fick röna ett oförbehållsamt erkännande i in- och utländska fack
kretsar för det rika innehåll av växter, som trädgården erhållit, och den
vetenskapliga betydelse, som den därigenom på kort tid förvärvat. I andra
kretsar ansågos estetiska synpunkter ha fått träda alltför mycket tillbaka
vid dess anläggning. De sprängningar, som utfördes i naturliga klipp
formationer, väckte på sina håll ett icke oberättigat misshag, och isynner
het kritiserades de av blockmassor bestående fjällväxtpartier, som suc
cessivt uppförts och av vilka det största vid Wittrocks frånfälle alltjämt
saknade jordfyllning och växttäcke. Dessa omständigheter kunna dock icke
på något sätt undanskymma det förhållandet, att han med mycket be
gränsade medel lyckades i Sveriges huvudstad skapa en botanisk träd
gård, som särskilt i vetenskapligt värde men även i naturskönhet nog kan
mäta sig med de flesta anläggningar av detta slag i Europa.
På Wittrocks initiativ fick Bergianska stiftelsen från 1891 en egen
publikationsserie, Acta Horti Bergiani, främst avsedd för offentliggörande
av resultaten av vetenskapliga undersökningar i den nya botaniska träd
gården och av värde även i samband med strävandet att förkovra stiftel
sens bibliotek. I anledning av en av Wittrock kort före sin bortgång ut
talad önskan överlämnade hans söner den 4 juni 1919 till Bergianska stifSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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telsen en del av arvet efter honom till en under Vetenskapsakademiens för
valtning ställd fond, kallad »Fonden för professor Veit Wittrocks bergianska resestipendium». Denna avser att gagna svensk trädgårdsodling
och arbetena vid Bergianska trädgården genom utgivande av stipendier
för resor i hortikulturellt och botaniskt syfte till stiftelsens tjänstemän
och vid trädgårdsskolan utexaminerade trädgårdsmästare.
Veit Wittrock, en mycket originell, idérik, viljestark och handlings
kraftig personlighet, framstår genom sin mångsidigt gagnande verksam
het som en av den svenska botanikens förgrundsgestalter under senare
hälften av 1800-talet. Han blev mycket framgångsrik som forskare och
gjorde betydande insatser på skilda områden av morfologi, systematik
och växtbiologi. Som akademisk lärare i yngre år åtnjöt han stor uppskatt
ning, och många av hans elever ha dragit nytta såväl av hans djupa och
omfattande kunskaper i den botaniska vetenskapen som av hans förmåga
att entusiasmera till forskningsverksamhet. Wittrock hade påfallande
moderna synpunkter på frågan hur botaniska museer och trädgårdar borde
vara beskaffade. Beträffande de förra ivrade han för att de lägre kryp
togamerna skulle tillgodoses och att herbariesamlingarna skulle kom
pletteras med spritkonserverat material för att möjliggöra mera mång
sidiga vetenskapliga undersökningar. Framför allt blev hans livsgärning
knuten till Bergianska trädgården, där icke minst hans praktiska och ad
ministrativa duglighet kom till sin rätt. Det var som nyskapare och le
dare för denna trädgård som den stora allmänheten mest lärde känna ho
nom. Han hade också stora allmänna intressen och verkade som konserva
tiv politiker isynnerhet för upprättandet av en stark försvarsmakt. Sitt
fosterländska sinnelag underströk han kuriöst nog genom att måla ett 1908
i trädgården uppfört utsiktstorn i blått och gult och genom att en tid an
lägga blågula pensérabatter, vartill bakgrunden torde ha varit de angrepp
han tidigare utsatts för av vissa politiska motståndare, som sökt misstänk
liggöra hans avsikter genom att erinra om den Wittrockska släktens tyska
ursprung.
Under sina första år vid Uppsala universitet var Wittrock en glad
lynt, skämtsam och slagfärdig student, som deltog en hel del i dåtidens
studentliv och ofta anförde sången i mindre studentlag. En framstående
elev till honom från docenttiden har framhållit hans pliktkänsla, ärlighet,
rättframhet, goda omdömesförmåga och beredvillighet att stå isynnerhet
unga lovande botanister till tjänst med råd och dåd. Han kunde bliva häf
tig ibland i sin kritik av fel och brister eller om han fick undfallande svar
i stället för klara besked, men misshumöret försvann för det mesta nästan
lika snabbt som det kommit. Dock stack han sällan under stol med sitt
förakt för den s. k. allmänna opinionen, sedan dagspressen angripit honom
i samband med försäljningen av den gamla Bergianska trädgården.
Under årtionden ansattes Wittrock av en nervös magsjukdom, som
förbittrade hans liv, inkräktade på hans arbetsförmåga och lade sordin
på hans i yngre år flödande humor. 1897 fick han ett särskilt svårt anfall
av denna sjukdom, men han kryade på sig. Sedan blev han aldrig helt
kvitt sina plågor, och anfallen kommo med allt kortare mellanrum trots
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ytterlig återhållsamhet i mat och dryck. Ohälsan framtvingade ett ganska
oregelbundet levnadssätt: han gick till sängs så snart han blev trött och
fortsatte sitt arbete då han kände sig utvilad igen, oavsett vid vilken tid
på dygnet detta hände. Genom sjukdomen kände han sig frusen och var
därför även sommartiden iförd filt och päls, vilket bidrog till originaliteten
i hans utseende. Redan mot slutet av 1890-talet började han allt oftare
avstå från att deltaga i sällskapslivet och att överhuvudtaget visa sig
utanför sin kära trädgård. Sin bästa rekreation fann han i att vandra om
kring där, studerande sina odlingar, resonerande med sin personal, som
vördade honom, och demonstrerande anläggningarna för intresserade
grupper av besökande.
Wittrock ställde för egen del icke stora anspråk på livet. Då han pen
sionerats från sin tjänst som museiintendent, nöjde han sig med en lön av
1 000 kronor såsom föreståndare för Bergianska stiftelsen. Genom lyckad
placering kom visserligen den lilla förmögenhet, som han ärvt efter sin
far, att avkasta mycket mera än tidigare, men av sina årliga inkomster
använde han ej ringa belopp till vetenskapliga ändamål — även Svenska
botaniska föreningen blev ihågkommen — och till social hjälpverksamhet.
Under en följd av år kunde man en gång i veckan se en ström av fattiga
gamla arbetare långsamt vandra till professorsbostaden, där de mot upp
visande av prästbetyg fick mottaga en liten slant till livets nödtorftiga
uppehälle.
Den 17 september 1875 hade Wittrock vigts vid Kristina Charlotta
Sofia Danielsson (*1850, fl926), dotter till dåvarande disponenten för
Uddeholms aktiebolag i Värmland E. G. Danielsson och dennes maka
född WnsRN. Med henne hade Wittrock tre barn, en dotter och två söner.
Sedan 1890-talet hade hans maka av sjukdom tvingats att tillbringa sitt
liv utom hemmet. Då barnen blevo vuxna och även lämnade detta, blev
han därför helt ensam. I sin forskning och sin insats för den botaniska
trädgårdens utveckling kände han en tillfredsställelse så stor, att han
kunde bära sina sorger och sitt lidande genom åren utan att svikta. Sista
sommaren gjorde sig samma sjukdom åter starkt påmint. Den var dock
på återtåg, då en lunginflammation tillstötte och bröt ned de återstående
krafterna. Den 1 september 1914 lämnade Veit Brecher Wittrock för
alltid den trädgård, som var hans skapelse och som han med aldrig sinande
entusiasm ägnat större delen av sitt arbetsfyllda liv. Men hans minne le
ver där, bevarat i djup vördnad och tacksamhet.
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Otto Rosenberg föddes i Göteborg den 9 juni 1872 och hans föräldrar
voro professorn i kemi, Olof Rosenberg och hans maka, Maria Holm
berg. Studentexamen avlade han våren 1891 vid Beskowska skolan i
Stockholm och hösten samma år inskrevs han vid Uppsala universitet.
Efter fil. kandidatexamen 1895 studerade han en tid vid Stockholms hög
skola men begav sig sedan till Tyskland, där han i Bonn disputerade för
fil. doktorsgraden 1899. Vid sin återkomst till Sverige blev han knuten
till Stockholms högskolas botaniska institut, först som docent (1900), se
dan som laborator (1904), 1911 inrättades en personlig professur åt honom
i växtanatomi och cellära och 1926 efterträdde han Lagerheim på den
ordinarie professorsstolen i botanik vid samma högskola. Han blev emeri
tus 1940 och kunde då se tillbaka på en 40-årig lärarverksamhet vid hög
skolan.
Otto Rosenbergs namn är väl känt och aktat inom svensk botanisk
forskning. Få svenska botanister har som han vunnit internationell rykt
barhet som grundläggare och banbrytare inom nya forskningsgrenar. Det
var under 1900-talets första decennier, som kromosomläran hade sitt ge
nombrott, och bland dess pionjärer kom Rosenberg att inta en förgrundsställning. Även inom apomixisforskningen, dvs. den könlösa fortplant
ningen hos de högre växterna, utförde han banbrytande arbeten och det
är huvudsakligen kring dessa två problemkomplex, kromosomläran eller
cytologien och den apomiktiska fortplantningen, som hans forskningar
kom att gruppera sig.
Redan 1898 som ung fil. kandidat gav sig Rosenberg iväg till Tysk
land, närmare bestämt Bonn, vars botaniska institut vid denna tid nått
världsrykte genom sin föreståndare och ledare prof. E. Strasburger. De
helt nya aspekter, som denne hade öppnat inom botaniken genom sina
cellkärnforskningar, lockade många unga forskare till hans institut och
här fick Rosenberg även lära sig den moderna botaniska mikrotekniken
med fixerings- och paraffininbäddningsmetoder, mikrotomsnittning och
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preparatfärgning. Redan i sin doktorsavhandling »Physiologisch-cytologische Untersuchungen über Drosera rotundi/olia L.», som spikades i Bonn
1899, avslöjar Rosenberg några drag i sin forskarbegåvning, som snart
skulle göra hans namn känt inom den vetenskapliga världen: den skarpa
iakttagelseförmågan, den intuitiva känslan för det väsentliga och framsynt
heten. Han var sålunda långt före sin tid, när han hos Drosera studerar
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förändringarna i bladtentaklernas cellkärnor, när dessa tillföras olika slag
av näring. Detta problem, hur cellkärnan ändrar sin struktur vid över
gång från passivt till aktivt stadium har nu, mer än 50 år efteråt,
blivit ett högst modernt och aktuellt problem för vår tids avancerade
cellforskare.
Yid den tidpunkt då Rosenberg låg och studerade för Strasburger
hade man nyligen blivit någorlunda på det klara med huvuddragen av
kromosommekanismen vid den vanliga celldelningen (mitosen) och reduktionsdelningen (meiosen), till stor del tack vare Strasburgers egna in
satser. Han var f. ö. den förste, som på botaniskt material kunde konsta
tera, att en reduktionsdelning ägde rum i fröämnenas och ståndarnas spormoderceller. Det är klart, att Rosenbergs intresse skulle fångas av dessa
undersökningar, som öppnade helt nya fält inom biologien. Det dröjde ej
heller länge, förrän han på allvar tog upp denna nya forskningsgren, inom
vilken han skulle bli en av de stora föregångarna.
När han efter sin disputation återvände till Stockholms högskola, var
han väl rustad att ta itu med det nya arbetsfältet. Under en resa i Norge
sommaren 1900 fick han tillfälle insamla material av Drosera longifolia,
Drosera rotundifolia och deras hybrid, Drosera obovata i och för cytologiska
undersökningar (1903-1909). Föga anade han väl då, att resultatet av
dessa skulle bli en av grundstenarna inom cytologien. Vid klarläggandet av
kromosomtalen fann Rosenberg, att av föräldrarna hade D. longifolia
40 kromosomer och D. rotundifolia 20. Hybriden, D. obovata hade, som
man kunde vänta, 30 kromosomer. I reduktionsdelningen uppvisade D.
longifolia 20 dubbelkromosomer och rotundifolia 10, men hur var det hos
hybriden? Här fann Rosenberg inte, som man kanske skulle väntat sig,
15 dubbla kromosomer utan 10 dubbla, parade och 10 enkla, oparade
kromosomer. Han drog den slutsatsen, att de 10 rotundifolia-kromosomerna
hade parat sig med 10 av longifolia’s och de 10 återstående longifoliakromosomerna utgjorde de 10 enkla, oparade hos hybriden. Upptäckten
och tolkningen av detta parningsförhållande, det s. k. »Drosera-schemat»,
väckte på sin tid det största uppseende i vetenskapliga kretsar och place
rade med en gång Rosenberg i centrum för det cytologiska intresset. Vis
serligen kände man redan, som förut nämnts, det elementäraste om mitosen
och meiosen, men vi skall dock komma ihåg, att för många av den tidens
forskare var kromosomer fortfarande över huvud taget ett mycket dunkelt
för att inte säga dubiöst begrepp och beträffande reduktionsdelningen visste
man ej alls, om kromosomerna parade sig där slumpmässigt eller efter nå
gon bestämd regel. Den tankegången hade visserligen framförts, att föräldrakromosomerna parvis konjugera med varandra, men någonting, som
talade för detta, hade man hittills ej kunnat framlägga. När nu Rosen
berg presenterade sitt Drosera-schema och tolkningen av detsamma, fick
man ett starkt stöd för att det verkligen var så, att de båda föräldrarnas
kromosomer parvis konjugera med varandra i meiosen eller m. a. o. att
varje dubbelkromosom innehöll en kromosom från vardera föräldern. Detta
förhållande, som för oss numera är självklart för den normala reduktions
delningen, var för den tiden en stor nyhet med betydande räckvidd långt
utanför den egentliga cytologien. Konsekvensen blev, att vid varje redukSv. Bot. Tidskr., öl (1957): 1
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tionsdelning måste föräldrakromosomerna omkombineras vid könscell
bildningen och därmed förelåg tydligen möjligheten till en omkombination
av arvsanlagen hos avkomman. Härmed kommer den rena ärftlighetsläran
eller genetiken in i bilden.
De mendelska klyvningslagarna hade några år före publiceringen av
Drosera-schemat återupptäckts och experimentellt och matematiskt utretts.
Mekaniken i mendelklyvningen fick nu sin cytologiska förklaring. Det var
i reduktionsdelningen med sin lagbundna parning mellan de båda föräld
rarnas kromosomsatser, man hade att söka orsaken till de mendelska klyvningstalen. Härmed, kan man säga, var grunden lagd till det intima sam
arbete, som sedan etablerats mellan de två forskningsgrenarna, cytologien
och genetiken, som under namn av cytogenetiken i våra dagar kan se till
baka på en häpnadsväckande utveckling.
Rosenbergs Drosera-schema har spelat ut sin roll — det tillhör numera
cytologiens historia. Kvar står emellertid, att Rosenbergs Drosera-arbe
ten var något av det märkligaste och viktigaste, som skrevs på sin tid
inom botaniken. Han har blivit kallad bastardcytologiens grundläggare,
men hans pionjärarbete sträckte sig vida längre. Arbetsfältet i början på
1900-talet var också rikt med många ouppklarade och brännande problem.
Det var säkert en härlig tid för en duktig och forskningsivrig cytolog och
Rosenberg lät sannerligen inte heller dammet gro igen på sitt mikroskop.
Under 1900-talets första decennium behandlade han i en serie arbeten
flera viktiga, centrala problem inom cytologien och gjorde härvid grund
läggande insatser, som stått sig ända fram till våra dagar. Han tar så
lunda upp frågan om kromosomernas konjugationslägen i reduktionsdel
ningen och förfäktar i flera arbeten på olika material, att en parallellkonjugation måste äga rum, en för oss i våra dagar självklar sak men på den
tiden starkt omdebatterad. Han lämnar också synnerligen viktiga bidrag
till frågan om kromosomernas individualitet och kontinuitet, kanske fram
för allt i sina Crepfs-arbeten (1909-1920).
Crepfs-släktet har spelat en utomordentligt viktig roll i den moderna
kromosomforskningens historia och det var Rosenbergs förtjänst, att
han var den, som fäste uppmärksamheten vid detta för cytologiska fin
studier särskilt gynnsamma släkte. Han fann sålunda hos Crepis virens
det lägsta hittills kända kromosomtalet bland de högre växterna. Crepis
virens visade sig nämligen endast äga sex kromosomer i sina cellkärnor,
men inte nog med detta, dess kromosomer hade en sällsynt vackert utbil
dad morfologi. Han kunde sålunda med lätthet indela dem i tre storleksklasser, som också återfanns i reduktionsdelningen. Rosenberg studerade
sedan ett flertal andra Crepis-arter och fann därvid högre och varierande
kromosomtal men fortfarande med en tydligt utbildad kromosommorfologi.
Detta gav honom anledning till att försöka härleda de högre talen ur de
lägre och han diskuterar härvid kromosomsönderfall och polyploidi som
möjliga vägar naturen slagit in på för att skapa nya former med högre
kromosomtal ur sådana med ett lägre. Crepis-forskningen har sedan förts
vidare av andra, framför allt den amerikanske cytogenetikern Babcock
och hans lärjungar och dessa ha kommit till synnerligen vackra resultat
i systematiska och utvecklingshistoriska frågor inom släktet, bl. a. genom
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kromosommorfologiska studier. Cytotaxonomien har, kan man säga, blivit
en ny giv inom den moderna växtsystematiken.
Kromosomforskningen står givetvis i intim relation till fortplantningen
över huvud taget och det är helt naturligt, att Rosenberg även skulle
komma att ägna den s. k. växtembryologien sin uppmärksamhet. Inom
denna forskningsgren, särskilt den s. k. apomixisforskningen, dvs. den kön
lösa fortplantningen med alla sina tillhörande problemkomplex, har Ro
senberg gjort en insats, som i fråga om betydelse inte på något sätt står
tillbaka för hans rena kromosomarbeten. Det är framför allt Compositésläktet llieracium, som för alltid kommer att vara förknippat med hans
namn inom växtembryologiens historia, men även inom den rena cytologiens, då Rosenberg bland detta släktes apomikter fick tillfälle lösa en
del cytologiska problem av mycket stor räckvidd.
Det var egentligen dansken Ostenfeld, som fäste Rosenbergs upp
märksamhet på släktet Hieracium. Ostenfeld hade (1904) experimentellt
funnit, att vissa Hieracium-arter inom gruppen Pilosella delvis satte frukt
på könlös väg och då han ville ha den cytologiska förklaringen till detta
förhållande, var det helt naturligt, att han vände sig till sin frejdade kol
lega i Stockholm. Det dröjde ej heller länge förrän Rosenberg' (1906)
kunde meddela det första resultatet av sina undersökningar, som var minst
sagt sensationell 1. Han hade funnit att embryosäcken hos dessa Pilosellor
kunde bildas på två olika sätt i fröämnena, dels på normal väg, dels genom
s. k. apospori, dvs. embryosäcken tar sitt ursprung från en helt vegetativ
cell i fröämnet och denna cell undergår ingen reduktionsdelning. Den
normala embryosäcken fordrar befruktning, den apospora bildar embryo
utan befruktning. De båda slagen av embryosäckar förekomma ofta i
samma fröämne och vid sin konkurrens om utrymmet, bli de ofta invävda
i varandra på det mest förvirrande sätt. Genom sin klara, kritiska iakt
tagelseförmåga och sin tekniska skicklighet lyckades Rosenberg i ett par
följande arbeten utreda dessa svåra och fullkomligt nya förhållanden på
ett sådant föredömligt och fullständigt sätt, att det sedan dess faktiskt
inte funnits någonting väsentligt nytt att tillägga. Förklaringen till de
Ostenfeldska försöken var alltså helt enkelt den, att de fröämnen i korgen,
som hade normala embryosäckar, bildade frö på könlig väg och de, som
hade apospora, på könlös väg. Proportionerna mellan dessa båda fortplantningssätt visade sig vara olika hos olika Pilosella-arter. Detta var
första gången apospori konstaterades bland de högre växterna.
Även inom den andra, stora gruppen av Hieracium, Archieracium, hade
fröbildning på könlös väg experimentellt påvisats och Rosenberg tog i en
serie arbeten också upp dessa Hieracier på sitt program (1917-1930). Hos
de asexuella växterna eller apomikterna är det så, att pollenet i de flesta
fall är obehövligt och i överensstämmelse med detta uppvisar det ofta ore
gelbundenheter och starkt degenerativa tendenser. Hos Archieracierna
motsvaras detta av liknande fenomen vid reduktionsdelningen i ståndarnas
pollenmoderceller, som kan uppvisa ett sådant virrvarr av oregelbunden
heter och störningar, att det för iakttagaren verkar fullkomligt hopplöst
att få någon reda i det hela. Författaren till dessa rader talar av egen er
farenhet och min respekt för Rosenberg är orubblig bara på grund av
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det sätt, på vilket Rosenberg löst detta problem och givit värdefulla bi
drag och stimulerat till forskning över det intima sambandet mellan meios
och mitos. Det var vid dessa studier av de kaotiska förhållandena i pollenmodercellerna hos Archieracium, som han gjorde en ny cytologisk upp
täckt, som skulle få en utomordentligt stor betydelse. Det var den berömda
restitutionskärnan, som han i några eleganta undersökningar presenterade
På ett sådant klart och övertygande sätt, att den nästan omedelbart ac
cepterades av cytologer och genetiker över hela världen och än i dag står
som en av den cytologiska forskningens stora landvinningar. Restitutions
kärnan, som leder till bildande av könsceller med det dubbla, diploida
kromosomtalet, kom genast att spela stor roll för förståelse av uppkomsten
av polyploidi, dvs. kromosomtalsförhöjningar, och ur den synpunkten har
den blivit mest känd och tillämpad. Men den har även fått en utomordent
ligt intressant betydelse i ett annat, kanske mindre känt avseende, som
Rosenberg knappast kunde ana, när han publicerade den. Bland bota
nister är det ett välkänt förhållande, att bland vissa asexuella släkten som
t. ex. Archieracium och Taraxacum formrikedomen är synnerligen stor.
Denna polymorfi står i en egendomlig paradoxal motsats till den könlösa
fortplantningen, som i stället borde medföra den största stabilitet och en
hetlighet inom släktet. Detta var länge ett mysterium, tills den framstå
ende, engelske cytogenetikern Darlington i början på 1930-talet visade,
att den Rosenbergska restitutionskärnan mycket väl kunde leda till utklyvningar och omkombinationer av arvsfaktorer på samma sätt som vid
en sexuell fortplantning, fastän i mera begränsad form. Då några år där
efter restitutionskärnebildning verkligen kunde påvisas förekomma även
i fröämnena hos Archieracium, fick detta gamla problem om polymorfin
hos apomikter av denna typ en enkel och naturlig förklaring.
Ungefär samtidigt med restitutionskärnan beskrev Rosenberg ett an
nat cytologiskt fenomen hos Hieracium, som han kallade kontraktionskärnan. Denna ledde till samma resultat som restitutionskärnan, diploida
gameter, men mottogs inte alls på samma sätt som den föregående, utan
betraktades nog mera som ett specialfall inom Hieracium. Själv antydde
Rosenberg emellertid både muntligen och skriftligen, att han ansåg kontraktionskärnan ha en mera allmängiltig betydelse för uppkomsten av
diploida gameter hos vissa apomikter framför allt Taraxacum (1917) och
var nog i viss mån besviken över att kontraktionskärnan inte fick den
uppskattning, han ansåg den förtjänade. I slutet på 1940-talet fick den
emellertid sin sensationella upprättelse i en rad glänsande undersökningar,
som gjordes av hans lärjunge och efterträdare på professorsstolen i Stock
holm, F. Fagerlind. Denne visade, att kontraktionskärnan var en normal
företeelse i fröämnena hos ett flertal asexuella Compositéer, bl. a. Taraxa
cum, och kunde till alla delar bekräfta Rosenbergs tolkning av den
samma. Det tog alltså ca 30 år för kontraktionskärnan att »mogna», innan
den vann fullt erkännande och man måste säga, att Rosenbergs klarsynt
het och intuition, när det gällde tolkningen av invecklade cytologiska
problem, sannerligen var beundransvärd.
Mycket mer skulle kunna skrivas om Rosenbergs vetenskapliga insat
ser, men det finns andra sidor i hans begåvning, som också kräva sitt utSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

