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ON CUT-LEAVED AND SMALL-LEAVED FORMS OF
SCANDINAVIAN BIRCHES.
BY

NILS HYLANDER.
Within Betula verrucosa numerous forms with more or less deeply
incised leaves have been found growing spontaneously in the Scan
dinavian countries. They can be arranged into two series, each of
which showing several stages from a form with only slightly lobed
leaves to such with the leaves cut into very long and narrow lobes.
The first of these series, where the lobes are regularly serrate, begins
with f. serrata (Mörner) Neum., which differs from the typical form
merely by slightly deeper incisions. The ultimate stage in this series
is the famous Ornäs-birch, so called after the locality, Lilla Ornäs,
parish of Torsång, in the Swedish province of Dalarna (Dalecarlia),
from where it was described in 1786 by C. M. Blom as B. hybrida,
with the suggestion that it was a hybrid between common birch and
Norway maple (Acer platanoides). Already in 1781, however, it had
been given the name B. alba ß dalecarlica by the younger Linné, and
this epithet should be kept even when the taxon is placed, as in this
paper, as a form under B. verrucosa. The original tree was killed by
a storm in 1887, but cuttings taken from it some years earlier were
successfully raised in the garden of Experimentalfältet (the State
Experimental Field) at Stockholm. This material forms the origin
of all Orniis-birches in Swedish gardens, where this elegant form is
rather commonly grown, although sometimes under the illegitimate
name of f. laciniata and often confused with another cut-leaved
form of unknown origin, the correct name of which seems to be
f. crispa (Rchb.) Holmberg. While f. dalecarlica is known as spon
taneous only from one additional locality in Sweden, Adelöv (prov.
Småland), there are at least five Swedish finds of spontaneous
f. crispa, inter alia the last-mentioned dalecarlica locality; the others
27-573372
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are in the provinces of Västergötland, Östergötland, Närke and Ånger
manland. It has also been found growing wild in two localities in
Norway (Veoy and Ringebu) and one in Finland (Loimaa in Satakunta; Saarnijoki 1956).
In f. crispa, the leaves are more regularly but less deeply incised
than in f. dalecarlica, the lowermost lobe being straighter and not so
arcuately elongated as in the latter. The various spontaneous indivi
duals show slight differences inter se in other features, but the form
commonly grown in Sweden is so uniform that it seems most prob
ably to be one single clone, characterized also by its very thick
female catkins and its long, pendulous twigs, by which this form
may already at some distance be easily distinguished from f. dale
carlica and which make it one of the nicest trees of Swedish gardens
(see figs, in Hylander 1955 and 1957 a). Most probably this clone,
which can be traced in Swedish gardens for about one hundred
years, is the same as that depicted by Reichenbach (1850) under
the name of B. laciniata var. crispa, which suggests its German
origin.
More or less intermediate between f. crispa and f. serrata is the
f. sub dalecarlica Lindb. fie., known only from one locality in Karelia.
A very similar form was once distributed under the name B. alba
laciniata nova from Experimentalfältet, where it had appeared (as
one single plant) among seedlings from a crispa tree. This and one
more plant were, according to Lindgren (1878, 1886), the only laciniate-leaved seedlings out of more than 150,000 plants raised there
from crispa seed, while all the others were inseparable as to leaf form
from normal verrucosa. Similar results with seed from free-flowering
crispa (and dalecarlica?) were later obtained by Saarnijoki (1946);
the percentage of cut-leaved forms was very low. A higher amount
was, on the other hand, reported by Örtenblad (1902) in an ex
periment on a smaller scale.
The second series, where the lobes are entire, begins with f. lobulata (C. Ands.) Larss., characterized by short triangular lobes. This
form is known from several places in the province of Värmland,
where there are some localities with whole groups of trees belonging
to this form or to f. serratolobulata Hyl., in which the lobes are of
the same form but regularly serrate. It can thus be said to combine
f. lobulata with the serrata series, and at the same time it forms an
intermediate link between the former and the main type of the
species. On the whole, the lobulata character is a very labile one,
Sv. Dot. Tidskr., öl (1957): 2
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as seen, for instance, from the rather many cases of “complex indi
viduals” in which lobulata appears together with serratolobulata or
the main form, the different components usually forming separate
shoots but sometimes only different parts of one and the same leaf.
The next stage to be recognized in the lobulata series is f. bircalensis Mela, described from the parish of Pohjois-Pirkkala (now
Nokia) near Tammerfors (Tampere) in Finland. The original tree
was found in 1862 but had been destroyed already before 1887;
later, a very similar tree, however, was found in the neighbourhood,
and there are also more or less typical bircalensis trees from here
grown in Finnish gardens (see Saarnijoki 1956, p. 6). It is charac
terized by the leaves being, especially in their lower part, more
deeply incised than those of f. lobulata, the (lower) lobes being
narrower and often distinctly falciform or unguiculate. Also f. bir
calensis is known as one of the components in complex individuals
(see fig. 7 in Hylander 1957 a).
The most extreme form hitherto known in this series is the very
peculiar f. irregularis Holmberg. As the name suggests, the laciniation is here rather irregular, showing very different degrees of inci
sion in different leaves, which seem nevertheless to be genetically
identical. In some leaves, the lower part is more or less clearly
pinnate, i.e. possessing more or less free basal segments, while other
leaves are only shallowly lobate with a few remote lobes or teeth.
It is known from a locality in the Stockholm archipelago (most
probably one single individual), and there is also a herbarium
specimen from a locality in Värmland showing numerous leaves of
this form, while some are intermediate between f. lobulata and
f. bircalensis.
In the other Scandinavian treelike Betula species, B. pubescens s.l.
(incl. the subalpine so-called B. tortuosa of Scandinavian floras),
laciniate leaves seem to occur very rarely, which may be due to the
tetraploid nature of this collective species (2n = 56; in B. verrucosa,
2n = 28). The few individuals known are so similar to each other
in leaf type that they seem best to be united under the same name,
as B. pubescens f. incisa A. Helms. This form was originally de
scribed from Denmark, where the type specimen—the only spon
taneous laciniate-leaved Betula of any kind known from that country
—was found in a birch plantation in Sjaelland (Zealand). The only
other specimens which seem referable to this form were found in
natural habitats in northern Scandinavia, one in Swedish Lapland
21* - 573372
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(Lule Lappmark, Njunnats), the other in Norway (prov. NordTrondelag, Frosta). The former belongs to the subalpine form
complex. The laciniation of all these specimens is rather shallow
with broad and blunt lobes.
This B. pubescens f. incisa should not be confused with the form
which was described from Finland under the name of B. verrucosa
f. incisa and later known as B. odorata f. incisa but which seems to
belong to the hybrid B. pubescens x verrucosa. It was described on
the basis of a single tree, found in Jämijärvi (prov. Satakunta) in
1883. Another specimen, from Maaninka in northern Savolaks,
was later described by Gunnarsson (1935) as B. concinna x coriacea
x pubescens *suecica x verrucosa f. duplicata-incisa but seems to me
scarcely worth being separated from f. incisa—or, correctly, B. pube
scens x verrucosa nm. incisa. Also two Swedish collections, from
Uppland (Börje) and Dalecarlia (Floda), seem to belong to the same
nothomorph. The similarity in leaf form with that of B. pubescens f.
incisa is perhaps still more pronounced in these two specimens than
in the original Jämijärvi tree, but their hybrid nature is apparent
from the combination in the young shoots of verrucosa and pubescens
features (wafts and hairs, respectively). A Norwegian form, known
in one individual from Flåmsdalen (prov. Sogn og Fjordane) devi
ates by deeper incisions and somewhat sharper lobes and teeth and
is therefore given a name of its own as nm. lamiifolia Hyl. In this
specimen there were also some twigs with leaves of normal form and
size, rather similar to those of B. verrucosa.
To the hybrid in question also seem to belong some peculiar
forms with anomalous, though not exactly laciniate, leaves. One of
these, nm. rigida (Gunnarsson) Hyl., is known from one Swedish
locality only, Vireda in Småland, probably in one single individual.
It is characterized by more or less rounded leaves of somewhat ir
regular form, but always having but a few very broad and low teeth.
The other forms have all been confused under the name of urticifolia and virgultosa (as an independent species, or as a form under
B. pubescens or a hybrid combination) or under a Swedish name
meaning nettle birch. The original urticifolia was first described by
Loudon 1838, who referred to the catalogue of Loddiges from 1836,
where this form was on sale. As B. pubescens ß urticifolia it was also
mentioned by Spacii in 1841 but was raised to specific rank by
Regel in his monograph of 1861. Exactly the same type had been
distributed by E. Fries in his exsiccata work Herbarium Normale
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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in 1849 but under the new name B. virgultosa, which remained,
however, a nomen nudum until 1859, when a diagnosis was given
by L. M. Larsson in a flora of the Swedish province of Värmland.
By some peculiar mistake it was considered to be indigenous in that
province, but a critical examination of Fries’ specimens and of
other data reveals that the material mentioned was of garden origin.
In fact, this form was cultivated in some Swedish gardens already
about 1840, as is evident just from other specimens in Fries’ own
herbarium. Trees of the same type may still be found in Swedish
parks, and they all seem to belong—just like the Friesian material
mentioned—to the same clone, i.e., in the author’s opinion, the
original one.
In the second edition of his flora, Larsson could, however, report
that a Betula form which he identified with B. virgultosa Fr. had
recently been detected in Värmland in the parish of Gräsmark.
According to later information there was one tree at a locality called
Granbäck and some few at the neighbouring Granbäckstorp.
Material from the tree at Granbäck was successfully propagated at
Experimentalfältet, in the plant lists of which it was offered as
B. virgultosa in the period 1891-1902. A tree in the Lund botanic
garden has evidently the same origin. This tree was studied by
Hjelmqvist (1944), who referred to it as “the nettle-leav^ed birch”,
leaving the question open whether or not it was identical with
the commonly cultivated urticifolia. Actually it differs so considerablv from the latter by its far more regularly rhombic leaves, that it
seems preferable to give it a designation of its own; it has below
been called B. pubescens x verrucosa nm. hjelmqvistiana. Also Hjelm
qvist considered it as belonging to that hybrid, a conclusion, which
he drew, inter alia, from the form of the leaves of normal shape
characterizing the so-called regressive shoots (“Rückschlagssprosse”)
which often appear in this form, quite as in the true urticifolia. The
typical urticifolia leaves are rather different in shape inter se, the
majority being more or less rhombic-ovate to narrowly rhombic,
but are as a rule characterized by a fairly pronounced irregular
shallow laciniation and somewhat wavy.
A still more peculiar leaf form is characteristic for the tree from
Granbäckstorp for which the name B. pubescens x verrucosa nm.
mirabilis is proposed. Here, the leaves are at the same lime very
small and to various degrees irregularly cut and curved. Although
there is a rich herbarium material from this tree no catkins have
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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ever been found. No comparison could therefore be made in this
respect with nm. urticifolia and nm. hjelmqvistiana, both of which
have anomalous female catkin scales (with more or less reduced
lateral lobes) and fruits with aborted wings. More or less urticifolialike trees have been reported also from south Sweden and from
Finland, but the material is too scanty to allow a definite taxonomic
treatment.
The extreme opposite leaf type is shown by the most peculiar
f. integrifolia of B. pubescens, seen only in form of the type material
in UPS from the single individual known, also in this case from
Värmland (parish Ekshärad). In this form, the leaves are more or
less rounded and completely entire, thus deviating from all other
birches known from Scandinavia.
Also some other birch forms are treated in the present revision,
namely some verrucosa forms of gigas and microphglla type. Triploid
gigas trees with very large leaves have been found in a few Swedish
localities and described by Johnson (1944) and Love (1944). A
rather considerable number of microphyllous verrucosa individuals
are known from Sweden and some also from Norway and Finland.
Rather many names have been given to them; see e.g. Gunnarsson
1925, where they are treated as complex hybrids. In this study,
the following forms have been recognized: f. subarbuscula Hyl.,
f. arbuscula Fr., f. Palmeri (Gunnarsson) Hyl., and f. Sellandii
Holmboe (incl. f. exigua of Gunnarsson), but it is sometimes
difficult to draw a borderline between the three last-mentioned forms.
The anomalous leaf form is also combined with other deviations
from the normal type. Thus, in all Sellandii specimens known in
this respect, the branching is of a very characteristic, somewhat
broomlike type with very short but numerous shoots which give the
trees a dense, somewhat fastigiate form. In all these forms the for
mation of catkins seems to be more or less suppressed; female
catkins have only been seen in some gatherings of f. arbuscula from
the type locality, and in material from two individuals of f. Palmeri,
namely the type tree from prov. Bohuslän, parish Bäve, and another
tree from Uppland (parish Hammarby), but in the two latter cases
they are malformed, with more or less abortive fruits.
The f. arbuscula was first collected by Elias Fries in 1843 in
Uppland, at Frötuna in Rasbo not far from Uppsala, and f. subarbu
scula was later found in the same locality. The former has also been
found in Finland (Essvik in the Åland archipelago). In f. Sellandii
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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the leaves are of a broad-triangular form and sometimes less than
1 cm long and broad. The original tree at Odda in Hardanger,
Norway, was first studied by S. K. Selland and later described by
Holmboe (in Seeland 1921). A list of Swedish and Finnish locali
ties for this small-leaved type is to be found in Hylander 1957 a,
p. 56; from one of the latter (Padasjoki in prov. Tavastia austr.)
there is also a collection of f. Palmeri. The Odda tree had, when
first found, a uniform appearance of the type just described, but
later it showed some more vigorously growing branches with leaves
of normal size and form.
The herbarium abbreviations are those used in Index Herbariorum I, ed. 3 (1956).
Betula verrucosa Ehrii.
f. serrata (Mörner) Neuman, Sveriges flora (1901), p. 591 (ut “v. serrata
Mörner”); Hylander, Fört. Nordens växter I (1955), p. 43 (ut forma).
Syn.
B. verrucosa ß lobulata f. serrata Mörner in Bot. Not. f. 1889 (1889),
p. 189, c. descr. suec.
B. concitma x coriacea x pubescens *suecica x verrucosa f. serrata (Mör
ner) Gunnarsson, Monogr. (1925), p. 102, et (ut “f. serrata n.”) ap. Lind
man, Svensk fan.-fl., ed. 2 (1926), p. 223.
Ic.
E. M. Hermelin in Sveriges Natur 7 (1916), p. 151, hab. (arbor orig.).
Gunnarsson, Monogr. (1925), tab. 6, fig. 12.
Ic. nostra: tab. I (typus).
Hab.
Arbor orig. e Suec., prov. Sudermannia (Södermanland), par. Björkvik
(typus in UPS, leg. C. Mörner 1888). Ceterum e nonnullis locis Sueciae
et Norvegiae visa.
Forma a J. M. Norman in Norv., prov. Oppland, Ringebu lecta (spec,
in O) quoad incisuras simillima differt dentibus primariis (“lobis”) (sub-)
integerrimis.
f. subdalecarlica Lindberg