384

BENGT BERGMAN

rymme. Som professor vid Stockholms högskolas botaniska institut alåg
honom en betydande undervisningsbörda, som han skötte på ett mönster
gillt sätt. Han var den borne pedagogen och var också starkt intresserad
av sin undervisning, som han ingalunda betraktade enbart som en börda.
Han skydde inga besvär, när det gällde att skaffa färskt material eller
tillverka nya preparat till sina kursföreläsningar. Ständigt hörde man
mikrotomens hackande och klirrandet i färgpytsarna från hans rum ocli
honom själv vädrade man redan på långt håll genom den doft av kanadabalsam och nejlikeolja han utstrålade. Han var en synnerligen skicklig
och intresserad tillverkare av mikroskopiska preparat och den preparalsamling, han under årens lopp hopbragte på sitt institut, var verkligen
sevärd och sannolikt unik i sitt slag. Som föreläsare var Rosenberg ej
mindre framstående. Den klarhet och logiska skärpa, som utmärker hans
skrifter, kännetecknade också hans muntliga framställningskonst. Det
fanns inget problem, hur invecklat det än var, som inte han kunde lägga
fram på ett enkelt och lättfattligt sätt. Därtill kom hans stora skicklighet
som tecknare. Under föreläsningens gång fylldes snart svarta tavlan med
hans eleganta bilder och det var en njutning att se, med vilken lätthet och
säkerhet, han lät dem växa fram.
Det är klart, att en sådan färgstark forskare som Rosenberg skulle få
talrika lärjungar och det dröjde inte länge, förrän många utmärkta av
handlingar började publiceras från hans institut, vilket snart kom att inta
en rangplats i den internationella, cytologiska forskningen. Många utländ
ska forskare sökte sig också till Stockholm för atL studera och knyta kon
takt med den ryktbare botanisten.
Naturen hade varit givmild, när den utrustade Rosenberg. Han hade
en medfödd värdighet och pondus i sitt uppträdande, som aldrig felade
att göra intryck på dem, han kom i beröring med. Hans stränga, nästan
barska utseende injagade en hälsosam respekt hos de yngre studenterna,
men när man lärde känna honom närmare, fann man, att detta bara var
en yttre mask. Han var snarare vek till sin natur och man upptäckte snart
att man hade att göra med en mycket hjälpsam och tillmötesgående män
niska, därtill mycket försynt, närmast tillbakadragen. Bland sina bota
nister trivdes han emellertid och otaliga gånger minns jag honom från bo
tanistklubbens sammanträden på Stockholms högskola och från de enkla
fester, som brukade följa. Då var han allas vän och kamrat och att han
trivdes, därom vittnade hans ofta återkommande något sträva, men hjärt
liga skratt. Han var ingalunda någon innesittare, som många kanske skulle
tro. På somrarna var hans käraste hobby segling och på vintrarna lång
promenader och långfärder på skridsko. På så vis höll han sig ständigt i
god fysisk kondition och visade en förvånande spänst långt in i ålderdomen.
Med sin goda, andliga och kroppsliga hälsa, ett lyckligt familjeliv och sina
stora framgångar som forskare var Rosenberg en ovanligt harmonisk
människa.
Det är naturligt, att en sådan man som Rosenberg skulle få mottaga
talrika in- och utländska utmärkelser. Han blev sålunda ledamot av Sven
ska vetenskapsakademien 1917, motsvarande i Köpenhamn 1925, Vetenskapssocieteten i Upsala 1931, Fysiografiska sällskapet 1931 och Finska
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Vetenskapssocieteten 1932. Han var korresponderande ledamot av Botani
cal Society of America och av Deutsche Botanische Gesellschaft samt he
dersledamot av Royal Microscopic Society i London. Svenska Botaniska
Föreningen hyllade honom med en festskrift 1932 och med hedersledamot
skap 1942. Han erhöll 1939 Fysiografiska sällskapets Linnémedalj i guld,
då den första gången utdelades. Uppsala universitet promoverade honom
till hedersdoktor 1927 vid sitt 450-årsjubileum. När kromosomavdelningen
vid Sveriges utsädesförening i Svalöf inrättades 1931, togs hans sakkun
skap i anspråk och han blev dess inspektor redan från starten.
Svenska Botaniska Föreningen firar i år sin 50-åriga tillvaro. Föreningen
har då med denna minnesteckning av Otto Rosenberg icke bara velat
hugfästa minnet av honom som en stor svensk botanist utan också som
en av sina aktivaste och hängivnaste medlemmar. Han var en av för
eningens initiativtagare och blev från början dess sekreterare och redaktör.
Dess ordförande blev han 1931 och ordförandeklubban skötte han sedan
till 1942.
Sedan mer än åtta år är Otto Rosenberg för alltid försvunnen ur bo
tanisternas krets. Minnet av honom är fortfarande friskt och levande hos
alla hans gamla lärjungar och botanistvänner. Hans namn kommer alltid
att leva vidare genom de verk, han skapat. Genom sina yttre och inre kva
lifikationer var han en oersättlig tillgång som ledare för botaniska institu
tet vid Stockholms högskola och över huvud taget en prydnad för svensk
botanik och forskning.

AV OTTO ROSENBERG UTGIVNA SKRIFTER.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Om garfämnets förekomst hos Parnassia palustris. — Bot. Not. 1893.
Om den anatomiska byggnaden hos Parnassia palustris. — Ib. 1896.
Die Stärke der Pflanzen im Winter. — Bot. Centralbl. 66. 1896.
5. Studien über die Membranschleime der Pflanzen. I, 1897, II, 1898.
— Sv. Vet.-ak. Bih. 23, 24. avd. 3; 23 n:r 8, 24 n:r 1.
Ueber die Transpiration der Halophyten. — Sv. Vet.-ak. övers. n:r 9.
1897.
Ueber die Verwendung von Prodigio in der botanischen Mikrotechnik. —
Zeitschr. f. wiss. Mikr. 15. 1898.
Physiologisch - cytologische Untersuchungen über Drosera rotundifolia L. — (Diss. Bonn), Uppsala 1899.
Ueber die Transpiration mehrjähriger Blätter. — Sv. Vet.-ak. övers.
n:r 1, 1900.
Redogörelse för sädesförädlingsarbetena vid Gysinge Bruk, 18961900. — Uppsala 1901.
Ueber die Embryologie von Zostera marina L. — Sv. Vet.-ak. Bih. 27,
avd. 3, n:r 6. 1901.
Ueber die Pollenbildung von Zostera. — Medd. f. Sthlms högsk. bot.
inst. 1901.
Das Verhalten der Chromosomen in einer hybriden Pflanze. — Ber. d.
deutsch, bot. Ges. 21. 1903.

25- 573371

Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1

1586

BE.NGT BERGMAN

14. Ueber die Befruchtung von Plasmopara alpina (Johans.). — Sv. Vet.ak. Bih. 28, avd. 3, n:r 10. 1903.
15. Über die Tetradenteilung eines Drosera-Bastardes. — Ber. d. deutsch,
bot. Ges. 22. 1904.
16. Über die Reduktionsteilung in Drosera. — Medd. fr. Sthlms högsk. bot.
inst. 1904.
17. Über die Individualitet der Chromosomen in Pflanzenreich. — Flora
93. 1904.
18. Zur Kenntnis der Reduktionsteilung in Pflanzen. — Bot. Not. 1905.
19. Über die Embryobildung in der Gattung IJieracium. — Ber. d. deutsch,
bot. Ges. 24. 1906.
20. Erblichkeitsgesetze und Chromosomen.
Bot. stud. tillägn. F. R.
Kjellman. 1906.
21. Cytological studies on the apogamy in Hieracium. — Kob. Bot. Tidsskr. 28. 1907.
22. Cytological investigations in plant hybrids. — R. hort. soc. report of
conf. on genetics. London 1907.
23. Til! kännedomen om ymphybrider. Referat. — Sv. Bot. Tidskr. 1.
1907.
24. Zur Kenntnis der präsynaptischen Entwicklungsphasen der Reduk
tionsteilung. — Ib. 1. 1907.
25. Om växternas utbildning i rinnande vatten. — Ib. 1. 1907.
26. Om skottföljden hos Drosera.
Ib. 2. 1908.
27. Zur Kenntnis von den Tetradenteilungen der Compositen. — Ib. 3.
1909.
28. Cytologische und morphologische Studien an Drosera longi/olia x
rolundifolia. - Sv. Vet.-ak. Handl. 43, n:r 2. 1909.
29. Über die Chromosomenzahlen bei Taraxacum und Rosa. — Sv. Bot.
Tidskr. 3. 1909.
30. Über den Bau des Ruhekerns. — Ib. 3. 1909.
31. Ueber die Apogamie bei Chondrilla juncea. — Ib. 6. 1912.
32. Rasförädling och Mendelism av A. D. Darbishire. — Overs. Stock
holm 1912.
33. Ärftlighetsforskningen och rasförädlingen. — Pop. Naturv. Revy. 1.
1912.
34. Om embryosäcksutvecklingen hos släktet Hieracium. — Sv. Bot.
Tidskr. 8. 1914.
35. Bengt Lidforss. — Ber. d. deutsch, bot. Ges. 31. 1914.
36. Bengt Lidforss. — Sv. Bot. Tidskr. 8. 1914.
37. Die Untersuchungsmetoden des Botanikers. — Kultur der Gegenwart.
3. Allg. Biologie. Vierte Abt. 1915.
38. Ärftlighetsläran och dess tillämpning på människan. — Förli. vid
sjätte allm. sv. mötet f. vård om de sinnesslöa i Stockholm d. 10-12
juni 1915.
39. Die Reduktionsteilung und ihre Degeneration in Hieracium. — Sv.
Bot. Tidskr. 11. 1917.
40. Chromosomenzahlen und Chromosomendimensionen in der Gattung
Crepis. - Ark. f. bot. 15, n:r 11. 1918.
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41. Weitere Untersuchungen über die Chromosomenverhältnisse in Crepis. — Sv. Bot. Tidskr. 14. 1920.
42. Genetic cytology in Sweden. — The Swedish nation by H. Lundborg
and J. Runnström, Stockholm 1921.
43. Chromosomes and species. — American Naturalist, 59. 1925.
44. Zum Mechanismus der diploiden Kernteilung in Pollenmutterzellen. Ark. f. bot. 20, n:r 3. 1926.
45. Über die Verdoppelung der Chromosomenzahl nach Bastardierung. —
Ber. d. deutsch, bot. Ges. 44. 1926.
46. Die Semiheterotypische Teilung und ihre Bedeutung für die Entste
hung verdoppelter Chromosomenzahlen. — Hereditas. VIII. 19261927.
47. Gustaf Lagerheim. — Sv. Bot. Tidskr. 21. 1927.
48. Homoeotypic division in uninucleate pollen mother cells. — Hereditas.
IX. 1927.
49. Speziesbildung mit Vervielfältigung von Chromosomen. — Zeitschr. f.
indukt. Abstamm.- u. Vererb, lehre. Suppl.-bd. 1. 1928.
50. Apogamie und Parthenogenesis bei Pflanzen. — Handb. d. Vererb,
wiss. Bd. II. 1930.
51. Ascokarp-utvecklingen hos Humaria aggregata (B. et Br.) Sacc. —
Sv. Vet.-ak. årsbok. 1933.
52. överblick över Botaniska Sällskapets i Stockholm historia under de
efter dess tillkomst gångna 50 åren. — Sv. Bot. Tidskr. 28. 1934.
53. Veit Wittrock. — Levn. teckn. ö. Sv. Vet.-ak. ledamöter. 105. 1935.
54. Artbildningsproblemet och cellforskningen.
Nordiska naturforskarmötet i Helsingfors 1936.
55. Om vete och rågbaslarder. — Nordisk Familjeboks Månadskrönika.
1937.
56. Colchicin och växtförädling. — Ib. 1938.
57. Om cellteorins grundläggning. - Ib. 1939.
58. N. H. Nilsson-Ehle et la génétique moderne. - Disc. pron. å la séance
jub. de l’acad. royale des science de Suéde le 11 oct. 1939.
59. Otto Heilborn. — Sv. Bot. Tidskr. 38. 1944.
60. The influence of low temperature on the development of the embryosac mother cell in Lilium longiflorum Thunb. — Hereditas. XXXI1.
1946.
Dessutom har Rosenberg varit verksam som recensent av vetenskaplig
litteratur i Svensk Botanisk Tidskrift samt medarbetat i Nordisk Familje
bok med ett flertal artiklar i botaniska ämnen.
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Den

15

juni

1956 föll lektor

Rikard Sterner offer för en trafik

olycka utanför dörren till sitt som
marhem Strandtorp söder om Borg
holm. Yårt land förlorade i honom en
framstående och vida känd forskare,
Svenska Botaniska Föreningen en
av sina verksammaste medlemmar,
Öland en av sina bästa söner.
.
Karl Rikard Sterner var född
den 12 december 1891 i Gärdslösa,
där hans far var komminister. Efter
få år flyttade familjen till Kastlösa,
»1
där fadern blivit kyrkoherde. Här
växte Rikard upp i en natur så
särpräglat öländsk som ingen annan
och mottog de intryck som blevo
■*■#* ,. •• i
avgörande för hans framtid, hit åter
vände han, sedan han kommit ut i
livet, sommar efter sommar. Större
kärlek och ett mera hängivet arbete
har väl ingen ägnat sin hembygd.
Hans strävanden funno i fullaste
mått gensvar hos hans maka Gertrud Berger, med vilken han var
förenad sedan 1931. Även hon kom från ett öländskt prästhem.
Rikard Sterner gick i skola i Kalmar och blev student våren 1910.
Att botaniken var hans stora intresse voro både hans lärare och kamrater
på det klara med, och hos honom själv fanns ingen tvekan om levnads
vägen, när han på hösten s. å. begav sig till Uppsala, där han med sin ve
tenskapliga läggning, sin stora arbetsförmåga och sitt glada och jämna
lynne gjorde sig högt uppskattad i kamratkretsen. Med zoologi och kemi
som andra ämnen blev han 1915 fil. magister och sex år senare licentiat —
en rätt dryg studietid, kan det synas, men då var han också så långt hunSi>. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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nen med sin doktorsavhandling, att han den 13 december 1922 kunde dis
putera. Dess titel, »The continental element in the flora of South Sweden»,
pekar ju ej direkt på Öland, men det var ölandsfloran med dess omkr.
100 »kontinentala» arter, som intog den centrala platsen i hans framställning.
Öland hörde, i varje fall ur floristisk synpunkt, icke till våra mindre
kända landskap. I likhet med Gotland hade ön länge utgjort en vallfartsort
för botanisterna tack vare rikedomen på kalkbundna eller kalkgynnade
växter som voro sällsynta eller alldeles saknades på fastlandet, och givet
vis var det väl känt att många av dessa pekade mot söder och sydost och
hos oss hade sina nordligaste, från sitt egentliga utbredningsområde skilda
förekomster, vilka i en del fall hade karaktär av långt framskjutna för
poster, men någon verklig undersökning av dessa märkliga förhållanden
hade icke gjorts. Detta blev Sterners uppgift och den visade sig lika tack
sam som arbetskrävande. Genom detaljerad analys av utbredningen pre
ciserade han begreppet »kontinental», urskilde olika arealtyper, illustrerade
med instruktiva kartor, och satte de olika arternas förekomst hos oss i
samband med ekologiska och historiska faktorer, varvid särskild uppmärk
samhet ägnades steppväxterna. Avhandlingen utmynnade i ett försök att
fastställa gränsen mellan den baltisk-sarmatiska och den subatlantiska
växtgeografiska provinsen. Här stannade han, om ock med någon tvekan,
för att från den förra utesluta Blekinge och Skåne. Andra författare ha
dragit gränsen annorlunda, så att Sterners sydöstliga svenska distrikt
även omfattar Blekinge och södra Skåne.
Det liar sagts att dispositionen av stoffet kunde ha varit lyckligare. Av
handlingen är inte alldeles lättillgänglig, men den hör till de grundläggande
arbetena i nordisk växtgeografi. I »Ymer» lämnade han 1925 en för en
större läsekrets lämpad sammanfattning av sina forskningsresultat. Han
hade då under en rundresa sommaren 1923 genom Tyskland, Tjeckoslova
kien, Polen, Lettland och Estland gjort bekantskap med några av det
kontinentala elementets stamländer; tyvärr fick han ej tillfälle att ut
sträcka den till Pontus. Först 1955 gjorde han en ny utomskandinavisk
resa. Den gällde Österrike.
Sterners avhandling, som 1925 belönades med Vetenskapssocietetens i
Uppsala Linnépris, betygsattes med cum insigniore, men han avstod från
att söka docentur. Han hade redan inriktat sig på att snarast möjligt
komma ut i förvärvslivet; då han disputerade, hade han just avslutat sitt
provår. Som amanuens vid Botaniska trädgården stannade han kvar i
Uppsala följande vårtermin, så följde den nyss nämnda utländska resan,
varefter han omedelbart beträdde lärarbanan som lektorsvikarie vid semi
narierna i Falun 1923-24 och i Yäxjö 1924-25, och följande läsår som
e. o. lektor vid det kommunala gymnasiet i Uddevalla. På hösten 1925
utnämndes han till lektor i biologi och kemi vid h. realläroverket i Väners
borg, men stannade läsåret ut i Uddevalla. När tillfälle gavs att söka trans
port till motsvarande befattning i Göteborg, där utsikterna till vetenskapligt
arbete voro större, begagnade han sig av denna möjlighet. I Göteborg, där
han var bofast sedan 1930, fann han sig väl tillrätta, om också Öland även
i fortsättningen stod hans hjärta närmast och blev ämnet för flertalet av
hans tryckta arbeten. Om Ölands flora handlade hans första uppsats 1918,
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Rikard Sterner i snår av Potentillci fruticosa söder om Smedsgärde i Gårdby. — Foto
R. Sterner 18.8. 1953.