fil.

in sched.

Descr.
Differt a f. crispa foliis minus regulariter et minus profunde laciniatis;
folia infra partem apicalem sat grosse et ± distincte dupliciter serratam,
in apicem sat longum elongatam utroque latere lobis duobus instructa:
superiore regulariter serrato, sat acute triangulari (sed non elongato), ab
inferiore incisura late V-formi, fere 1/2 latitudinis folii accedente discreto,
inferiore in apicem sat longum acutum elongato, margine superiore stricto
serrato, margine inferiore valde arcuato, supra partem basalem folii +
Sv. Iiot. Tidskr., 51 (1957): 2
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truncatam, integerrimam plerumque lobulo + distincto, serrato instructo,
superius simpliciter vel ± dupliciter serrato.
Ic.
7c. nostra: tab. II (typus).
Hab.
E coll. orig. tantum nota: Fenn., prov. Karelia ladog., Sortavala, leg.
K. Linkola 1915 (typus in H).
Forma simillima est “ B. verrucosa laciniata nova” in liorto Experimentalfältet ad Stockholm anno 1876 e seminc f. crispae cultae orte, a Lindgren
in Tidskr. f. trädg.odl. 1886, p. 82, suecice descripta et figurala (fig. b;
etiam ap. Sciiübeler, Virid. norv. I, 1885, p. 463, ut fig. 87b reprod.);
spec, non vidi.
f. crispa (Rchb.) Holmberg in sched. et ex Hylander, Fört. Nordens

växter I (1955), p. 43.
Syn.
B. laciniata “Wahlnb.” var. crispa Reichenbach, Ic. Fl. Germ. XII
(1850), textus p. 3.
B. verrucosa [forma] b. pinnatifida Larsson in Forh. Skand. Naturf. 7
Mode, Christiania 1856 (1857), p. 306 (c. descr. suec.).
B. alba ft dalecarlica “Linné” s. Regel, Monogr. (in N. Mém. Soc. Natur.
Moscou 13:2, 1861), p. 85, p. p. (quoad spec, in Herb. Norm, et fig. 41),
et B. alba dalecarlica auct. et hort. scand. p. p.—non quoad basion. B. alba
ß dalecarlica L. fil.
B. verrucosa (vel pendula) var. (vel f.) laciniata auct. et hort. praes.
scand., p. p. maj.—non quoad basion. B. alba y laciniata Retz.
Ic.
*Reichenbach, Ic. FI. Germ. XII (1850), tab. DCXXVII, fig. 1289,
p. p. (“fig. infer.”; “B. laciniata Wahlnb.”, sec. text, supra cit. “var.
crispa”; ic. orig.).
Regel, Monogr. (1861), tab. Y, fig. 41 (‘‘B. alba var. laciniata”).
Pokorny, Österreichs Holzpfl. (1864), tab. 4, fig. 62 (“B. alba var.
laciniata”).
Gayffier, Herb. Forest, de la France II (1868-73), tab. s. num. {“B.
laciniata”).
Cusin, Herb. Fl. Frang. XX (1876), Rétulacées, tab. 2 (“B. alba var.
laciniata”).
Schübeler, Virid. norv. I (1885), p. 463, fig. 87 c; etiam in Norsk Havetidende 2 (1886), p. 75, fig. c, et ap. Lindgren in Tidn. f. trädg.odl. 25
(1886), p. 82, fig. c.
Örtenblad in Årsskr. Fören. f. skogsvård i Norrland år 1901, Bih. (1902),
tab. 12-13 (“ornäsbjörk”), hab.; tab. 12 reprod. ap. Geete in Skogen 24
(1937), p. 237.
Nord. III. Havebrugsleksikon, ed. 4, I (1934), p. 128 (‘‘B. pendula
var. dalecarlica”), hab.
Lid, Norsk flora (1944), p. 178, fig. 93a (‘‘B. verrucosa var. dalecarlica”);
reprod. ib., ed. 2 (1952), p. 238, fig. 115a (‘‘B. odorala var. dalecarlica”).
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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Ulvinen, Luonnon kasvien parissa (1949), p. 166, fig. 5 (“B. verrucosa
f. dalecarlica”).
Asklund, Skeppsholmen (1950), p. [109] (del. G. Lagerstedt), hab.
Hylander in Lustgården 35-36, 1954-55 (1955), p. 46, fig. 9, hab.
Saarnijoki in Communic. Inst. Forest. Fenn. 47:3 (1956), p. 4, fig. 1,
hab.; p. 5, fig. 2:2-3; p. 9, fig. 3, hab. (“B. verrucosa f. laciniata”); p. 15,
fig. 4:7-12, /r. (d:o).
FIylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), p. 37, fig. 4, hab.;
р. 39, fig. 5b, hab.; p. 65, fig. 8a.
Ic. nostrae: tab. III, IV et V; prima et secunda etiam in Lustgården
37-38, 1956-57 (1957), tab. 1 et 2.