andra följde och kronan på hans gärning som denna floras obestridde mä
stare sattes 20 år senare med hans verk »Die Flora der Insel Öland». Icke
många av våra landskap äga någon motsvarighet. Arbetet, som inledes
med en översikt av de topografiska och geologiska förhållandena, mark
typerna och klimatet samt av en kort framställning av de naturliga växt
samhällena och avslutas med 288 prickkartor är, enbart detta, ett vackert
livsverk av bestående värde. Till handboken ansluter sig en 10 år senare
utgiven, mer populärvetenskaplig framställning som under titeln »Ölands
flora» ingår i det gedigna, vackert utstyrda verket Öland, del I.
Förutsättningen för all biogeografisk forskning är att man vet vad man
talar om, m. a. o. att de avhandlade arternas systematik och släktskaps
förhållanden äro utredda. Sterner var en skarpsynt och ytterligt noggrann
systematiker och har på detta område lämnat flera viktiga bidrag, så ut
redningar av Ölandssolvändorna, av Galium pumilum - komplexet1 och av
Centaurium vulgare - gruppen. Vid sin död efterlämnade han ett i det när
maste färdigt manuskript som behandlar den linneanska arten Artemisia
maritima och denna mycket närstående former. Arbetet måste ha kostat
honom ofantlig möda, byggt som det är på analys av ett mycket stort ma
terial och på oräkneliga tålamodsprövande mätningar.
Under sin studietid slöt sig Sterner till den livaktiga lärjungeskara som
1 En av de former, som ingå i detta komplex, har nyligen utbrutits som art under
namnet G. Slerneri Ehrendorfer.
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under Rutger Sernanders inspirerande ledning infördes i växtsamhällsliiran. Redan i doktorsavhandlingen framträdde Sterner som växtsociolog;
i ett bihang har han samlat ett stort antal vegetationsanalyser hämtade
från Uppland i norr till Skåne i söder, och han har sedan offentliggjort en
rad vegetationsskildringar från skilda delar av södra Sverige. Den om
fångsrikaste av dessa, »Ölands växtvärld», utgiven 1926, är lika givande
för fackmannen som för den vidare läsekrets till vilken den vänder sig.
Sterner var en lycklig popularisator, saklig, vederhäftig och samtidigt
underhållande och fängslande. I synnerhet finner man i hans produktion
från senare år alldeles förträffliga populärvetenskapliga skrifter. Jag tän
ker därvid särskilt på hans bidrag till den storslagna serien »Svensk Na
tur». Här återkom han ännu en gång, året före sin död, till sin älskade
fäderneö som den självskrivne medredaktören av »Natur på Öland». Själv
bidrog han med fyra utmärkta uppsatser, bland dem en på en mansålders
fältforskning och på gamla ägohandlingar byggd skildring av de öländska
skogarnas öden genom tiderna under skiftande bruksformer, samt av de
förändringar som, sedan hästaveln så gott som upphört, hota alvarnaturen.
För bevarandet av de enastående öländska landskapstyperna, ursprung
liga eller utformade genom mänsklig verksamhet, hyste han ett djupt in
tresse och han tog gång på gång till orda. De äro ju ock omistliga. Det be
redde honom stor glädje att föra andra intresserade, yrkesbotanister eller
amatörer, över den långa ön, där han kände snart sagt varenda fläck, och
visa dess skatter. Särskilt minnesvärda äro den fjärde internationella växt
geografiska exkursionen 1925, den färd som ordnades för deltagare i bota
nistkongressen i Stockholm 1950 och Svenska Botaniska Föreningens ex
kursion året därpå. Men det räckte med att man kom alldeles ensam,
han var genast färdig att följa en genom lundarna och över alvaret. För
gästen blevo dessa vandringar och samvaron i det tjusande sommarhem
som han och hans maka byggt sig vid randen av västra landborgen oför
gätliga minnen.
Under skoltiden i Kalmar hade Sterner gjort bekantskap med Smålandsdelen av det floradistrikt, som utgjorde ämnet för hans gradualavhandling, och gång på gång återvände han dit. På Vetenskapsakademiens
uppdrag undersökte han Norra Kvills nationalpark, somrarna 1928-31
ägnade han åt Kalmarsunds skärgård, vars vegetation och flora han be
handlade i ett större arbete. Till boken om Småland i Svensk Natur - serien
bidrog han med 4 uppsatser. Han hade kommit underfund med att i den
sydöstra delen av landskapet mycket av intresse fanns att hämta, och en
ingående undersökning av östra Småland stod nu på hans program. Hans
skildring av Algunnenområdet bär årtalet 1954, och ett betydande material
till en flora ingår i hans litterära kvarlåtenskap.
För den lilla grupp av fackmän som bildade kärnan i den 1919 stiftade
botaniska föreningen i Göteborg — och naturligtvis också för alla dess
övriga medlemmar — väckte Sterners ankomst Lill staden 1930 livlig
glädje och stora förväntningar. Han svek dem icke. Medlem hade han bli
vit under Uddevallatiden och han kom att spela en stor roll i dess arbete.
Det skulle något mycket viktigt förhinder till för att han skulle utebli
från ett sammanträde, han höll många föredrag och tog gärna del i diskusSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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sionerna. Givetvis saknades han ej vid de årligen återkommande exkur
sionerna, och från 1950 tillhörde han föreningens styrelse. Skillnaden mel
lan det subatlantiska distrikt, där han nu satts att verka, och hans bal
tiska domäner stimulerade honom; sommaren tillhörde väl alltfort Öland,
men vår och höst erbjuda också möjligheter, och Uddevallatidens fältarbe
ten gåvo som frukt en avhandling om den bohuslänska lundvegetationen.
I det under många år bedrivna arbete, som föregick utgivandet 1945 av
en flora över Göteborgs och Bohusläns kärlväxter, tog Sterner livligt del,
och den inledande växtgeografiska översikten är författad av honom.
Gällde det någon bygdeskildring där plats bereits för ett eller annat bota
niskt kapitel vände man sig till honom, och så gott som alltid var han vil
lig. Yi finna honom som medarbetare i »Göteborgstraktens bygd och na
tur», i »Natur i Västergötland» och »Natur i Halland» samt i den lilla mono
grafien över Kinnekulle, där ju alvarets naturtyp, om också i mycket
blygsam skala, är företrädd. Hans sista, postumt utkomna skrift ingår i
boken om Torslanda socken.
Söker man överblicka vad Rikard Sterner uträttat som forskare och
författare grips man av respekt och beundran — ja, av förundran när man
betänker att allt detta presterats av en skolman med full tjänstgöring.
Bland biologer är visserligen en fortsättning av det vetenskapliga arbete
som grundlagts vid universitetet ingenting ovanligt, men nog är Rikard
Sterner med i främsta ledet bland dem som mitt i en krävande lärargär
ning energiskt fortsatt sin forskning. Möjligen har den koncentrerade
skildringen av hans verk, sådan jag här givit den, hos den som ej haft
möjlighet att själv följa dess gång kvarlämnat ett intryck av rastlöshet, ja
kanske av splittring, som inneburit en fara för kvaliteten. För sådana far
hågor finns ingen grund. I Rikard Sterners väsen fanns ingenting av
rastlöshet men så mycket mer av målmedveten raskhet, av klok planlägg
ning och klar uppfattning av problemställningen. Jag kan inte minnas att
någonsin ha sett honom jäktad; visst hade han händerna fulla, men han
var alltid beredd att stå kolleger och vänner till tjänst.
Göteborgs K. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälle valde 1951 Sterner
till ledamot och insatte honom som dess representant i Botaniska träd
gårdens styrelse, vilken därigenom fick åtminstone en sakkunnig medlem.
Trädgården kände han utan och innan, han hade följt dess utveckling
under åren och själv månat om den lilla anläggningen av öländska och
gotländska växter, och han hörde till de flitigaste arbetarna i institutio
nens bibliotek och samlingar. Styrelseuppdraget torde dock, av skäl som
här ej skola beröras, ha berett honom mycket ringa tillfredsställelse. Han
skulle för övrigt, även om han levat, mycket snart ha skilts från detsamma
eftersom styrelsen numera skall väljas efter rent partipolitiska grunder.
Lektorn Rikard Sterner skulle nu efter över 30 års oavbruten tjänst
ha nått pensionsåldern. Man kan förstå om han, alltjämt i sin fulla kraft,
ung till sinnet och full av arbetslust, med tillfredsställelse såg fram emot
friheten. Detta betyder visst inte att han skulle ha trivts mindre väl med
skolan. Det låg ingenting av »härtill är jag nödd och tvungen» över hans
lärargärning. Hans goda pedagogiska handlag, chosefria uppträdande och
levande framställningskonst vann elevernas intresse för hans ämnen och
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tillgivenhet för honom själv. Han har även uppträtt som läroboksför
fattare.
Rikard Sterner var ingen vad man kallar färgstark personlighet som
väckte uppmärksamhet genom originalitet eller älskade att framträda utåt.
Han hade ingen annan ärelystnad än att göra ett gott arbete i vetenska
pens tjänst för att sprida ljus över den sköna bygd som sett honom födas
och där hans stoft nu vilar. Han var en helgjuten människa, omutligt rätt
skaffens, öppen och trofast, hjälpsam och godlynt, en man i vilken, såsom
en av hans gamla klasskamrater säger i sina minnesord, intet svek fauns.
Han kallar honom »den blide blomstervännen». Blid — ja det är nog ett
uttryck som passar. Man skulle vara bra underligt funtad för att inte
känna innerlig trevnad med honom. Vi äro många som bittert sakna honom.

FÖRTECKNING ÖVER RIKARD STERNERS TRYCKTA
SKRIFTER
Förkortningar: BN Botaniska Notiser, MG Meddelanden från Göteborgs botaniska
trädgård, SBT Svensk botanisk tidskrift, SN Sveriges Natur.

1918. Bidrag till kännedomen om Ölands flora. — SBT.
Om Carex ligerica Gay. — Acta Florae Suecise I.
1921. Om Geum hispidum Fr. — SBT.
Om Ölands flora. — Ibid.
1922. Cynanchum vincetoxicums skandinaviska utbredning. — Ibid.
Floristiska nyheter från Öland. — Ibid.
The Continental element in the flora of South Sweden. — Geografiska
Annaler.
*
1924. Växtlivet på Stora Alvaret. — SN.
Om Ölands flora. I. Orobanche purpurea funnen på Öland. — SBT.
1925. Några huvuddrag i södra Sveriges växtgeografi. — Ymer.
Einige Notizen über die Vegetation der Insel Öland. Führer für die
vierte I.P.E. — SBT.
1926. Om Ölands växtvärld. — Södra Kalmar län, bd III.
1929 (1928). Några sociologiska anteckningar rörande bohuslänsk lund
vegetation. — MG.
Om floran och vegetationen i Norra Kvills nationalpark. — K.V.A:s
Skrifter i naturskyddsärenden nr 10.
1929-35. »Växtvärlden» i Otto Sjögren, Sverige, bd I-V. 24 artiklar.
1931. Norra Kvills nationalpark. — SN.
10 botaniska uppsatser i Ivar Sefve, Liv och materia del III.
»Växtgeografi» i S. Ekman och R. Sterner, Djur- och växtgeografi
för det differentierade gymnasiet.
1933. Vegetation och flora i Kalmarsunds skärgård. — MG, bd VIII.
1936. Helianthemum oelandicum och dess anförvanter på Öland. — SBT.
Ekologiska iakttagelser över Helianthemum oelandicum (L.) Willd.
MG, bd XI.
1938. Flora der Insel Öland. — Acta phytogeographica suecica, bd IX.
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1939. Centaurium Erythraea Rafn, C. vulgare Rafn or Erythraea littoralis (Turner) Fr.? — BN.
1940. Polymorfin inom Centaurium vulgare - gruppen. — MG, bd XIV.
1943. Endemismer i Nordens flora. — Fauna och Flora.
1944. Galium pumilum Murr, i nordvästra Europa. - MG, bd XV.
1945. Nordiska havsstrandsväxter. — Fauna och Flora.
»Floran i växtgeografisk översikt» i H. Fries, Göteborgs och Bohus
läns fanerogamer och kärlkryptogamer.
1946. Veronica praecox All. på Öland. — BN.
»Johs. Iversen, Helianthemum som fossil Glacialplante i Danmark.»
Geol. Förents Förhandi., bd 68.
1947. Idegransholmen i Amundsmosse på Öland. — SN.
1948. Ölands flora. — Öland, bd I.
1950. Phytogeographical Excursion on the Baltic Island of Öland. —
Excursion Guide A II a 2; Vllth Intern. Botan. Congress, Stock
holm.
En blick på Smålands kust. — Natur i Småland, red. av Albert
Eklundh och Kai Curry-Lindahl.

Kring Emån. — Ibid.
En ödemarkssjö och en storskog i sydöstra Småland. - Ibid.
Möre. — Ibid.
1951. Natur i och vid Göteborg. — Natur i Västergötland, red. av Per
Olof Swanberg och Kai Curry-Lindahl.

Växt- och djurvärld. — Göteborgstraktens bygd och natur.
1952. Svenska botaniska föreningens exkursion på Öland 14-16 juni 1951.
— SBT.
Onsalahalvön. — Natur i Halland, red. av Carl Skottsberg och
Kai Curry-Lindahl.

*

1953. Kinnekulle — botanisternas vallfartsort. — Kinnekulle, berget som
föddes ur havet. Red. av H. Bergquist.
1954. Flora och vegetation i Allgunnenområdet i östra Småland. —- SBT.
1955. Vegetationen. —- Natur på Öland, red. av Rikard Sterner och
Kai Curry-Lindahl.

Ölandsväxter. — Ibid.
Österskog. — Ibid.
Sydöländska lundar. — Ibid.
1956. Landskapet och vegetationen. — Torslunda, en sockenskildring.
Därtill en del smärre meddelanden och autoreferat av föredrag i SBT,
BN, SN och Ymer.
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NILS ALBERTSON.
ls/3 1909—2/7 1956.
AV

HUGO SJÖRS.

Den 2 juli 1956 bortrycktes docent
Nils Albertson från sin livsgärning.
Inom loppet av ett par veckor förlo
rade vetenskapen om den sydsvenska
kalkbundna växtvärlden två av sina
främste, Rikard Sterner och Nils
Albertson.
Nils Albertson föddes den 18 mars
1909, son till kontraktsprosten Nils
Albertson och hans hustru Gerda
Carlström. Han växte upp i Jungs
prästgård på Varaslätten i Västergöt
land. Varatrakten kan tyckas föga in
spirerande för Nils som blivande botanicus; att flera ting av intresse där
stått att upptäcka redovisades dock se
dermera i hans första skrifter, där han
ytterst anspråkslöst påvisar hur för
summad »helåkerbygden» varit bland
botanister. Åtskilligt senare blev han
den förste som gav en översikt, om än
kortfattad, över svenska kulturmar
kers vildväxande vegetation, ett i all
sin uppenbarhet så outforskat område.
Nils tog studenten i Skara år 1928, och så följde studier i Uppsala i
botanik, zoologi, geologi och geografi: fil. kand. blev han år 1933 och fil.
mag. 1935. Han blev inte bara gediget lärd och kunnig, han blev också en
bildad man i ordets djupaste bemärkelse. I poesi och musik var han väl
hemmastadd, och han var som god sångare OD-ist. Han fick också tid för
fältstudier i Uppland och hemma i Västergötland samt dessutom i flera
andra sydsvenska landskap, främst Öland, vars olika alvar han nu lärde
känna under besök nästan varje år.

hcLå OubLulst^
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Under 30-talet tog sig botanikstudiet alltmer vetenskapliga former; han
knöts till Rutger Sernanders och G. Einar Du Rietz’ växtbiologiska
institution, blev fil. lic. i växtbiologi 1940 och tillägnade sig växtsociologisk metod vid sidan av den floristiska, som han alltmer fullkomnade.
Talrika floristiska uppsatser med inarbetade vegetationsanalyser vittnar
därom. Han utbildade sig till mosskännare och till expert på vissa kritiska
kärlväxter, inte minst Taraxacum. Sammanknytningen av floristik och
sociologi samt intensivt detaljstudium präglar hans vegetationsforskning.
Han grupperade sina växtsamhällen efter floristisk begränsningsprincip.
Hans samvetsgrannhet när det gällde bottenskiktets arter fick honom år
1943-44 t. o. m. att förkasta sina äldre provytor och ersätta dem med
helt nya. Samtidigt blev han alltmer kalcifil: Varatraktens gnejshällmarker
gav bara »ett intressant jämförelsematerial, speciellt ur bryologisk syn
punkt»; »Sphagnum-arter saknas, som väl är, fullständigt» inom Öster
plana hed.
Rustad med rik jämförelsekunskap från Ölands stora och smärre alvar
och från de mer eller mindre alvarartade kalkhällmarkerna på Falbygden
gick Albertson att framlägga en skildring av vegetation och flora på
österplana hed, ett alvarområde på Kinnekulle. Gradualavliandlingen
(1946) är i fråga om det väl genomarbetade provytematerialet imponerande,
åtminstone för var och en som fattar den skicklighet och den möda som
ligger bakom identifieringen av växterna, österplana hed är ett litet om
råde och vegetationens variation är väsentligt mindre än på Öland; i gen
gäld är denna variation detaljbelyst och dokumenterad på ett sätt som
söker sin like. Även för vegetationens livsvillkor är det väl redogjort;
boken är betydligt mer ståndortsekologisk än en ytlig blick på dess inne
håll ger vid handen. Ur marksynpunkt viktiga är konstaterandet av »acidifiering» (s. 24) inom de delar av alvaret, som har sluten vegetation på sta
bil jord, och redogörelsen för olika slag av uppfrysningsfenomen (s. 25).
En mycket betydande del av avhandlingen behandlar floran. Fullstän
diga listor över kärlväxter, mossor och flertalet lavgrupper meddelas, och
åtskilliga arter behandlas floristiskt (med kartor). Den skarpögde Albert
son fann, att en ny art av moss-släktet Tortella, T. rigens, måste upp
ställas; sedan detta gjorts var det honom möjligt att i fält skilja alla
arterna (om mosskuddarna var fuktiga), och han deklarerar med blygsam
men berättigad stolthet, att i provytematerialet »ej föreligger ett enda fall,
där tvekan om bestämningen kommit ifråga».
Albertsons vacklande hälsa och långa tider starkt nedsatta arbets
förmåga gör avhandlingen till en verklig prestation. Han utnämndes 1948
till docent vid Uppsala universitet och erhöll 1951 docentstipendium, se
dan hans hälsa förbättrats så mycket att han kunde undervisa. Sedan tog
undervisningen det bästa av hans krafter.
Den sociologiska linjen i hans forskning ledde i fortsättningen bl. a.
till en koncentrerad sammanfattning om Stora alvarets vegetation, publi
cerad till den internationella Ölandsexkursion, som Albertson tillsam
mans med Sterner ledde vid botanistkongressen 1950. I övrigt var det
framför allt på Falbygden han bedrev sina vegetationsstudier, från alvaren
alltmer överflyttade till kalkkärren, i synnerhet till Sjöängen, den fina
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Nils Albertson på Vickleby alvar. — Foto Hugo Sjörs juni 1952.

myren vid Lövberga i Slöta, där Saxifraga hirculus växer. Dessa Västgötaundersökningar blev aldrig fullbordade; han planerade både en monografi
över Sjöängen och en avhandling om »Vegetation och flora i Högstena och
Dala socknar på östra Falbygden», av vilken senare blott floralistan för
Dala socken kunnat utges. »Orkidékärr och alvar vid Plantaberget» skild
ras översiktligt i Natur i Västergötland; det opublicerade vetenskapliga
materialet härifrån och från bl. a. Öland föreligger som ett antal socio
logiska tabeller samt i form av rika herbariesamlingar. Dessa omfattande
samlingar, som är föredömligt vackra och välordnade, i många fall repre
senterande hela små profiler av växtsamhället, var föremål för hans stän
diga omvårdnad. Sysslandet med växter liksom under senare år fotogra
fering tillfredsställde hos honom uppenbarligen en stark konstnärlig drift,
vid sidan av den rent vetenskapliga.
Albertsons lyriska ådra märktes framför allt i hans föreläsningar men
bröt här och var igenom även i hans författarskap, särskilt i hans popu
lära uppsatser från senare år. Det gäller redan de tre i Natur i Västergöt
land (»Västergötlands växtvärld» kan tillika läsas som en förträfflig in
troduktion till sydsvensk växtgeografi överhuvud). Än mer framträder
lyriken i »Stora alvaret i solvändetid» och i skildringen från Byske. Nils
Albertson var inte bara en språkkonstnär utan säkerligen en verklig
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diktare. Inre stolthet, ständig själviakttagelse, stora krav på framställ
ningen var dock hos honom förenade med mycket långt gående, fullkom
ligt äkta anspråkslöshet, en anspråkslöshet som man ju sällan möter vare
sig hos diktare eller hos vetenskapsmän. Andras prestationer uppskattade
han däremot mången gång i överkant. Genom sin ärliga vilja att aldrig
utnyttja sina vänner var han den bäste av kamrater.
Albertson fick aldrig den rutin, som med tiden underlättar undervis
ningen för de flesta lärare. Yarje föreläsning var för honom en kraftansträng
ning med långvarig förberedelse bakom. Dessbättre gav hans exkursioner
på Öland och i Västergötland honom en friare undervisningsform med en
stimulerande personlig kontakt, som högt värdesattes av deltagarna lik
som av honom själv.
Återkommen från en sådan exkursion i Västergötland, som han orkat
med långt över förväntan, blev han åter svagare. Döden genom en hjärt
attack kom oväntat en natt i hemmet.
Nils Albertson skulle aldrig ha kunnat genomföra hela den livsgär
ning som blev honom beskärd, allra minst insatsen som akademisk lärare,
oin han inte haft stödet av sin hustru Ellinor. Han tycks ha dragits till
och trivts särskilt väl i hennes norrländska hembygd, så olik de trakter
där huvuddelen av hans forskning ägt rum. Han övervann sin kalcifila
inställning (i mycket blott en skylt) till den grad att han påbörjade oeb
till stor del genomförde en florainventering i den karga Byske socken. De
sista rader han själv befordrade till trycket är en hyllning till Västerbotbottens fattiga blomstervärld.

UTGIVNA SKRIFTER.
1. Floristiska notiser från Västergötlands slättbygd. -— Bot. not. 1936.
2. Några ord om Puccinellia distans’ förekomst i Västergötland. — Sv.
bot. tidskr. 31. 1937.
3. Varatraktens flora. — Ibid. 33. 1939.
4. Rhytidium rugosum (Hedw.) Lindb. i Fennoscandia. — Ibid. 34. 1940.
5. Scorpidium turgescens (Th. Jens.) Moenkem. En senglacial relikt i
nordisk alvarvegetation. — Acta phytogeogr. suec. 13. 1940.
6. Bidrag till Falbygdens moss- och lavflora. — Sv. bot. tidskr. 35. 1941.
7. Varholmen i Dala. En av Falbygdens Stipa pennata - förekomster.
Bygd och Natur, årsb. 1941.
8. Växtgeografiska bidrag från östra Falbygden. — Bot. not. 1942.
9. Selaginella selaginoides (L.) Link, i södra och mellersta Sverige. Sv. bot. tidskr. 36. 1942.
10. Tillägg till »Varatraktens flora». — Ibid. 37. 1943.
11. Sedum album funnen på Falbygden.
Ibid. 37. 1943.
12. Veronica praecox All. funnen på Öland. — Bot. not. 1944.
13. Wahlenbergs färd genom Västergötland 1821. En klassisk växtlokal
»emellan Kälfvene ocb Näs». — Ibid. 1945.
14. Leptogium palmatum (Huds.) Mont. på Varaslätten. — Sv. bot. tidskr.
39. 1945.
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15. Österplana hed. Ett alvarområde på Kinnekulle. — Akad. avh. Upp
sala. Acta phytogeogr. suec. 20. 1946.
16. Saxifraga hirculus L. vid Lövberga på Falbygden. — Bot. not. 1946.
17. Gentianella uliginosa (Willd.) FL Sm. i kalkfuktängar på Falbygden.__
Ibid. 1947.
18. Agrostis gigantea Roth som dominant i alvarvegetation på Falbyg
den. — Sv. bot. tidskr. 41. 1947.
19. Calliergon sarmentosum och Meesia triquetra i södra Sverige. Några
ord om Mellomsjömyren i Dala. — Ibid. 43. 1949.
20. Heppia lutosa (Ach.) Nyl. i öländsk alvarvegetation. — Ibid. 44. 1950.
21. Das grosse südliche Alvar der Insel Öland. Eine pflanzensoziologische
Übersicht. — Ibid. 44. 1950.
22. Västergötlands växtvärld. — Natur i Västergötland. Göteborg 1951.
23. Kinnekulle — det blommande berget. — Ibid.
24. Orkidékärr och alvar vid Plantaberget. — Ibid.
25. Hedens och stäppens växter. — Boken om Naturen. Stockholm 1951.
26. Kulturmarkens växter. — Ibid.
27. Stora alvaret i solvändetid. — Natur på Öland. Uppsala 1955.
28. Växtvärlden i Byske, Västerbottens nordligaste kustsocken. — Natur
i Västerbotten och Norrbotten. Uppsala 1956.
29. Floran i Dala socken på nordöstra Falbygden. — Tryckes posthumt i
detta häfte av Sv. bot. tidskr. 1957.
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SAMMANKOMSTER ÅR 1956.
Botaniska Föreningen i Göteborg.
Den 27 januari.

Notarie G. A. Westfeldt, Borås, talade om »Växtligheten på kyrko
gårdarna i Sjuhäradsbygden».
Den 24 februari.

Docent T. Arnborg, Uppsala, höll ett föredrag med titeln »Från Arizo
nas öken till Alaskas tundror».
Den 23 mars.

Amanuens T. Nitzelius, Göteborg, berättade om »Botaniska Trädgårdens orkideer».
Den 25 april.

Fil. dr N. Dahlbeck, Göteborg, talade om »Släktet

Tulipa».

Den 25 maj.

Professor B. Lindquist, Göteborg, demonstrerade Botaniska Träd
gården.
Den 25 september.

Professor B. Lindquist, överlärare M. Ödländer och direktör A. Wenberättade »Något om sommarens växtfynd».

nerberg

Den 8 november.

Konservator O. Gj^revoll, Trondheim, höll ett föredrag om »Yäxtgeografiska problem i Alaska».
Den 7 december.

Intendent G. Degelius, Göteborg, gav en skildring »Från en botanisk
resa till Island och Färöarna».
Av den förutvarande styrelsen omvaldes ordf. prof. B. Lindquist, v.
ordf. lektor S. Sunesson, sekr. apotekare S. Holmdahl samt folkskol
lärare St. Nilsson. Till kassör nyvaldes dir. L. Ekman och efter lektor
R. Sterner, som avlidit, invaldes intendent G. Degelius.
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Exkursion.
Föreningen företog sin vårexkursion söndagen den 27 maj till Kärrsön
och Älgön nordost om Marstrand under ledning av dr Harald Fries.
Exkursionen gynnades av vackert väder och hade samlat 35 deltagare. På
Kärrsön stod naturen i sin vackraste försommarfägring. Här beundrades
bl. a. ett mycket rikt bestånd av Allium scorodoprasum. Limonium humile
och Alchemilla alpina återfanns även. Nya för ön var Ophioglossum vulgatum och Alliaria officinalis.
På Älgön besöktes lokalerna för Viscaria alpina, Lathraea squamaria
och Sorbus aria. Trots att den rika floran på Älgön är väl känd kunde en
ny lokal för Gagea spalhacea noteras här.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet
i Uppsala.
Den 31 januari.

För vårterminen valdes amanuens Svante Pekkari till sekreterare. För
år 1956 valdes fil. stud. Karl-Ragnar Sundström till kassaförvaltare.
Fil. lic. Börje Lövkvist höll föredrag över ämnef: »Något om Carclamine pratensis - komplexets nordliga typer.»
Docent Magnus Fries talade över ämnet: »Kring en ny lokal för värmetidshassel i södra Jämtland.» (Se Sv. Bot. Tidskr. 1956, s. 210.)
Fil. lic. Olle Hedberg refererade litteratur.
Den 14 februari.

Fil. lic. O. Rune höll föredrag med titeln: »En ny art av kattfot från
Finnmark.» (Se Sv. Bot. Tidskr. 1956, s. 115.)
Amanuens A. Martinsson gav med ett 150-tal färgbilder »Introduktion
till öländskt landskap och öländsk vegetation».
Den 28-29 februari.

Bokauktion förrättades med sammanlagt ungefär 650 utrop.
Den 27 mars.

Fil. mag. Gunnar Wassén höll ett föredrag med titeln: »Med kamera
och växtpress i övre Vindel-dalen.»
Docent Gunnar Lohammar demonstrerade några levande växter från
växthusen och visade en samling färgbilder från fysiologikongressen i
Norge sommaren 1955.
Den 17 april.

Docent Rolf Santesson talade över ämnet: »Marina svampars systema
tik och ekologi.»
Fil. stud. Ulla Gustafsson talade över ämnet: »Några undersökningar
över marina svampars fysiologi.»
26- 573371
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Den 24 april.

Professor Carl Skottsberg talade över ämnet: »Några resultat av min
tredje resa till Juan Fernandez.»
Fil. lic. O. Rune förevisade levande exemplar av Antennaria nordhagiana, som dragits upp i växthus.
Den 15 maj.