Hab.
Arbor orig. ignota. Specimina spont. ad hanc formam referenda e nonnullis locis Sueciae nota (vide p. 418) necnon e duobus locis Norv. (prov.
More og Romsdal, Veoy; prov. Oppland, Ringebu) et uno loco Finl. (prov.
Satakunta: Loimaa). — Cult a. In hortis suecicis, norveg. et fenn. sat
frequenter (in Suecia saltern 100 annis) culta; spec, omnia probabiliter ad
unum “cion” (veris, e Germania importatum) pertinent.
f. dalecarlica (L. fil.) C. Hartman, C. J. Hartmans Handb. Skand. fl.,
ed. 10 (1870), p. 195 (ut “B. verrucosa y dalecarlica L.”).
Syn.
B. alba ß Dalecarlica Linné fir., Suppl. plant. (1781), p. 416, c. descr. lat.
B. alba L. ssp. I. verrucosa a, vulgaris 6° dalecarlica (L. fil.) Regel ap.
A. De Candolle, Prodr. XVI, sect, poster., fasc. 2 (1868), p. 164, p. p.
(excl. fig. e Rchb. et Regel cit.).
B. pendula var. a typica f. dalecarlica (L. fil.) Schneider, 111. Handb. d.
Laubholzk. I]: 1 ] (1904), p. 112, p. p.
B. coriacea x verrucosa f. dalecarlica (L. fil.) Gunnarsson ap. Lindman,
Svensk fan.-fl. (1918), p. 201.
B. pubescens x verrucosa nm. dalecarlica (L. fil.) Hylander, Fört. Skand.
växter I (1941), p. 39.
B. odorata var. dalecarlica (L. fil.) Lid, Norsk fl., ed. 2 (1952), p. 186
(quoad basion. tantum!).
B. hybrida C. M. Blom in Vetensk. Acad. Nya Handl. 7 (1786), p. 186,
с. descr. suec. (arbor typ. eadem ac arbor typ. f. dalecarlicae). (Non B. hybrida Rechst. 1797, nec B. hybrida Regel 1861.)
B. palmata Rorkhausen, Handb. Forstbot. I (1804), p. 500.
B. alba y laciniata Retzius, Fl. Scand. Prodr., ed. 2 (1795), p. 224
n. illeg.; Wahlenberg, Fl. Svec. II (1826), p. 1624.
B. verrucosa [forma] c. laciniata “(Wahlenberg)” Larsson in Forh.
Skand. Naturf. 7 Mode, Christiania 1856 (1857), p. 306, et B. verrucosa
f. laciniata Kindberg in Bot. Not. f. 1909 (1909), p. 115.
Ic.
Blom l.c. (1786), tab. VI; reprod. in Schwed. Akad. d. Wiss. N.
Abb. 7 (1787) et ap. Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957),
p. 33, fig. 1.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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*Fl. Dan. vol. 17, fase. XLIX (1877), tab. MMDCCCCXVI, fig. 2 (ex
arbore orig.).
Schübeler, Viricl. norv. I (1885), p. 461, fig. 86, hab. (arbor orig.); etiam
in Norsk Havetid. 2 (1886), p. 74, et ap. Lindgren in Tidn. f. trädg.odl.
25 (1886), p. 81, et ap. Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957),

p. 34, fig. 2.
Schübeler l.c. (1885), p. 463, fig. 87 a; etiam in Norsk Havetid. 2 (1886),
et ap. Lindgren in Tidn. f. trädg.odl. 25 (1886), p. 82, fig. a; non bona.
Sernander, Sveriges växtvärld (in: Sveriges rike, 1889-90), col. 21-22.
Jungner in Bibl. Bot. 32 (1895), tab. II, fig. 3.
Lindman, Svensk fan.-fl. (1918), p. 203, fig. 137:1; reprod. ib., ed. 2
(1926), p. 222, fig. 137:1, et ap. Hiitonen, Suomen kasvio (1933), p. 243,
fig. 148:1.
Gunnarsson, Monogr. (1925), tab. 6, fig. 11; tab. 22: 1-2.
Nordisk Familjebok, ed. 3, vol. III (1925), col. 415; ib., ed. 4, vol. III
(1951), col. 147-148.
Saarnijoki in Communic. Inst. Forest. Fenn. 34:2 (1937), p. 14, fig. 4:6.
Svensk Uppslagsbok, ed. 2, vol. IV (1947), tab. ad col. 13-14, fig. 7.
Saarnijoki in Communic. Inst. Forest. Fenn. 47:3 (1956), p. 5, fig. 2:4;
p. 15, fig. 4:1-6, jr.
Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), p. 36, fig. 3, hab.;
p. 39, fig. 5a, hab.; p. 65, fig. 8b, c.
Ic. nostrae: tab. VI et VII; etiam in Lustgården l.c. (1957) ut tab. 3 et 4.
Hab.
Arbor orig. in Suec., prov. Dalecarlia (Dalarna), par. Torsång: ad Lilla
Ornäs anno 1767 detecta, inde in hortum praedii Lilla Ornäs translata, ubi
usque ad annum 1887 crevit. Ceterum ut spontanea tantum ex unico loco
Suec. nota: prov. Smolandia (Småland), par. Adelöv. — Cult a. In hortis
scandinav. sat frequenter culta; specimina omnia ad eundem “clon” pertinentia, ex arbore orig. dalecarlica in horto Experimentalfältet propagatum.
f. serratolobulata Hylander, n.f.

Syn.
[? B. verrucosa f. sublobulata Saarnijoki in Communic. Inst. Forest. Fenn.
34:2 (1946), p. 14, 16—n. nud.; vix B. verrucosa f. sublobulata E. Kjellgren
in sched.]
B. alba subsp. I. verrucosa a, vulgaris 4° lobulata Regel ap. A. De
Candolle l.c. (1868), p. 163, see. descr.—non B. alba var. lobulata C. Ands.
1842.
“B. verrucosa f. (vel var.) lobulata” auet. suec. (e.g. Hård av Segerstad
1952) p.p.—non B. verrucosa var. lobulata (C. Ands.) Larss. s. orig.
Descr.
Differt a f. lobulata lobis leviter sed regulariter serratis (non integerrimis
vel subintegerrimis), a f. serrata lobis distinetioribus et latius triangularibus.
Ic.
Örtenblad l.c. (1902), tab. 24, fig. 2; reprod. ap. Geete l.c. (1937),
p. 237, fig. 2.
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Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), p. 51, fig. 7, p.p. (pars
individui complexi).
Ic. nostra: tab. VIII (typus); etiam in Lustgården l.c. (1957) ut tab. 5.

Hab.
E locis sat numerosis Suec. prov. Vermlandiae (Värmland) visa, ceterum
rarissima videtur. Coll. orig. Suec., Vermlandia, Arvika: Mosågen, E. Kjellgren 1942 (typus in LD).
f. lobulata (C. Ands.) Larsson in Forh. Skand. Naturf. 7 Mode, Christiania
1856 (1857), p. 306 (ut [forma] a. lobulata).
Syn.
B. alba var. lobulata C. Andersson, Stirp. c. Christinehamn prov. (1842),
р. 7, c. descr. lat.
B. coriacea x verrucosa f. lobulata “C. Anderss.” ex Gunnarsson ap.
Lindman, Svensk fan.-fl. (1918), p. 202.
B. concinna x coriacea x pubescens *suecica x verrucosa f. lobulata (C.
Ands.) Gunnarsson, Monogr. (1925), p. 102 (excl. spec, e Sudermannia:
Ornö).
B. alba ß lobata Hartman, Handb. Skand. fl., ed. 5 (1849), p. 212,
с. descr. suec.—n. illeg.
B. alba subsp. I, verrucosa a, vulgaris 5° lobata Regel ap. A. De Can
dolle l.c. (1868), p. 164—n. illeg.
Ic.
* Reichenbach, Ic. Fl. Germ. XII (1850), tab. DCXX\ II, fig. 1289,
p.p.: ramulus major, fertilis (“B. laciniata Wahlnb.”).
Regel, Monogr. (1861), tab. V, fig. 43 (“B. alba L. var. dalecarlica”);
non bona.
Lindman, Svensk fan.-fl. (1918), p. 203, fig. 137: 2, reprod. ib„ ed. 2
(1926), p. 222, fig. 137: 2, et ap. Hiitonen, Suomen kasvio (1933), fig. 148: 2.
Gunnarsson, Monogr. (1925), tab. 6, fig. 10.
Ic. nostra: tab. IX; etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), tab. 6.

Hab.
E locis sat numerosis Suec. prov. Vermlandiae (Värmland) visa, ceterum
rarissima videtur. Arbor orig. e Vermlandia, Kristinehamn (lectotypus in
UPS, C. Andersson s. d.). Interdum individua complexa cum forma normali vel/et ff. aberrantibus, e.g. f. serratolobulata et f. bircalensi, format.
Forma inter hanc et f. bircalensem intermedia est f. subbircalensis Saarnijoki l.c. (1946)—n. nud.
f. bircalensis Mela, Lyhykäinen kasvioppi ja kasvio II (1877), p. 117
(ut B. verrucosa [var.] bircalensis, c. descr. fenn.) et ex S^lan, Kihlman
& Hjelt, Herb. Mus. Fenn., ed. 2, I (1889), p. 129 (ut forma, c. descr.
lat.).
Syn.
“B. verrucosa Ehrh. 1. [=lusus] Bircalensis Mela” ex Schedie PI. Finl.
Exs. fase. IX-XX (1916), p. 50, sub n:ro 592-593.
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B. concinna x coriacea x pubescens *suecica x verrucosa f. bircalensis
(‘Bircalensis’) (Mela) Gunnarsson, Monogr. (1925), p. 103 (quoad pi. orig.
fenn.).
Ic.
Saarnijoki in Ann. Bot. Soc. Vanamo 9: 7 (1937), p. 32, fig. 3: 4 (sine

nom.).
Saarnijoki in Communic. Inst. Forest. Fenn. 34: 2 (1946), p. 14, fig.
4: 5; p. 30, fig. 11: 2, fr.
Ulvinen, Luonnon kasvien parissa (1949), p. 166, fig. 6.
Saarnijoki in Communic. Inst. Forest. Fenn. 47: 3 (1956), p. 5, fig. 2:1.
Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), p. 49, fig. 6, p. p. (pars
individui complexi); p. 65, fig. 8d.
Ic. nostra: tab. Xa.

Hab.
Arbor orig. e Fenn., prov. Tavastia austr., par. Nokia (prius Pohjois-Pirkkala): Marttila ad Penttilä (typus in H, leg. G. Asp 1862); posterius arbor
quoad folia simillima in vicinitate detecta (e qua ramulus in tab. nostra
Xa depictus). — Cult a in nonnullis hortis Finlandiae (sec. Saarnijoki).
f. irregularis Holmberg in sched. et ex Hylander, Fört. Nordens
växter I (1955), p. 43—n. nud.
Syn.
[B. verrucosa f. heterophylla Hylander, Fört. Skand. växter I (1941),
p. 38— n. nud.]
“B. concinna x coriacea x pubescens *suecica x verrucosa f. lobulata (C.
Ands.) Gunnarss.” s. Gunnarsson, Monogr. (1925), p. 102, p. p.: quoad
pi. e Sudermannia, Ornö: Varnö.
Descr.
Folia in lobos integerrimos ± alte incisa sed quoad formam in eadem
arbore inter se valde dissimilia: nonnulla (praesertim in ramulis hornotinis
“brachyblastis” nominatis) parte basali incisuris angustis in segmenta +
libera ± (unguiculari-)linearia + pinnata, superius incisuris minus profundis in lobos (l-)2 acutos ± anguste triangulares divisa; altera folia +
elliptico-triangularia utroque margine fere ad 2-1/3 in lobos 1-3 sat remotos porrecto-patentes oblique triangulares saepe inaequales incisa.
Ic.
Ic. nostrae: tab. Xb et XI (typus); posterior etiam in Lustgården 37-38,
1956-57 (1957), ut tab. 7.
Hab.
Arbor orig. (verisimiliter unica) in Suec., prov. Sudermannia (Söderman
land), par. Ornö: Varnö, unde spec, exsiccata vidi annis 1861-1872 lecta'
typus in S (leg. O. Sternwall 1872). Ceterum tantum ut pars individui
complexi in prov. Vermlandia (Värmland), par. Sunne: Rottneros crescentis
(sec. spec, in S, leg. T. Hammargren & B. Franke 1868) nota (folia cetera
eiusdem ramuli ad f. subbircalensem pertinentia).
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f. subarbuscula Hylander, Fört. Nordens växter I (1955), p. 43—n.nud.
Svn.
“B. concinna x coriacea x pubescens *suecica x verrucosa f. arbuscula” s.
Gunnarsson, Monogr. (1925), quoad pi. descr. (p. 104) et figur. (tab. 7,
fig. 14 a)—non quoad basion. B. verrucosa [var.] arbuscula Fr.
“B. verrucosa f. arbuscula Fr.” auct. suec. in sched.—non s. orig. Fr.
1845.
Descr.
Differt a f. arbuscula simillima foliis sat regulariter transverse (flabellato-)
ovalibus, brevissime tantum acuminatis, parte marginali superiore regulari
ter sed leviter et simpliciter serrato-dentatis.
Ic.
Gunnarsson, Monogr. (1925), tab. 7, fig. 14a (“forma arbuscula (Fr.)
Gunnarss.”).

7c. nostra: tab. XII (typus); etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957)
ut tab. 8.
Ilab.
Tantum ex unico loco Suec., prov. Uplandia (Uppland), par. Rasbo:
prope Frötuna nota, ubi annis 1851, 1900 et 1911 lecta; veris, arbor unica.
Coll. orig. leg. H. Fries 1900 (typus in LD).
f. arbuscula Fries, Summa Veg. Scand. I (1845), p. 212 (ut var.), c. descr.
1 at., saltern quoad pi. ex “Upsala” [i.e. par. Rasbo: Frötuna].
Syn.
[B. alba L. ß arbuscula Fries, Herb. Norm., fase. XI: 57 (1846).]
B. pendula var. c. arbuscula (Fr.) Schneider, 111. Handb. d. Laubliolzk.
I[: 1 ] (1904), p. 112.
B. concinna x coriacea x pubescens *suecicax verrucosa f. arbuscula (Fries)
Gunnarsson, Monogr. (1925), p. 104, quoad basion.
“B. concinna x coriacea x pubescens *suecica x verrucosa f. Palméri” s.
Gunnarsson, Monogr. (1925), p. 104, quoad spec, upland.—non quoad
basion.
Ic.
Regel, Monogr. (1861), tab. VII, fig. 3.

*Fl. Dan. vol. 17, fase. XLIX (1877), tab. MMDCCCCXVI, fig. 1 (ex
arbore orig.).
Schneider, 111. Handb. d. Laubholzk. I[: 1] (1904), p. 113, fig. 62. q.
Lindman, Svensk fan.-fl. (1918), p. 203, fig. 137: 5; reprod. ib., ed. 2
(1926), p. 222, fig. 137: 5, et ap. Hiitonen, Suomen kasvio (1933), p. 243,
fig. 148: 4.
Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), p. 65, fig. 8 g, h.
Ic. noslrae: tab. XIII (typus) et XIV; prior etiam in Lustgården l.c.
(1957) ut tab. 9.
Hab.
Arbor orig. in Suec., prov. Uplandia (Uppland), par. Rasbo: ad Frötuna,
ab E. Fries anno 1843 detecta; coll. orig. leg. E. Fries 1843 (typus in
Sv. Dot. Tidskr., 51 (1957): 2

UPS). Ceterum ex uno loco tantum nota: Fenn., prov. Alandia (Åland),
par. Essvik: Vassböle.
f. Palmeri (Gunnarsson) Hylander, Fört. Nordens växter I (1955), p.43.
Syn.
B. coriacea x verrucosa f. Palméri Gunnarsson ap. Lindman, Svensk
fan.-fl. (1918), p. 202, c. descr. suec.
B. concinna x coriacea x pubescens *suecica x verrucosa f. Palméri Gun
narsson, Monogr. (1925), p. 104, p. p. (excl. spec, upland.).
Ic.
Gunnarsson, Monogr. (1925), tab. 2, fig. 23, fr.; tab. 7, fig. 14 b; tab. 24
(ex arbore orig.).
Ic. nostra: tab. XV (ex arbore orig.).