Till ordförande för 1956-57 valdes fil. mag. Hilmar Holmen, till sekre
terare fil. mag. Claes Dankwardt-Lillieström, till klubbmästarinna
fil. stud. Birgitta Hallin.
Professor Risto Tuomikoski talade över ämnet: »Några botaniska främst bryologiska — intryck från Newfoundland.»
Den 22 september.

Exkursion till ett hagmarksområde i Lövsta i Bälinge.
Den 21 oktober.

Till ny ordförande valdes fil. mag. Johan Söderström.
Den 22 oktober.

Professor Erik Björkman höll ett föredrag: »Betydelsen av olika slags
röta i träd vid tillverkning av pappers- och silkesmassa.»
Professor Ossian Dahlgren förevisade sekretbildningar på bladbaserna
av Impatiens sultanii.
Den 6 november.

Fil. lic. Barbro Afzelius talade över ämnet: »Några exempel på an
vändning av elektron- och interferensmikroskop.»
Docent Gunnar Lohammar höll ett föredrag om »Den internationella
limnologkongressen och dess exkursioner» samt visade färgbilder från dessa.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Den 7 februari.

Lektor Edvard von Krusenstjerna lämnade en kort redogörelse för
mosskommitténs arbete.
Fil. lic. Anton Sörlin berättade om »Botaniska vandringar på Sey
chellerna». (Se Sv. Bot. Tidskr. 1957, s. 135.)
Den 10 april.

Amanuens Anders Martinsson höll föredrag med mycket vackra färg
bilder: »En introduktion till öländskt landskap och öländsk vegetation.»
Sv. Bot. Tidskr., öl (1957): 1
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Den 3 juni.

Exkursion tillsammans med Svenska Botaniska Föreningen till Väddö
och Björkö. (Se Sv. Bot. Tidskr. 1957, s. 410.)
Den 26 september.

Exkursion tillsammans med Svenska Botaniska Föreningen till Korp
berget i Salems s:n. (Se Sv. Bot. Tidskr. 1957, s. 413.)
Den 5 november.

Med. dr Bertel Bager höll föredrag med åtskilliga färgbilder: »Naturen
som formgivare.»
Lektor Edvard von Krusenstjerna höll föredrag: »Något om Stock
holmstraktens mossor.»
Den 11 december.

Civilingenjör Gillis Een berättade om sina exkursioner med franska
botanister i Auvergne och visade färgbilder.
Styrelse och revisorer omvaldes.

Botanistklubben vid Stockholms Högskola.
Den 24 februari.

Sammanträde på Statens Skogsforskningsinstitut. Docent C. O. Tamm
förevisade botaniska avdelningen, docent E. Rennerfelt demonstrerade
mykologiska försök och fil. kand. T. Ingestad demonstrerade försök över
näringsbristsystem.
Docent Tamm och fil. kand. Ingestad visade även färgbilder över nä
ringsbristsymtom hos skogsträd.
Den 21 mars.

Fil. lic. O. Hedberg, Uppsala, höll föredrag om »Några taxonomiska
problem beträffande de östafrikanska bergens alpina flora».
Den 27 september.

Professor R.
aus Ungarn».

von

Soö, Budapest, höll föredrag om »Vegetationsbilder

Den 12 november.

Fil. dr D. Lihnell talade om »Virus och potatis. Gammalt tema med
variationer».
Till styrelse valdes: fil. kand. W. Liebendörfer (ordf.), fil. kand.
Barbro Gustavsson (v. ordf.), farm. kand. Å. Tullgren (sekr.) och fil.
kand. A. Holst (skattm.).
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Den 14 december.

Professor F. Fagerlind höll föredrag om »Nypon-, nöt- och fröbildningen
hos ’kromosomtalsfördubblade’ rosor» samt visade färgbilder från Jugo
slavien till en skildring av »Vegetations- och växtbilder från Montenegro».

Societas pro Fauna et Flora Fennica.
Den 4 februari.

Docent Eric Fabricius (Stockholm) höll ett föredrag: »Harrens (Thymallus vulgaris) lekbeteende». Föredraget beledsagades av en färgfilm.
Professor A. Luther uppläste minnesord över dr h. c. Justus Montell.
Professor Håkan Lindberg uppläste minnesord över fiskeribiolog
Curt Segerstråle.
Dr Holger Törnroth diskuterade orsakerna till att Atriplex litoralis
är sällsynt på Åland och ansåg detta bl. a. bero på fårbetning. Meddelade
jämväl om fynd av Convolvulus sepium på Eckerö S-udde. — Docent H.
Luther meddelade iakttagelser om Atriplex litoralis i Tvärminne-trakten.
På skyddade holmar, som ej varit fårbetade, har arten på sista tiden bör
jat uppträda. — Professor A. Palmgren uttalade som en möjlighet, att
arten befinner sig i långsam spridning. Genom att den aldrig förekommer
rikligt är en snabb spridning knappast möjlig. Fårens inflytande på ve
getationen är uppenbart. Mycket tydligt har detta kommit till synes på
Degersand (Eckerö). Sedan ett pensionat grundats här och fårbetningen
upphört uppträder Elymus arenarius massvis, och Carex arenaria, Honckenga peploides och Salsola kali ha gynnats.
Till tryck anmäldes ett arbete av dr L. Fagerström: »Om floran som
maren 1954 i några vinterkrigstida mottiområden i Ok, Kuhmo».
Professor E. Häyrén inlämnade till tryck: »Vidfäst Fucus vesiculosus
vid Norrskär utanför Vasa».
Inlämnades till tryck ett arbete av professor I. Hustich: »Tallen i Utsjoki».
Från lärare M. Ingo inlämnades till tryck: »Fortsatta försök med strand
råg».
Den 3 mars.

Sekreteraren framlade tom 72 av Acta Societatis pro Fauna et Flora
Fennica. Tornen är tillägnad Sällskapets ordförande professor Alvar
Palmgren.
Dr H. Törnroth meddelade att han återfunnit en gammal fyndort för
Carex livida på Eckerö.
Professor E. Häyrén inlämnade till tryck: »Parmelia acetabulum i Fin
land».
F'rån professor F. W. Klingstedt inlämnades till tryck: »Om floran i
norra Tb II».
Den 7 april.

Professor B. von Bonsdorff höll ett föredrag: »Binnikemasken som or
sak till blodbrist». I samband med föredraget visades två filmer.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Till hedersledamot utsågs professor Richard Frey. — Till korrespon
derande ledamot utsågs professor Carl H. Lindroth (Lund).
Dr T. Brander inlämnade till tryck: »Ett och annat om makrolepidopterlarvernas näringsväxter».
Dr H. Törnroth meddelade, att Zostera marina blommat rikligt i
Alands yttre skärgård. — Docent H. Luther meddelade, att blomning är
allmän i Hangötrakten.
Professor E. ITäyrén inlämnade till tryck: »Über fremde Körperchen
im Schnee».
Den 5 maj.

Professor I. Hustich höll ett föredrag: »Om Finlands naturtillgångar».
Professor E. Häyrén uppläste minnesord över forstmästare A. W. Gra
nit.
Utgåvos stipendier: åt stud. H. Ekholm 7 500 mark, åt stud. S. Panelius 7 500 mark, åt stud. R. Grönblom 15 000 mark, åt hemmansägare
Paul Olofsson 10000 å 15 000 mark för studier vid Botaniska museet i
Helsingfors.
Docent H. Luther refererade ett av The Botanical Society of the
British Isles nyligen utgivet arbete: Species Studies in the British Flora.
Arbetet utgör resultatet av ett symposium. Docent Luther önskade rikta
Sällskapets uppmärksamhet på denna viktiga vetenskapliga arbetsform.
Den 17 maj.

Årsmöte. Förelädes 31:sta tomen av Sällskapets Memoranda, omfat
tande förhandlingarna under verksamhetsåret 1954-1955. Tomen är till
ägnad direktören vid OY Tilgmann AB Eino Aro och redigerad av lektor
Holger Ahlqvist.
Till hedersledamot utsågs överläraren fil. dr Rolf Krogerus.
Ordföranden meddelade, att Ramsholmen invid Mariehamn, som är ett
fridlyst naturskyddsområde, hotas av planer för utvidgning av Marie
hamns flygfält. Ålands Landskapsnämnd hade begärt utlåtande av Säll
skapet.
Meddelades att Ålands Landskapsnämnd tilldelat hemmansägare Paul
Olofsson ett stipendium om 50000 mark för botaniska forskningar.
Prof. E. Häyrén inlämnade till tryck: »Anteckningar om åländsk vat
tenvegetation».
Docent H. Luther uppläste ett av honom och professor I. Hustich
undertecknat upprop att göra iakttagelser över de år 1955 framträdande
verkningarna i floran och faunan av torkan föregående år.
Efter förrättat val konstaterades, att Sällskapets styrelse har följande
sammansättning: ordförande professor Alvar Palmgren, viceordf. do
cent L. von Haartman, sekreterare docent K. O. Donner, skattm. dir.
Sten Stockmann, bibliotekarie docent Hans Luther, övriga ledamöter
professorerna I. Hustich, R. Collander, A. Luther, P. Palmgren och
E. PIäyrén, med professor Håkan Lindberg och docent Göran Bergman
som suppleanter.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Den 21 september.

Extra möte, tillsammans med Suomen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura
Vanamo. Professor F. Gabler (Wien) höll ett föredrag: »Das Mikroskop,
ein universelles Hilfsmittel moderner Forschung».
Dm 6 oktober.

Professor N. Söyrinki föredrog om en växtgeografisk exkursion till Ita
liens dolomitalper. Föredraget belystes med färgbilder.
Professor E. Häyrén uppläste minnesord över Sällskapets korresponde
rande ledamot professor F. W. Börgesen.
lmredrogs en skrivelse från dr T. Bränder, som i anslutning till dags
pressens ofta återkommande notiser om nya uranfynd i olika delar av
Finland uppställer frågan: »Är uranhaltig jords naturliga vegetation på
något sätt speciell? Ifall jorden är radioaktiv, kanske i vardande varande
växtgrupper där förete särdrag, som kunde motivera en närmare under
sökning».
Ordföranden professor Alvar Palmgren meddelade, att den 22 maj
till Ålands Landskapsstyrelse överlämnats av denna inbegärt utlåtande
om Ramsholmens naturskyddsområde invid Mariehamn, som hotas med
kalhuggning och därmed den nu rådande vegetationens förintelse. I utlå
tandet framhålles, att Ramsholmen som naturskyddsområde är av tvåfaldig betydelse. Dels är den ett typiskt, skarpt avgränsat och välbevarat
lövängsområde, vars vegetation är för nordiska förhållanden utomordent
ligt yppig och artrik, med flertalet av landskapets träd och buskar före
trädda samt med en frodig undervegetation med ett flertal av Ålands an
märkningsvärda växtarter. Dels är Ramsholmen en typisk exponent för
en uråldrig, men alltmer försvinnande jordkulturform, lövängskulturen,
med anor sannolikt borta i vikingatiden, och dessutom såtillvida av spe
ciellt intresse, att man rätt väl vet huru holmen skötts och t. o. m. huru
de viktigaste gärdsgårdarna varit placerade sedan ingången av 1800-talet.
För Jomala Ramsholm står icke någon närmelsevis likvärdig ersättning
till buds, om holmen nu tillspillogives. — Till detta utlåtande var fogat ett
uttalande av professorerna Rob. Fries och E. Melin i Uppsala, vilka varit
i tillfälle att besöka Ramsholmen under Svenska Botaniska Föreningens
exkursion till Åland 1948. I detta betecknas Ramsholmen som »ett av
nordens märkligaste lövängsområden», den bör betraktas som »ett synner
ligen intressant och värdefullt naturminnesmärke, som det är i högsta grad
skäl att söka skydda och bevara åt eftervärlden».
Mag. A. F. Nordman meddelade fynd av Trifolium hybridum med knopp
mutationer av främmande utseende samt redogjorde för verkningarna av
torkan 1955 på växtligheten i sydvästra Finlands skärgård.
Den 10 november.

Docent Björn Kurtén höll ett föredrag: »Paleontologiska fältarbeten i
Spanien sommaren 1956.»
Docent Hans Luther redogjorde för den internationella limnologiska
kongressen i ITelsingfors sommaren 1956.
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Framlades Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica vol. 71 samt Acta
Botanica N:o 55 och N:o 56.
Professor E. PIäyrén inlämnade till tryck: »Nytt fynd av vidfäst Fucus
vesiculosus i havsbandet utanför Vasa».
Docent W. Hackman visade färgbilder tagna sommaren 1956 på Tvär
minne zoologiska station av några denna sommar ymnigt blommande
växter.
Den 1 december.

Professor K. Hildén uppläste minnesord över universitetskansler
J. G. Granö. — Professor E. Suomalainen föredrog minnesord över
professor K. J. Valle.
Framlades Acta Botanica N:o 57.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.
Den 3 maj.

Sällskapets årsmöte. Styrelseval. Till skattmästare efter fil. mag. E.
Skye, vilken undanbett sig återval, valdes fil. mag. J. Söderström, till
klubbmästare efter docent M. Fries, vilken likaledes undanbett sig åter
val, valdes fil. lic. E. Steen. I övrigt återvaldes styrelsen i sin helhet.
Ordf. hyllade minnet av Sir Arthur G. Tansley, Cambridge, och kap
ten John Nerén, Stockholm.
Föredrag av professor Eric Hultén: »Ett blomstersvep från Skåne till
Lappland. En bildserie i färg.»
Den 9 november.

Ordf. hyllade minnet av konsul Carl G. Björkander, Visby, apotekare
Axel Liljedahl, Göteborg, direktör Bure Holmbäck, Uppsala, lektor
Rikard Sterner, Göteborg, och docent Nils Albertson, Uppsala.
Föredrag av professor The Svedberg: »Reseminnen från Lappland och
Nordnorge.»

Su. Bot. Tidskr., 51 (1<J 57): 1

Svensk Botanisk Tidskrift. Bd

51, H. 1. 1957.

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.
Revisionssammanträdet 1956.
Föreningen sammanträdde den 17 april 1956 å Stockholms Högskola
under ordförandeskap av professor E. Melin.
De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Ordföranden lämnade ett meddelande angående föreningens och Bota
niska Sällskapets planerade vårexkursion till Väddö söndagen den 3 juni.
Revisionsberättelsen upplästes av kamrer P. Olrog, och på revisorernas
hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren full ansvarsfrihet.
Fil- lic. Anton Sörlin höll ett med talrika färgbilder beledsagat före
drag över ämnet: »Botaniska iakttagelser i Östafrikas kustområde.» Med
anledning av föredraget yttrade sig professor Stålfelt, professor 1’agerlind och föredragshållaren.
Sammanträdet bevistades av 46 personer.