Hab.
Arbor orig.: Suec., prov. Bahusia (Bohuslän), par. Bäve: Uggelhult, unde
specimina exsicc. a J. E. Palmer lecta in herb, numerosis vidi; lectotypus
in S (leg. J. E. Palmér 1905). Specimina ad hanc formam mea sententia
referenda vidi etiam e Suec., prov. Sudermannia (Södermanland), par.
Blacksta, et prov. Uplandia (Uppland), par. Hammarby, et e Fenn., prov.
Tavastia austr., par. Padasjoki.
f. Sellandii Holmboe ap. Selland in Bergens Mus. Aarb. 1919-20,
Naturvid. rsekke Nr. 10 (1921), p. 71 (‘Sellandi’), c. descr. lat.
Syn.
B. coriacea x pubescens *suecica x verrucosa f. Sellandi (Holmboe) Gun
narsson, Monogr. (1925), quoad basion.
“B. verrucosa v. arbuscula Fr. f[orma]” s. Selland in Bergens Mus.
Aarb. 1908, No. 2 (1909), p. 7 (quoad typum f. Sellandii) non B. verru
cosa f. arbuscula Fr.
B. concinna x pubescens *suecica x verrucosa f. exigua Gunnarsson,
Monogr. (1925), p. 98, c. descr. suec., saltern p. p.
Ic.
Selland l.c. (1909), p. 8, fig. 1, hub.', p. 9, fig. 2 (ambae ut B. verrucosa
v. arbuscula f.).
Holmboe l.c. (1921), p. 72, fig. 1, hab. (= fig. 1 ap. Selland 1909);
p. [73], fig. 2; tab. ad p. 76 (omnes ex arbore orig.).
Gunnarsson, Monogr. (1925), tab. 17, fig. IV (“B. . . . f. Sellandi”; ex
arbore orig.); tab. 7, fig. 15a (“forma exigua”); tab. 17, fig. II (“B. . . .
f. exigua”; e Dalecarlia) et fig. Ill (d:o; e Sudermannia).
Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), p. 65, fig. 8e, f.
Ic. nostrae: tab. XVI (ex arbore orig.) et XVII; prior etiam in Lust
gården l.c. (1957) ut tab. 10.

Hab.
Arbor orig. e Norveg., prov. Flordaland, par. Odda: Iljodlo.
Speci
mina hue referenda e nonnullis locis suec. etiam nota (vide FIylander in
Lustgården 1957), et e duobus locis fennicis (vide ib.).
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Betula pubescens Ehrh.
f. integrifolia (Larss.) Hylander, Fört. Skand. växter I (1941), p. 38
(ut f. integrifolia Larss.).
Syn.
B. Friesii Larsson * [ = ssp.] integrifolia Larsson, Flora öfver Wermland o. Dal, ed. 2 (1868), p. 310, c. descr. suec.
Ic.
Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), p. 65, fig. 8 i, j.

1c. nostra: tab. XVIII (typus); etiam in Lustgården l.c. (1957) ut tab. 11.
Hab.
Tantum e coll. orig. nota: Suec., prov. Vermlandia (Värmland), par.
Ekshärad: Kråkåsen ad lacum Jangen, leg. L. M. Larsson 1865 (UPS).
f. incisa Anna Helms in Bot. Tidsskr. 38: 5 (1925), p. 333, c. descr. dan.
(non B. pubescens f. incisa “M. Brenner” ex Lindberg fil. 1901—
n. nud.).
Syn.
[B. tortuosa Led. f. crataegifotia Hylander, Fört. Skand. växter I (1941),
p. 39—n.nud.]
Ic.
Anna Helms l.c. (1925), p. 332 (coll. orig.).

Ic. nostrae: tab. XIX et XX; posterior etiam in Lustgården l.c. (1957)
ut tab. 12.
Hab.
Spont. inter Betulas cultas in Dania, prov. Selandia (Sjaelland), in silva
Sonderskoven ad Frijsenborg 1921 detecta. — Flue etiam pertinere videntur
spec, e Suec., prov. Lapponia lulensi (Lule lappmark), Njunnats (leg. E.
Nyman; typus B. tortuosae f. crataegifoliae) et e Norv., prov. Nord-Trondelag, par. Frosta (leg. A. Noto).

Betula pubescens x verrucosa.
nm. incisa (Brenn.) Hylander, Fört. Skand. växter I (1941), p. 38.
Syn.
B. verrucosa var. incisa Brenner, Florist, handb. (1886), p. 168, c. descr.
suec.
B. odorata var. incisa (Brenn.) Mela, Suomen Koulukasvio, ed. 3 (1895),
p. 314.
[B. pubescens f. incisa “M. Brenner” ex Lindberg fil., Enum. plant.
(1901), p. 20—n.nud. (non B. pubescens f. incisa A. Helms).]
B. coriacea x verrucosa f. incisa “(San.)” Gunnarsson ap. Lindman,
Svensk fan.-fl. (1918), p. 202 (saltern quoad “Fink”).
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B. coriacea x pubescens x verrucosa f. incisa (Brenn.) Gunnarsson,
Monogr. (1925), p. 112 (quoad typum), et ap. Lindman, Svensk fan.-fl.,
ed. 2 (1926), p. 220 (ut “f. incisa (M. Br.) n.”) (quoad basion. et
“Upl”).
B. coriacea x pubescens *suecica x verrucosa f. duplicata-incisa [sic!}
Gunnarsson in Mem. Soc. Fauna Fl. Fenn. 10, 1933-34 (1933-35), p. 374
(sep. 1935), c. descr. suec.; n. syn.
Ic.
Lindman, Svensk fan.-fl. (1918), p. 203, fig. 137: 3; reprod. ib., ed. 2
(1926), p. 222, fig. 137: 3, et ap. Hiitonen, Suomen kasvio (1933), p. 243,
fig. 148: 3.
Gunnarsson, Monogr. (1925), tab. 8, fig. 20 a (“från Sverige”, i.e.
e Suecia [ = Upl Börje]) et b (“från Finland”, i.e. e Fennia [1. class.]).
Gunnarsson l.c. (1935), p. 375 (“B. . . . f. duplicata-incisatypus).
Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), p. 65, fig. 8k.
Ic. nostra: tab. XXI (e 1. class.).

Hab.
Arbor orig. in Fenn., prov. Satakunta, par. Jämijärvi a R. Herlin 1882
detecta (typus in H). Specimina simillima in herb, vidi e Suec., prov.
Uplandia (Uppland), par. Börje, et Dalecarlia, par. Floda. Mea sententia
hue referenda est etiam f. “duplicata-incisa” Gunnarsson e Fenn., prov.
Savonia (Savolaks) bor., par. Maaninka.
nm. dentatoincisa (Gunnarsson) Hylander, n. comb.

Syn.
B. coriacea x pubescens *suecica x verrucosa f. dentata-incisa [sic!] Gun
narsson in Mem. Soc. Fauna FI. Fenn. 10, 1933-34 (1933-35), p. 375 (sep.
1935), c. descr. suec.
Ic.
Gunnarsson l.c. (1935), p. 376, fig. 4.

Hab.
Tantum e coll. orig, (in H) nota: Karelia ross. (prov. Karelia olonets.),
Kallionkylä, J. Lindroth & A. K. Cajander 1898.
nm. lamiifolia Hylander, Fört. Nordens växter I (1955), p. 41—n.nud.
Descr.
Differt a nm. incisa foliis plus triangulari-ovalibus, profundius laciniatis,
laciniis acutioribus, sat grosse et acute (inciso-)serratis.
Hab.
Arbor unica ab A. Flaam detecta in Norv., prov. Sogn og Fjordane,
Flåmsdalen; coll. orig. leg. R. Nordhagen 1929 (typus in BG).
Ic.
Ic. nostra: tab. XXII (e coll. orig.).
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nm, rigida (Gunnarsson) Hylander, Fört. Nordens växter I (1955), p.43.

Syn.
B. coriacea x verrucosa f. rigida Gunnarsson ap. Lindman, Svensk fan.fl. (1918), p. 202, c. descr. suec. brevi.
B. concinna x coriacea x pubescens *suecica x verrucosa f. rigida Gun
narsson, Monogr. (1925), p. 104.
B. pubescens f. rigida (Gunnarsson) Hylander, Fört. Skand. växter I
(1941), p. 38.

Ic.
Lindman, Svensk fan.-fl. (1918), p. 203, fig. 137: 4; reprod. ib., ed. 2
(1926), p. 222, fig. 137: 4.
Gunnarsson, Monogr. (1925), tab. 7, fig. 16; tab. 23, fig. 1-2.
Ic. nostra: tab. XXIII; etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957) ut
tab. 13.

Hab.
Suec., prov. Smolandia (Småland), par. Vireda annis 1864-1890 lecta.
nm. urticifolia (Loud.) Hylander, Fört. Skand. växter I (1941), p. 39
(ut nm. urticifolia (Spach) Hyl.).
Syn.
B. alba [var.] 5 urticifolia Loudon, Arbor. Brit. Ill (1838), p. 1692, c.
descr. angl. brevi.
B. alba e urticifolia hört, ex Spach in Ann. d. sc. natur., sér. 2,15 (1841),
p. 187.

B. urticifolia hört, ex Regel, Monogr. (1861), p. 115 (excl. syn. B. pinnata hybrida Lundmark), c. descr. lat.
B. alba var. a. vulgaris subvar. urticifolia “(Spach)” Schneider, 111.
Handb. d. Laubholzk. I[: 1 ] (1904), p. 117.
B. pubescens f. urticifolia [Loud.] Schelle in Beissner et al., Handb.
d. Laubholz-Benennung (1903), p. 52.
B. pendula x pubescens var. urticifolia (Spach) Hjelmqvist in Lunds
Univ. Årsskr. N. F. Avd. 2, bd 40, nr 7 (= K. Fysiogr. Sällsk. Handl. N. F.
bd 55, nr 7) (1944) quoad basion. (excl. pi. ex horto bot. Lund, descripta,
quae =nm. hjelmqvistiana Hyl.; vide infra).
B. virgultosa Fries, [Herb. Norm. fase. XIII, nro. 71 (1849), n. nud., et]
ex Larsson, Flora öfver Wermland o. Dal (1859), p. 266, c. descr. suec.
B. pubescens x verrucosa nm. virgultosa (Fries) Hylander, Fört. Nor
dens växter I (1855), p. 43.
Ic.
Regel, Monogr. (1861), tab. X, fig. 41-50.
Schneider, 111. Handb. d. Laubholzk. I[: 1 ] (1904), p. 118, fig. in—m .
Gunnarsson, Monogr. (1925), tab. 7, fig. 13.
Saarnijoki in Communic. Inst. Forest. Fenn. 34: 2 (1946), p. 14, fig. 4.7.
Hylander in Lustgården 37—38, 1956—57 (1957), p. 65, fig. 8 1—n.

Ic. nosirae: tab. XXIV et XXV; prior etiam in Lustgården 37-38, 195657 (1957) ut tab. 14.
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Hab.
Specimina in hortis (in Suecia raro) culta veris, omnia ex eadem arbore
originis ignotae propagatione vegetativa orta; forma spontanea cum iis
exacte congruens mihi ignota, sed specimina nonnulla ± similia (an ad
B. pubescentem pertinentia?) in nonnullis locis suec. et fenn. sponte orta.
nm. hjelmqvistiana Hylander, n. nm.

Syn.
“B. concinna x pubescens x verrucosa f. urticifolia (Spach) Gunnarsson”
s. Gunnarsson, Monogr. (1925), p. 91, quoad spec, in H. B. Lund. cult, et
l.c. in tab. 10: 1 depictum—non quoad basion.
“B. pendula x pubescens var. urticifolia (Spach)” s. Hjelmqvist in Lunds
Univ. Årsskr. N. F., Avd. 2, bd 40, nr 7 (1944), p. 39, quoad spec, in
H. B. Lund, cultum et l.c. descriptum—non quoad basion.
Descr.
Differt a nm. urticifolia foliis plus regularibus, fere planis, pro parte
majore ± anguste rhombicis-anguste lanceolatis, ± irregulariter (inciso-)
dentatis.
Ic.
Gunnarsson, Monogr. (1925), tab. 10, fig. 1 (“B. .. . forma urticifolia”).
Hjelmqvist l.c. (1944), p. 40, fig. 12[: a-c].

Ic. nostrae: tab. XXYI (ex arbore orig., cum “prolibus recurrentibus”)
et XXVII; prior etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957) ut tab. 15.
Hab.
Ex arbore in H. B. Lund, culta descripta, quae e specimine in Suec.,
prov. Vermlandia (Värmland), par. Gräsmark: ad Granbäck crescente
(nunc probabiliter caesa) propagatione vegetativa orta. — Culta. Ex eadem
arbore vermland. in horto Experimentalfältet ad Stockholm olim propagata
et in annis 1891-1902 vendidata. Specimina culta non vidi.
nm. mirabilis Hylander, n. nm.

Syn.
“ B. urticifolia” et “B. virgultosa” s. auct. suec. quoad arborem unicam
e Suec., Vermlandia, Granbäckstorp (vide infra)—non s. orig.
‘‘B. concinna x verrucosa f. urticifolia” et “B. concinna x pubescens x ver
rucosa f. urticifolia” s. Gunnarsson 11.cc. quoad pi. e Granbäckstorp—non
quoad basion.
Descr.
Folia minutissima (lamina etiam in statu aestivali plerumque tantum
10-20, raro ad 25-30 mm longa), inter se valde diversa et quoad formam
+ irregularia, lamina plerumque ± curvata et crispula, anguste lanceolata
—(triangulari-)ovata, inciso-dentata vel + inaequaliter laciniata.

Ic.
Gunnarsson, Monogr. (1925), tab. 10, fig. 2 (non plene typica).
Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), p. 65, fig. 8 o-s.

Ic. nostra: tab. XXVIII (typus); etiam in Lustgården l.c. (1957) uttab. 16.
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Hab.
Arbor unica nota, in Suec., prov. Vermlandia (Värmland), par. Gräs
mark: ad Granbäckstorp saltern ad annum 1914 crescens. Specimina exsiccata numerosa in lierbariis variis ex annis 1868-1906 asservata; typus in
UPS (leg. A. G. Kellgren 1886).
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Note to the plates.

All plates are based on photographs of dried specimens in various public
herbaria; the abbreviations used for their designation are those of Index
Herbariorum I, ed. 3 (1956). The abbreviations used for the Scandinavian
flora provinces are the same as in Hylander, Nordisk kärlväxtflora I
(Uppsala 1953).
Unless indicated otherwise (e.g. by “cult.”), the material emanates from
wild growing specimens. — All figs, in 2/5 nat. size. — Photo 1956 N.-T.
Nordin (pi. I-XXI, XXIII-XXV, XXVII-XXVIII) and U. Skatt (XXII,
XXVI).
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Betula verrucosa f. serrata (Mörner) Neum. — Srm Björkvik, C. Th. Mörner 1888
(UPS, typus).
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Betula verrucosa f. subdalecarlica Lindb. fil. — K1 Sortavala, K. Linkola 1915 (H,
typus).
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PI. Ill

Betula verrucosa f. crispa (Reim.) Holmberg. — Upl Uppsala: Universitetsparken
(University Park), cult., C. G. Alm 1940 (UPS).

Sv. Dot. Tidskr., 51 (1957): 2

]>]. IV

NILS HYLANDEIi: SCANDINAVIAN BIRCHES

Belula verrucosa f. crispa (Rchb.) Holmberg. — Vestf Skoger, cult. (?), R. E. Fridtz
1900 (O).
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Betula verrucosa f. crispa (Rchb.) Holmberg. — Ög Skedevi: Lilla Nybygget, G. Indebetou & G. Christiansson 1891 (LD).
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Betala verrucosa f. dalecarlica (L. fil.) C. Hartm. — Dir Torsång: Lilla Ornäs, type
tree, hb. K. A. Holmgren 1846 (LD).
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PI. VII

/A

Betula verrucosa f. dalecarlica (L. fil.) C. Hartm. — Upl Simtuna: Strömsnäs, cult.,
N. Hylander 1944 (UPS).
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Betula verrucosa f. serralolobulata Hyl. — Vrm Arvika: Mosågen, E. Kiellgren 1942
(LD, typus).
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PI. IX

Betula verrucosa f. lobulata (C. Ands.) Larss. — Vrm Arvika, E. Kjellgren 1933 (LD).
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a. Betula verrucosa f. bircalensis Mela. — Ta Nokia (Pohjois-Pirkkala): Penttilä,
S. Saarnijoki 1937 (H). — b. B. verrucosa f. irregularis Holmberg. — Srm Omö: Vamö,
I. class., A. E. Sandberg (S).
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PI. XI

Betula verrucosa f. irregularis Holmberg. — Srm Ornö: Varnö, 0. Sternwall 1872 (S,
typus).
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Betula verrucosa f. siibarbuscula Hyl. — Upl Rasbo: Frötuna, H. Fries 1900 (LD,
typus).
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PL XIII

Betula verrucosa f. arbuscula Fu. — Upl Rasbo: Frötuna, E. Fries 1843 (UPS, typus).
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Betula verrucosa f. arbuscula Fr. — Al Saltvik: Vassböle, M. & A. Palmgren 1933
(UPS; PI. Finl. Exs. 1124).
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Betula verrucosa f. Palmeri (Gunnarss.) Hyl. — Bh Bäve: Uggclhult, type tree,
J. E. Palmer 1915 (S).
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Betula verrucosa f. Sellandii Holmboe. — Hrd Odda: Hjodlo, type tree, S. K. Selland
1906 (UPS).
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Belula verrucosa I. Sellandii Holmboe. — Upl Länna: Grovstanäs, G. i
1889 (LD).
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Betula pubescens f. integrijolia (Lakss.) Hyl. — Vrm Ekshärad: Kråkåsen, L. M.
Larsson 1865 (UPS, typus).
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Betula pubescens f. incisa A. Helms. — NTrd Frosta, A. Note 1914 (S).
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Betula pabescens i. incisa A. Helms. — LL Njunnats, E. Nyman 1891 (UPS, typus
B. tortuosae f. crataegifoliae Hyl.).
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Betula pubescens x verrucosa nm. incisa (Brenn.) Hyl. — St Jämijärvi, 1. class.,
W. Granberg 1885 (UPS).
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Betula pubescens x verrucosa nm. lamiifoUa Hyl. — SoFj Flåmsdalen, R. Nordhagen
1929 (S, e coll. orig.).
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dietala pubescents x verrucosa nm. rigida (Gunnarss.) Hyl. — Sm Vireda, 1. class.,
P. Bråkenhielm 1877 (S).
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Betula pubescens x verrucosa nm. urticifolia (Loud.) Hyl. — Upl Uppsala: Botanic
Garden, cult., N. Hylander 1952 (UPS).