Årsmötet 1956.
Föreningen sammanträdde den 23 november 1956 å Stockholms Hög
skola under ordförandeskap av professor E. Melin.
Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde
genom döden förlorat tre av sina medlemmar, nämligen docent Nils Al
bertson, apotekare Axel Liljedahl och lektor Rikard Sterner. Ord
föranden erinrade om de bortgångnas botaniska gärning och lyste frid
över deras minne.
De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Vid det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1957 utsågos: till ord
förande professor E. Melin, till vice ordförande professor R. Florin, till
sekreterare docent G. Harling, till redaktör för tidskriften docent S. Ahlner, till skattmästare överste C.-A. Torén, till övriga ledamöter av sty
relsen: lektor I. Holmgren samt professorerna E. Hultén, T. Lagerberg,
C. Malmström, J. A. Nannfeldt, M. G. Stålfelt och H. Weimarck.
Till medlemmar av redaktionskommittén valdes professorerna G. E. Du
Rietz, E. Hultén, T. Lagerberg, C. Malmström, J. A. Nannfeldt och
M. G. Stålfelt.
Till revisorer utsågos kamrer P. Olrog och jägmästare S. Nordenstam
(efter banktjänsteman A. Johansson, som undanbett sig återval). Revi
sorssuppleanter blevo fil. lic. L. Lundkvist och amanuens Bo Kuylenstierna (efter jägmästare Nordenstam, som valts till revisor).
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Professor Henning Weimarck höll ett med många färgbilder och kartor
illustrerat föredrag med titeln: »Drag ur Skånes flora.» Med anledning av
föredraget yttrade sig lektor Almquist, lektor von Krusenstjerna, labo
rator Sjörs och föredragshållaren.
Sammanträdet bevistades av 66 personer.

Föreningens 50-årsjubileum.
Föreningen sammanträdde till firande av sitt 50-årsjubileum lördagen
den 16 februari 1957 å Sollidens festvåning, Skansen, under ordförandeskap
av professor E. Melin.
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och gav en överblick av
föreningens verksamhet under de gångna åren. (Se Sv. Bot. Tidskr. 1957,
s. 1.)
Till hedersledamöter i föreningen valdes professor Torsten Lagerberg
och lektor Karl Afzelius. Professor Lagerberg framförde därefter de
nyvalda hedersledamöternas tack.
Ordföranden meddelade, att styrelsen vid sitt sammanträde den 5 ok
tober 1956 till nya korresponderande ledamöter i föreningen invalt profes
sor N. Fabritius Buchwald, Köpenhamn, professor Runar Collander,
Helsingfors, professor Ove Arbo Höeg, Oslo, och konservator Johannes
Lid, Oslo.
Lyckönskningar till föreningen framfördes därefter från följande orga
nisationer: Dansk Botanisk Förening genom professor Y. Mikkelsen,
Föreningen til Svampekundskabens Fremme genom professor N. F. Buchwald, Nordiska Föreningen för Fysiologisk Botanik genom professor
D. Müller, Societas pro Fauna et Flora Fennica genom professor R. E.
Fries, Societas Zoologica Botanica Fennica »Vananio» genom professor
V. Kujala och professor M. J. Kotilainen, Finlands Svampvänner ge
nom professor V. Kujala, Norsk Botanisk Förening genom professor
O. A. Höeg, Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd genom professor
F. Fagerlind, Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsäll
skapet i Uppsala genom fil. lic. O. Hedberg, Lunds Botaniska P'örening
genom professor H. Weimarck, Botaniska Sällskapet i Stockholm genom
professor C. Malmström, Botanistklubben vid Stockholms Högskola ge
nom professor F. Fagerlind, Botaniska Föreningen i Göteborg genom
lektor S. Sunesson, Svenska Växtgeografiska Sällskapet genom professor
G. E. Du Rietz, Mendelska Sällskapet i Lund genom professor Å. Gus
tafsson, Svenska Naturskyddsföreningen genom intendent L.-E. Esping,
Svenska Linnésällskapet genom docent M. Fries, Föreningen för Dendrologi och Parkvård genom professor N. Sylvén och Svenska Föreningen
Oikos genom professor E. Björkman.
Ordförande meddelade, att Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB till
föreningen såsom gåva överlämnat 1 000 kronor med anledning av jubileet.
Professor Eric. Hultén höll ett med talrika färgbilder och utbredningskartor beledsagat föredrag över ämnet: »De amfiatlantiska växterna.» (Se
Sv. Bot. Tidskr. 1957, s. 19.)
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Vid den därpå följande middagen, vari 86 personer deltogo, höll ord
föranden ett anförande, i vilket särskilt de inbjudna gästerna och systerföreningarnas representanter hälsades. Ordföranden höll därefter ett tal
för föreningen. Tal höllos vidare av professor Mauno J. Kotilainen, pro
fessor Ove Arbo Höeg och professor Robert Fries.
Härefter upplästes av sekreteraren i telegram ingångna lyckönskningar
från professor Knud Jessen, Virum, Danmark, professor Alvar Palm
gren, Helsingfors, professor Harald Lindberg, Helsingfors, professor
Runar Collander, Helsingfors, professor Rolf Nordhagen, Oslo, samt
från de botaniska studerandena vid Oslo universitet.

Föreningens vårutflykt till Väddö och Björkö 1956.
Våren var sen i fjol, och exkursionen den 3 juni, som enligt god tradi
tion anordnats gemensamt av Botaniska Sällskapet och Svenska Botaniska
Föreningen, blev en vårutflykt i bokstavlig mening. »Södra Väddö» stod
i inbjudan som utfärdsmål, vilket efter en rekognoseringstur den 2S maj
fixerades till Barnens ö (Lingslätö), ett av Roslagens vackraste lövängsområden. Även föreslogs att utsträcka färden till Simpnäs på Björkö, en
utmärkt kontaktpunkt med Ålands hav. Detta fullföljdes också.
Färden, som lockat i allt 76 deltagare, skedde som vanligt med bussar
(2 st.); några färdades i privata bilar (3 st.). Bland deltagarna märktes
doc. S. Ahlner, civiling. G. Een, major P. Egersten, prof. R. Florin
(v. ordf. i båda föreningarna), prof. R. Fries, läroverksadj. I. Fröman,
fil. mag. I. Gadd, doc. G. Harling, lektor A. Hedelius, dir. C. Herlin,
prof. E. Hultén, med. lic. R. Johnson, kammarskriv. J. Knöppel, agr.
lic. H. V. Kolk, lektor K. G. Kökeritz, prof. T. Lagerberg, civiling. G.
Lidén, doc. A. Liljefors, doc. G. Lindstedt, doc. G. Lohammar, prof.
E. Melin (vår förenings ordf.), apot. J. Nordesjö, civiling. O. Persson,
civiling. S. Qvarfort, fil. lic. M. Ryberg, civiling. B. Segring, fil. dr
E. Söderberg, överste C.-A. Torén m. fl. Den mest långväga var väl
herr G. Tholander från Borlänge.
Det bar från Jarlaplan (kl. 9) i väg — på stora Roslagsvägen — direkt
till stationsplanen i Norrtälje, där hrr Melin (med fru) och Lohammar
tillstötte från Uppsala. Ännu en timmes bussfärd återstod. Det blåste
frisk sydväst och regnstänkte litet på vägen, men vädret var varmt och
förblev »tämligen mulet» (utan regn i fortsättningen). Häggen blommade
överallt, fruktträden däremot icke (i motsats till Stockholm), och asken
traktens karaktärsträd — var ännu helt olövad. Men alla backar lyste av
gullvivor och mandelblom, och när vid Gåsvik södra Väddö nåtts, blev
Orchis sambucina genast vanlig i lövdungarna. Väddö kanal passerades
över Bagghusbron, själva Väddön överfors ett stycke, och efter ännu några
minuter nåddes Barnens ö. Med någon tvekan fördes bussarna, försiktigt
vis debarkerade, över en mindre bro till områdets vackraste del, Assön,
där slutlig urstigning skedde på sydsidan.
Med efter 10-mila bussfärd stärkt aptit avåts nu den medförda lunchen
i lä om en udde vid stranden. Utspritt i den frodiga grönskan fick sällskaSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 1. Exkursionsdeltagarna samlade kring lektor E. Almquist på Barnens ö. Längst
till höger professor R. E. Fries. — Foto G Harling.

pet sedan en kort geografisk och botanisk orientering (av Almquist) och
direktiv för färdens fortsättning (av Fröman). — Barnens ö, såsom områ
det vanligen kallas, motsvarar till sin huvuddel den forna Lingslätö by,
som 1911 inköptes för Barnens dag-medel och av Stockholms stad använ
des till barnkolonier sommartid. Förläggnings- och personalbostäder ligga
tätt men vida kringspridda, skilda av skogs-, lund- och lövängspartier,
där man nu — innan kolonierna befolkats — kunde röra sig fritt. Ute på
Assö, där sällskapet befann sig, är den parklika lövängsnaturen delvis väl
bibehållen och markfloran synnerligen vacker. Ön befanns också väl räcka
till för de 2 timmars strövtåg, som närmast följde. Hela vårfloran var ännu
kvar, om än mestadels överblommad; i hasselsnåren kunde dock ses både
blåsippor och nunneört (Corydalis laxa) i blom. Väldiga bestånd av Ra
nunculus cassubicus — en annan av traktens karaktärsväxter — genom
vandrades, och vårärten (Lathyrus vernus) bidrog till färgprakten. För
denna svarade dock främst gullvivor och Orchis-arter. O. mascula befanns
oväntat nog vara rikligare än O. sambucina, som i sin tur övervägande före
träddes av den röda formen. Dentaria bulbifera och Melandrium rubrum
hade just börjat blomma, get- och storrams voro färdiga att slå ut, men
annars var det grönt och åter grönt. Massor av blodnäva, kungsmynta
(Origanum vulgare) och spenört (Laserpitium latifulium) vittnade — i syn
nerhet spenörtens talrika fjolårsstjälkar — om sommaraspektens yppighet.
Utmed stranden gjorde sig Mentha litoralis märkbar, Hierochloé odorala
och Sesleria coerulea blommade. Men deras vanliga följeslagare, majviva,
hårstarr och rosett-jungfrulin (Polygala amarella) syntes ännu ej — frånSv. hot. Tidskr., 51 (1957): 1
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Fig. 2. Exkursionsdeltagare på Barnens ö. Från vänster fil. lic. M. Ryberg, överste
C.-A. Torén, fil. dr E. Söderberg och lektor E. Almquist. Foto G. Een.

sett ett vitblommigt individ av den sistnämnda (C.-A. Torén). Tångvallar
funnos, ävenså havtorn (spars.). Bland strandstenarna formerades gröna
små fläckar av ormtungans just frambrytande blad, Taraxacum balticum
hade börjat blomma, och även T. suecicum sågs. Från ett alsnår på öst
sidan rapporterade G. Lohammar ett glädjande fynd: en liten grupp
kungsängsliljor (Fritillaria meleagris) i blom — sannolikt en spontan av
läggare från förut kända växplatser vid farleden söderut (Väddöbacka och
Staket). Arten är dock sällsynt i trakten.
Efter återsamling vid bussarna foro vi ånyo upp till landsvägen och
vidare utåt Björkö, där som sagt Simpnäs blev slutmålet. En kort prome
nad förde oss ut till lotsutkiken, som erbjöd en uppfriskande anblick av
det öppna Ålands hav och Arholma snett emot. Också fick man ett starkt
intryck av kontrasten mellan den karga klippkusten och insidans rika löv
ängar. Egentlig botanisering medhanns ej, blott några av de mest entusias
tiska klättrade ned bland klipporna utan att finna något av nämnvärt
intresse. Intill vägen fick man emellertid kontakt med blommande hav
torn; på motsatta vägkanten blommade Valerianella locusta, och en tång
vall vid bryggan hade blivit grobädd för Isatis tinctoria, som sköt upp i
ett kraftigt exemplar.
Återfärden gick direkt till Norrtälje stadshotell, där Eriic Söderberg
med känd förmåga ordnat en lika god som efterlängtad middag. Den
samme, nypromoverad hedersdoktor, fick också sin välförtjänta och hjärt
liga hyllning i det tal för arrangörer och ciceroner, varmed prof. Melin
förhöjde stämningen. Vårt tack till honom framfördes av överste Torén
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som siste talare. — Avslutningsvis tittade man litet på staden, varefter
bussarna äntrades för hemfärden till Stockholm. Ankomsten skedde, näs
tan exakt på utsatt tid, kl. 21.49.
Det botaniska utbytet blev ju något beskuret av vårens försening och
även av torka. Sålunda söktes t. ex. vätterosen, som dock är känd från
Lingslätö, vid vårt besök förgäves. Någon fullständig artlista uppgjordes
ej, men en sammanställning av det viktigare, som utöver ovan uppräk
nade sågs inom lövängsområdena på Assö, följer här: ek, lönn, ask, oxel,
vildapel, hassel osv.; Adoxa moschatellina (spars.), Aegopodium podagraria (i massor, säkerligen inhemsk), Allium oleraceum, Brachypodium pinnalum och silvaticum, Carex caespitosa och digitata, Cotoneaster integerrima, Gagea lutea, Glechoma hederacea, Heracleum sibiricum, Melampyrum

(blott
omkr. landsvägen), Vicia silvatica, Viola mirabilis etc. Av daggkåpor igen
kändes åtm. Alchemilla acutiloba, micans (synantrop), murbeckiana, pasto
ralis och subcrenata. På gångstigar o. d. funnos Myosurus minimus, Myosotis hispida och strida, Poa supina jämte P. annua, osv.
De svampkunniga berikade Assö-floran med ej mindre än 3 arter av
toppmurklor: Morchella elata (Fr.) och distans Fr. sensu Boudier (determ.
R. Rydberg) samt M. intermedia Boudier (vidim. idem). Vid en ruderatplats på ön hittades några exemplar av en Tricholoma tillhörande melaleuca-gruppen. (Allt meddelat av civiling. O. Persson.)
nemorosum, Milium effusum, Paris quadrifolia, Ranunculus ficaria

Erik Almquist.