Sv. Bot. Tidskr.f 51 (1957): 2

PI. XXV

NILS HYLANDER: SCANDINAVIAN BIRCHES

7

■■■■■

Betula pubescens x verrucosa nm. urticifolia (Loud.) Hyl. — Twig with “regressive
shoot”. Upl Uppsala: Botanic Garden, cult., N. Hylander 1952 (UPS).
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Betula pubescens x verrucosa nm. hjelmqvisliana Hyl. — Twig with “regressive shoot’’.
Sk Lund: Botanic Garden, cult., N. Sylvén 1956 (UPS, e coll. orig.).
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Betula pubescent> x verrucosa nm. hjelmqvistiana Hyl. — Stockholm: Experimentalfältet, cult., T. Hedlund 1894 (UPS).
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Betula pubescens x verrucosa nm. mirabilis Hyl. — Vrm Gräsmark: Granbäckstorp,
A. G. Kellgren 1886 (UPS, typus).
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ON CUT-LEAVED AND SMALL-LEAVED FORMS OE
ALNUS GLUTINOSA AND A. INCANA.
BY

NILS HYLANDER.
The Scandinavian countries seem to be unusually rich in laciniateleaved forms of the Betulaceous genera Betula and Alnus. The latter
genus is represented there by the species A. glutinosa and A. incana,
between which a natural hybrid exists. Even of this hybrid a form
with laciniate leaves has been collected, which will be described
below as nm. lobata; it was found in a Finnish locality, Ruokolaks
in prov. Savonia austr. (Southern Savolaks) and has hitherto been
considered as an incana form but belongs, in the author’s opinion,
to the hybrid.
However, the number of such forms and, still more, the number
of occurrences known is very different in the two species. Scandi
navian finds of laciniate A. glutinosa are very rare. Some of the
forms known from horticulture are unknown there as spontaneous
but are sometimes grown in gardens; such is the case with the
peculiar f. incisa with small, Crataegus-like leaves, and f. imperialis.
The latter form, with its very long and narrow lobes, is the ultimate
stage in a series of forms beginning with f. lobulata Larss., charac
terized by quite short, broad and blunt lobes. It was originally de
scribed from the Swedish province of Värmland by Larsson in
1868, but unfortunately no authentic material seems to exist, so that
the maintenance of the name solely rests on the description. It was
later described from Finland (prov. Ostrobottnia media, Larsmo)
by S/elan under the name of f. sorbifolia and has since been found
in two Swedish localities (Skarpnäck near Stockholm and Ljusterö
in the Stockholm archipelago) and in one Norwegian locality near
Oslo. The last-mentioned specimen was complex, some of the leaves
showing another form of laciniation, perhaps identical with that of
30-573372
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f. Icicera Mela. Also in the Skarpnäck tree there were some shoots
with deeper cut leaves but also shoots with leaves of the normal
glutinosa shape.
The f. lacera just mentioned was published in a Finnish schoolflora by Mela in 1877 (as A. glutinosa [v.] pinnatifida [f.?] lacera),
and the name has therefore escaped the attention of foreign den
drologists. The type material, now in the Helsingfors herbarium, is
rather scarce but seems to be identical with tlie form somewhat later
described by Dippel as f. sorbifolia and grown as an ornamental
plant under this name. Dippel’s name has, in any case, to be
dropped, due to the existence of the earlier, validly published
f. sorbifolia S^lan.
The f. lacera with its more or less crenately incised lobes falls
somewhat outside the form series mentioned, in which the second
step is shown by f. laciniata (Ehrh.) Willd., described (as Betala
laciniata) by Ehrhart in 1788 from garden material and still grown
as an ornamental tree (although nowadays evidently not so much
in Sweden). According to Loudon (1838), who cites Thouin 1819,
probably all the cultivated material had a common source, namely
a garden at St. Germain near Paris.
In his dissertation on Betula in 1807, Thunberg gives a figure of
“Betula laciniata”, based on material from a tree found in Värm
land; the material had been collected by G. Wahlenberg and
S. Liljeblad. The latter described it at some length in the second
edition of his Swedish flora (1798) under the puzzling name of
Betula alnus A) glutinosa, which in Liljeblad’s sense is not the same
thing as Betula alnus x glutinosa of Linn.eus ( = Betula alnus s. str.
in Liljeblad l.c.). This specimen, which according to Larsson 1859
was then already destroyed long ago, differed however, as shown
by the rather good material left, from typical laciniata by deeper
incisions and narrower, nearly linear lobes and has therefore here
been given a name of its own, f. angustiloba. No other specimen has
been seen of this form; on the other hand, true laciniata seems not
with certainty to have been found in Scandinavia.
Still another laciniate glutinosa form has to be mentioned, viz.
f. quercifolia, which was originally described by Willdenow as long
ago as in 1796. It is often mentioned in dendrological handbooks
and has also been offered in Swedish nursery catalogues but seems
nowadays to be very rare in Swedish gardens. The origin of the
cultivated clone seems to be unknown, but a few trees of the same
So. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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form have been found spontaneous in Sweden: Vg Fröjered and
Finland: Ab Nagu, Sa Rantasalmi and Tb Jyväskylä. (For abbre
viations of province names, see Hylander 1953.)
The other species, A. incana, which is a northern and eastern ele
ment in the Scandinavian flora, is far more variable than glutinosa
and also shows a greater multitude of more or less laciniate forms.
Saarnijoki (1946) tried to arrange them in a series with increasing
laciniation, which is analogous to that in A. glutinosa hut also shows
similarities with the form series to be found in Betula verrucosa (see
Hylander 1957 a). Like some of these birch forms, some of the
incana forms seem to be very labile genetically, for which reason
the delimitation of the various stages is sometimes extremely difficult.
The taxonomic difficulties are also due to the rather complicated
heterophylly in some of these incana forms, which makes it more
or less impossible to determine small fragments (single leaves etc.)
with some certainty.
As for A. glutinosa, so for A. incana the name of the form with
the shallowest incisions is taken from Larsson’s flora of 1868,
namely f. lobata, but also in this case the application rests solely
on the description. A Norwegian collection with leaves of a some
what abnormal appearance, which was described independently
soon afterwards (beginning of 1869) by Wittrock under the same
name, is probably identical with Larsson’s form or at least with
the incana type, seen from some Swedish and Finnish localities, for
which I have here used Larsson’s name. Similar forms with more
distinct lobes and taking intermediate places in the series between
f. lobata and the often cultivated f. laciniata Loud., are described in
this paper from spontaneous Swedish material as f. angermannica
and f. falunensis. The former is know n with certainty from the type
locality only, but a Norwegian specimen (from NTrd Sparbu) may
also belong here, according to the figures of its leaves given by
Schübeler 1885. To f. falunensis, w'hich has got its name from the
type locality at Falun in the prow Dalecarlia (Dalarna), also material
from one Finnish and one Norwegian locality has been referred.
Thus, both seem to be much rarer than f. laciniata, which has
been found spontaneous in about a dozen East Fennoscandlan
localities and also in two or three localities in Sweden. In this form
the heterophylly is especially pronounced, and this is the main
difficulty in solving the problem whether or not it is identical with
Regel’s f. acuminata, under w'hich name it w'as treated by Callier
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1951): 2
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in his survey of the Alnus material in European herbaria and gardens
in 1918. The earlier name, f. laciniata, was also rejected by Rehder
as being a “nomen submidum”, but since Loudon gives a short
diagnosis and there is such ample material of garden specimens to
support the identification, that name has here been preferred to that
of Regel, which seems at present impossible to apply with certainty.
A similar form is also the newly described f. dalecnrlica from Nås
in the province of Dalarna, in which, however, the rather narrow
and parallel lobes are entire, not more or less serrate as in the fore
going forms. Another new form from Dalarna is f. semipinnata with
very elegant leaves, strikingly resembling those of some Norwegian
apomictic Sorbus microspecies of the arranensis group, where the
leaves are also of a “semipinnate” type. It is only known in nature
from one locality (in the parish of Sollerö), but the type specimen is
now grown in the Botanic garden of Uppsala.
The tendency to form free segments or pinnae in the basal part
of the leaves is still more evident in the peculiar f. pinnata, originally
described from a locality in Värmland (Lesjöfors) as early as in
1790 by J. D. Lundmark, who considered it a hybrid between Alims
incana and Sorbus aucuparia. In this form, a larger or smaller pro
portion of leaves possess such free segments while others are only
lobate, usually with quite short and broad lobes. The form thus
offers a striking analogy to A. glutinosa f. incisa, the more so since
the leaves are in both cases smaller than in the respective normal
forms and often distinctly backwards-curved along the midrib. It is
not astonishing that these different leaf types have been recognized
by various authors (e.g. Callier) as different taxa. They are, how
ever, present already in the type material, with which all garden
specimens agree very closely. In fact, the cultivated material seems
without doubt to originate from the type tree, i.e. as vegetative off
spring from the shoots taken at Lesjöfors and successfully propagated
already in about 1800 by C. P. Thunberg in the Uppsala Botanic
garden.
There are also some incana collections where the leaf type is
reminiscent of that of A. glutinosa f. imperialis but with still deeper
incisions and extremely long and fine lobes. Although they differ
slightly inter se in the degree of serration of the lobes, these speci
mens have here been united under the name f. angustissima, which
well characterizes the almost filiform elongation of the lobes com
mon to all of them. The name was originally given in sched. by
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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O. R. Holmberg to one of these collections, from Vännäs in northern