Föreningens svampexkursion till Korpberget i Salem 1956.
Den av Svenska Botaniska Föreningen och Botaniska Sällskapet i
Stockholm gemensamt ordnade svampexkursionen ägde rum söndagen
den 23 september och hade samlat 27 deltagare, vilka fördelade sig på en
buss och ett par bilar. Bland deltagarna märktes Svenska Botaniska För
eningens ordförande professor E. Melin samt docent C.-J. Clemedson,
fil. lic. H. Ekstrand, läroverksadjunkt I. Fröman, docent G. Harling,
professor E. Hultén, assistent E. Ingelström, med. lic. R. Johnson,
intendent Britta Lundblad, fil. dr E. Söderberg, överste C.-A. Torén
m. fl.
Målet för resan var denna gång ett från tidigare vårutflykter välkänt
område, nämligen Korpberget med omnejd vid Yiksberg i Salems s:n.
Starten skedde från Jarlaplan kl. 9 och efter tre kvarts timmes resa stan
nade vi en kortare stund för att bese Salems kyrka. Därefter gick färden
vidare till det ovan nämnda slutmålet. Det egentliga botaniserandet begynte vid södra foten av Korpberget. De regnmoln som på morgonen av
givit sin fuktighet över oss började nu upplösas och under ett lättande
molntäcke demonstrerade Ingmar Fröman Vicia dumetorum och Hedera
helix. Samtidigt samlades svampentusiasterna omkring Einar Ingelström
och undertecknad för att studera svampfloran i den mullrika lundvegeta
tionen. Bland fynden på denna första plats kan nämnas följande: (de med
* markerade arterna funna söndagen den 16 september) Amanita citrina*,
A. pantherina*, A. virosa*, Boletus reticulatus, Clitocybe geotropa, Helvetia
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atra,

Lepiota

pudlaris*,

Pluteus

cervinus,

P.

nanus,

Psalliota

augusta,

I den branta sluttningen
kunde vidare mycket vackra exemplar av Otidea onotica noteras.
Innan exkursionen fortsatte mot väster bort till bäcken nära Höganlorp bestegs Korpberget (80 m ö. h.), där lunchen intogs vid väderflöjeln.
På väg till Högantorpbäcken passerades de täta hasselsnåren vid Korp
bergets fot och i dessa insamlades av de matsvampintresserade deltagarna
ansenliga mängder av Craterellus cornucopioides och Hydnum repandum. I
dessa snår gjordes emellertid även betydligt intressantare fynd. Där växte
nämligen några exemplar av den svenska svampflorans giftigaste medlem,
Amanita phalloides. Vidare antecknades Craterellus crispus, Hygrophorus
Russula aurata, R. cyanoxantha, R. pseudointegra.

pratensis, Hygrophorus puniceus, Russula luteorosella,

Tricholoma sulphu-

samt cj långt från Högantorpbäcken bl. a. Laclarius spinosulus (det.
Ingelström) och Tricholoma nudum.
Återfärden till Viksberg, där bussen väntade oss, gick via Lindängen,
där bl. a. följande arter syntes: Clitocybe nebularis, Flammula lenta, Geäster
quadrifidus, Helvetia infula och Lepiota acutesquamosa. Till sist bör omtalas
att söndagen den 16 september växte ett jätteexemplar av Boletus mineaioporus under almarna i Lindängens östra del.
Efter att ha beskådat Boletus elegans under lärkarna vid Viksbergs han
delsbod placerade vi oss i bussarna, som förde oss till »Piperska Muren»,
där dagen avslutades med en välsmakande middag.

reum

Olle Persson.

Nya medlemmar.
Vid styrelsesammanträdet den 22 mars 1956 invaldes såsom medlem
mar i föreningen: på förslag av professor E. Melin: överläkare med. dr
A. Bjure, Uppsala; på förslag av docent S. Ahlner: amanuens Bo Ström
berg, Solna, och fil. lic. Henrik W. Waldén, Stockholm; på förslag av
docent G. Harling: amanuens Bo Kuylenstierna, Stockholm; på förslag
av lektor Inga Arvidsson: konservator Eric Eklund, Stockholm; på för
slag av överste C.-A. Torén: fil. mag. Gudrun Kihlberg, Strängnäs; på
förslag av konservator A. Zander: Poona University, Poona, Indien, De
partment of Agriculture, Ottawa, Canada, Alabama Polytechnical Insti
tute, Auburn, Alabama, USA, Kristinehamns stadsbibliotek, Kristine
hamn, Koninklijge Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amster
dam, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, Indien, Veesejuanaja Geologi-cheskaja Bibl., Leningrad, SSSR, Biblioteka Akademii
Nauk, Minsk, SSSR, provinsialläkare B. Weisner, Skönsberg, fil. lic.
Eliel Steen, Uppsala, herr Dag Hemdal, Sahalahti, Finland, University
Library, Glasgow, Skottland, Högre Allmänna Läroverket, Visby, Bor
länge Bokhandel, Borlänge, fil. lic. Arne Lundqvist, Lund, Biblioteka
Akademii Nauk, Riga, SSSR, fil. stud. Ulf Starbäck, Pålsboda, herr
Leo Lindgren, Åbo, Samrealskolan, Hagfors, herr Veiko Hintikka,
Korso, Finland, Brigham Young University, Provo, Utah, USA, dr George
H. Buchnell, University Library, St. Andrews, Skottland, och över
assistent H. Storbrant, Stockholm.
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Vid styrelsesammanträdet den 5 oktober 1956 invaldes: på förslag av
överste C.-A. Torén: överläkare Gunnar Lundgren, Djursholm; på för
slag av docent G. Harling: Stadsbiblioteket, Solna; på förslag av lektor
E. Julin: seminarieadjunkt Bror Hedlin, Haparanda; på förslag av kon
servator A. Zander: The Nature Conservation, London, University of
Arizona, Tucson, Arizona, USA, Academia Sinica, Peking, Otto Harrassowits, Wiesbaden och överläkare Bertel Bager, Stocksund.
Vid styrelsesammanträdet den 23 november 1956 invaldes: på förslag
av docent G. Harling: amanuens Christian Matthiessen, Saltsjöbaden;
på förslag av konservator A. Zander: Emory University, Georgia, USA.
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NOTISER.
Doktorsdisputationer. För vinnande av filosofie doktorsgrad för
svarade vid Uppsala universitet fil. lic. O. Hedberg den 27 april 1957 en
avhandling »Afroalpine Vascular Plants. A Taxonomic Revision», fil. lic.
O. Rune den 18 maj en avhandling »Studier över floran på serpentinberg
arter i norra Fennoskandien och nordöstra Nordamerika», fil. lic. MajBritt Florin den 22 maj en avhandling »Insjöstudier i Mellansverige.
Mikrovegetation och pollenregn i vikar av Östersjöbäckenet och insjöar
från preboreal tid till nutid» samt fil. lic. L. Holm den 25 maj en avhand
ling »Études taxonomiques sur les Pléosporacées», vid Lunds universitet
fil. lic. N. O. Bosemark den 13 maj en avhandling »Studies on Accessory
Chromosomes in Grasses», fil. lic. H. Rufelt den 18 maj en avhandling
»Studies on the Geotropism of Wheat Roots» samt fil. lic. A. Almestrand
den 20 maj en avhandling »Growth and Metabolism of Isolated Cereal Roots».
Utmärkelser. Professor E. Melin, Uppsala, har av Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund tilldelats dess Linné-medalj i guld och invalts
som utländsk ledamot av Linnean Society, London. Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien har tilldelat docenterna R. Eklund och O. Langlet,
Stockholm, det Bergstenska priset för konstruktion av apparatur för årsringsmätning.
Statens skogsforskningsinstitut. Förste assistenten docent
C. O. Tamm, Stockholm, har fr. o. m. den 1 april 1957 utnämnts till
professor och föreståndare för avdelningen för botanik och marklära.
Uppsala universitet. Fil. dr O. Hedberg har förordnats till do
cent i botanik.
Lunds universitet. Fil. dr B. Lövkvist har förordnats till docent
i systematisk botanik.

»Second World Orchid Conference.»
En kongress med ovanstående beteckning hålles i Honolulu den 19-23
september 1957 under ordförandeskap av Dr John Herbert Beaumont,
University of Hawaii. En internationell orkidéutställning är samtidigt
anordnad.

So. Hot. Tidskr.,

51

(1957): 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Avhandlingar.
Melin, Elias, Svenska Botaniska Föreningen 50 år. En återblick på För
eningens verksamhet (The Fiftieth Anniversary of the Swedish Botani
cal Society. A retrospect of the activity of the Society).......................
1
FIultén, Eric, De amfiatlantiska växterna (The amphiatlantic plants; Sum
mary, p. 33)
19
Kihlberg, Gudrun, and Fries, Nils, Some Experiments with Induced Mu
tations in Trichophyton mentagrophytes (Summary, p. 41)...............
36
Rune, Olof, De serpentinicola elementen i Fennoskandiens flora (The serpentinicolous elements in the flora of Fennoskandia; Summary, p. 100) 43
Woldmar, S., Anteckningar till kärlväxtfloran i mellersta Bohuslän (Notes
on the vascular flora of middle Bohuslän, western Sweden)............... 106
Silva, Paul C., Codium in Scandinavian Waters (Summary, p. 132) .... 117
SöRLiN, Anton, Om vegetationen på Seychellerna (On the vegetation of the
Seychelles; Summary, p. 156)........................................................................... 135
Potier de la Varde, R., Contribution a la flore bryologique des Seychelles 159
Arnell, Sigfrid, List of Hepaticae Collected by A. Sörlin in the Seychelles
1955 ....................................................................................................................... 163
Melin, Elias, and Nilsson, Harald, Transport of C14-labelled Photosynthate
to the Fungal Associate of Pine Mycorrhiza (Summary, p. 184) . . . 166
Herzog, Th., Lebermoose aus Ecuador gesammelt von Dr. E. Asplund . . . 187
Crum, Howard, A Contribution to the Moss Flora of Ecuador..................197
Teiling, Einar, Some Little Known Swedish Phytoplankters................. 207
Almquist, Erik, Järnvägsfloristiska notiser. Ett apropos till järnvägsjubileet
(Floristic notes from the railways. An apropos to the Swedish railway
jubilee).....................................................................................................................223
Sundin, Torsten, Floran i Billingssocknen Bolum (The flora of the parish
Bolum, Mount Billingen, Västergötland, southern Sweden)............... 264
Albertson, Nils (f), Floran i Dala socken på nordöstra Falbygden (The flora
of the parish Dala, Västergötland, southern Sweden).............................. 287
Hedlin, Bror, Julin, Erik, och Pekkari, Albert, Stratiotessjöar i Norr
botten (Stratiotes lakes in Norrbotten, northern Sweden; Summary,
p. 340)................................................................................................................. 317
Smärre uppsatser och meddelanden.
Pekkari, Albert, De nordligaste förekomsterna av Alnus glutinosa i Sverige
(The nothernmost localities for Alnus glutinosa in Sweden)................... 344
Svedmaek, Bengt, Ny fyndort för alm i Åsele Lappmark (A new locality for
Ulmus glabra in Åsele Lappmark, northern Sweden) ...........................346
Lundman, Bertil, Typisk Ulmus glabra var. montana (Stokes) Lindq. fun
nen spontan i Uppland (Typical Ulmus glabra var. montana (Stokes)
Lindq. found spontane in Uppland, Central Sweden) ...........................350
Jungstedt, Herbert, Taraxaca från Runmarö med omnejd (Taraxaca from
Runmarö, Stockholm Archipelago)................................................................ 352
Silén, Lars, Ett erbjudande att förvärva underlagskartor för botaniskt och
zoologiskt inventeringsarbete (An offer to acquire base maps for the
purpose of botanical or zoological survey)..........................
354

Recensioner.
Küster, Ernst, Die Pflanzenzelle. Vorlesungen über normale und patholo
gische Zytomorphologie und Zytogenese (Rec. av Gunnar Harling) . . 355
Oehlkers, Fr., Das Leben der Gewächse. Ein Lehrbuch der Botanik. Erster
Band. Die Pflanze als Individuum. (Rec. av Måns Ryberg)............... 356
Knoll, Fr., Die Biologie der Blüte (Rec. av Måns Ryberg).............................. 357
Ross-Craig, Stella, Drawings of British Plants. Part IX. Rosaceae (2) (Rec.
av Måns Ryberg).............................................................................................. 358
Lundell, Seth, et Nannfeldt, J. A., Fungi exsiccati suecici, praesertim
upsalienses. Fase. I-L (Rec. av Sten Ahlner)......................................... 358
Sjörs, Hugo, Nordisk växtgeografi (Rec. av Sten Ahlner).............................. 360
Bocher, Tyge W., Holmen, Kjeld, o. Jakobsen, Knud, Grönlands Flora
(Rec. av Sten Ahlner).......................................................................................... 361
Heukels, H., & van Ooststroom, S. J., Flora van Nederland (Rec. av Sten
Ahlner).....................................................................................................................362
Borgström, Georg, Livsmedelsteknikens växande betydelse (Rec. av Sten
Ahlner).....................................................................................................................362
In Memoriam.
Veit Brecher Wittrock 5/5 1839-1/9 1914 (AvRudolf Florin)........................363
Otto Rosenberg 9/6 1872-30/11 1948 (Av BengtBergman)................................378
Rikard Sterner 12/12 1891—15/6 1956 (Av CarlSkottsberg)......................... 388
Nils Albertson 18/3 1909-2/7 1956 (Av Hugo Sjörs) ......................................... 395
Sammankomster år 1956.
Botaniska Föreningen i Göteborg ...............................................................................400
Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala . . 401
Botaniska Sällskapet i Stockholm...............................................................................402
Botanistklubben vid Stockholms Högskola................................................................403
Societas pro Fauna et Flora Fennica........................................................................... 404
Svenska Växtgeografiska Sällskapet ............................................................................407
Svenska Botaniska Föreningen.
Revisionssammanträdet 1956
408
Årsmötet 1956 ................................................................................................................. 408
Föreningens 50-årsjubileum.......................................................................................... 409
Föreningens vårutflykt till Väddö och Björkö 1956 (Erik Almquist) .... 410
Föreningens svampexkursion till Korpberget i Salem 1956 (Olle Persson) . . 413
Nya medlemmar................................................................................................................. 414
Diverse.
Notiser................................................................................................................................ 416
“Second World Orchid Conference”........................................................................... 416
Tryckt den 1 juli 1957
Uppsala 1957. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB 573371

Bota*1 isfca
S-v«'

F örening«n