Sweden (prov. Västerbotten). The others are from Norway (Hdm
Brandval and Tel Tinn) and Finland (Ab Pyhäjärvi). The latter
collection has earlier (e.g. by Saarnijoki) been wrongly referred to
f. pinnatipartita Norrl. but seems to be far closer related to another
Finnish form, f. bipinnatifida Brenn. In fact, its seems doubtful
whether this can be separated at all from f. cingustissima, but since
the type material of the former is very poor and does not allow a
definite answer, it has been found advisable to keep them separate.
The impression one gets of the lobe serration being denser and deeper
in the former is supported by a very similar collection from a Nor
wegian locality, at Rosendal (prov. Hordaland), originally published
by Schübeler (1885) as a form of A. glutinosa but later found by
himself to belong to incana.
The f. pinnatipartita of Norrlin is characterized, on the contrary,
by entire lobes, separated by very deep and very narrow incisions,
resulting in the laciniation type indicated by the epithet. The only
material known with this leaf form, which came from Asikkala in
Ladoga-Karelia, is furthermore very characteristic by its dense silvery
hairiness, which distinguishes it as belonging to var. argentata Norrl.,
a southeastern Fennoscandian race, which seems worth of being
kept aside from the large unsorted mass of Scandinavian incana as
a named variety.
Another geographical race having, perhaps, an even better claim
to be recognized as a separate taxon with varietal or subspecific rank
is the extremely northern and northeastern race recently described
by Orlova (1954) as an independent species, A. kolaensis Orl., but
long known in Scandinavian literature under the name of var.
borealis Norrl., used also by Callier 1918. However, in his treat
ment it evidently comprises also other incana forms deviating from
the majority by more glabrous and greener leaves, and this is perhaps
also the case with Norrlin’s original borealis. As a variety under
A. incana it has, however, to bear the earlier and clear name A. in
cana var. virescens Wg (Wahlenberg 1812). In this race Orlova
has described a form with laciniate leaves, found in the Kola pen
insula, as f. laciniata. This epithet has to be changed if A. kolaensis
is reunited with A. incana, due to the earlier A. incana f. laciniata
Loud. Since I think it better, at least for the moment, to retain it
under Wahlenberg’s name, var. virescens, I here propose to give
the form in question the new name A. incana var. virescens f. Orlovae.
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As in Betula, various small-leaved forms have been described
within the Scandinavian Alnus species. Thus, Lindberg in 1933 de
scribed a very characteristic glutinosa form, found in one specimen
in the Åland archipelago, as f. minutifolia. It seems to offer a good
parallel to such a form as Betula verrucosa f. Sellandii, also by its
type of ramification. Within A. incana, quite a similar form does not
seem to be known although several names have been given to speci
mens with leaves of normal form but smaller size than normal.
Reduced size in combination with anomalous form and serration
is characteristic for two Swedish forms, viz. f. arcuata Skårm.,
originally described from Värmland, and f. chamaedryoides Holmberg in sched., based on a specimen from the vicinity of Luleå in
prov. Norrbotten. Another form from northern Sweden is the peculiar
f. oxyacanthoides Schotte, where the leaves are rather small, often
almost orbicular but in each margin with a few very large teeth.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
f. lobulata Larsson, Flora öfver Wermland o. Dal, ed. 2 (1868), p. 303,
sec. descr. suec. brevem.
Syn.
A, glutinosa f. sorbifolia S^elan ap. S/elan, Kihlman & Hjelt, Herb.
Mus. Fenn., ed. 2, I (1889), p. 129, c. descr. lat.
Ic.
Söderberg in Svensk bot. Tidskr. 11 (1917), p. 401, fig. a.
Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), p. 93, fig. 2a-b.

Ic. nostra: tab. I; etiam in Lustgården l.c. (1957) ut tab. 17.
Hab.
Arbor orig. f. lobulatae in Suec., prov. Vermlandia (Värmland), par. Ed:
Ekholmen sec. Larsson l.c. ab A. Sahlin detecta; spec, a me non visa.
Ceterum nota e duobus locis suecicis: Skarpnäck prope Holmiam (arbor
etiam ramulos formae normalis et formae plus incisae gerens) et prov.
Uplandia (Uppland), par. Ljusterö, ex uno loco norveg. prope Oslo (arbor
etiam ramulos formae plus incisae gerens; vide Hylander in Lustgården
1957, p. 93, fig. 2c-e) et e duobus locis fenn., prov. Ostrobottnia media:
par. Larsmo (arbor orig. f. sorbifoliae S^elan) et Djupsten prope Nykarleby.
f. laciniata (Ehrh.) Willdenow, Sp. pi. IV: 1 (1805), p. 334 (ut A. glu
tinosa y laciniata); Koehne, Deutsche Dendrol. (1893), p. 115 (ut forma).
Syn.
Betula laciniata Ehrhart, Beitr. z. Naturk. Ill (1788), p. 22, c. descr. lat.
B. Alnus ß laciniata (Ehrh.) Aiton, Hort. Kew. Ill (1789), p. 338.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2

[■ORMS OF ALNUS GLUTINOSA AND A. INCANA

443

Ainus glutinosa e pinnatifida Lusus b. laciniata (Ehrh.) Regel, Monogr.
(in N. Mem. Soc. Natural. Moscou 13: 2, 1861), p. 167.
A. glutinosa <5 pinnatifida Spach in Ann. Sc. Natur., sér. 2, Bot., 15 (1841),
p. 207.
Ic.
Loudon, Arbor. Brit. Ill (1838), p. 1678, fig. 1538.
de Vries, Die Mutationstheorie I (1901), p. 137, fig. 39 a.
Callier in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. [27] (1918), tab. 20, fig. 9.

Ic. nostra: tab. II; etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957) ut tab. 18.
Hab.
Ab Ehrhart sec. specim. culta descripta; probabiliter ad eundem “cion”
pertinentia ac cetera specimina culta, ut quorum origo sec. Loudon l.c.
arbor sponte in Gallia prope St. Germain crescens habenda est. Etiam in
hortis scandinavicis interdum (in Suecia nunc raro) culta, e Scandinavia
ut spontanea mihi ignota.
f. angustiloba Hylandeh, n.f.

Syn.
Betula Ainus A) glutinosa Liljeblad, Utkast til svensk fl., ed. 2 (1798),
p. 292—non B. alnus a glutinosa L., Sp. pi. (1753), p. 983!
“Betula laciniata” s. Thunberg, Betula (1807), quoad pi. in tab. [I],
fig. 1 a depictam.
“Alnus glutinosa f. laciniata” s. auct. suec. quoad pi. vermland.
Descr.
Differt a f. laciniata foliis profundius laciniatis, laciniis angustioribus,
+ linearibus, acutis, integerrimis.
Ic.
Thunberg, Betula (1807), tab. [I], fig. la (“Betula laciniata’’); reprod.
ap. Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), p. 89, fig. 1.
Ic. nostra: tab. III.

Hab.
Arbor unica nota in Suec., prov. Vermlandia (Värmland), Lövnäs prope
opp. Filipstad: ad lacum Yngen detecta primum a S. Liljeblad descr.
(typus in UPS, hb. Thunberg, leg. Wahlenberg & Liljeblad).
f. imperialis Kirchner ap. Petzold & Kirchner, Arbor. Muscav. (1864),
p. 599.
Syn.
[A. glutinosa imperialis asplenifolia hort. ex Lemaire in Illustr. Llortic.
6 (1859), p. 97.]
[A. imperialis Desfossé-Thuillier ex K. Koch, Dendr. II: 1 (1879),
p. 629, in syn.]
Ic.
Illustr. Hortic. 6 (1859), tab. versus p. 97.
Petersen, Tracer og Buske (1916), p. 109, fig. 60 d.
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Callier l.c. (1918), tab. 20, fig. 10.
Boom, Nederl. Dendrol. (1949), p. 112, fig. 28o.

Ic. nostra: tab. IV; etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957) ut tab. 19.
Hab.
Ut spontanea ignota videtur. In hortis suecicis raro colitur.
f. quercifolia (Willd.) Willdenow, Sp. pi.

IV: 1 (1805), p. 334 (ut

A. glutinosa å quercifolia).
Syn.
Betula Ainus y. quercifolia Willdenow, Berl. Baumz. (1796), p. 44.
Alnus glutinosa e pinnali/ida Lusus c. quercifolia (Willd.) Regel,
Monogr. (1861), p. 168.
A. glutinosa var. asplenifolia S. A. Tullberg in sched.
Ic.
Schneider, 111. Handb. d. Laubholzk. I[:l] (1904), p. 128, fig. 69m.
Callier l.c. (1918), tab. 20, fig. [6],
Boom, Nederl. Dendrol. (1949), p. 112, fig. 28k.
Ic. nostra: tab. V; etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957) ut tab. 20.
Hab.
Sec. spec, culta a Willdenow descripta; in hortis suecicis nunc, ut
videtur, rarissime colitur. Specimina spontanea e nonnullis locis suec. et
fenn. nota (vide Hylander in Lustgården 1957, p. 96).
f. lacera (Mela) Mela, Suomen Koulukasvio, ed. 3 (1895), p. 317 (ut var.)
c. descr. fenn.

Syn.
[A. glutinosa f. lacera “Mela” ex S*lan, Kihlman & Hjelt, Herb.
Mus. Fenn., ed. 2, I (1889), p. 129—n. nud.]
A. glutinosa [var.] pinnatifida Regel [f.?] lacera Mela, Lyhykäinen
kasvioppi ja kasvio II (1877), p. 119, c. descr. fenn.
A. glutinosa [forma?] g. sorbifolia Dippel, Laubholzk. II (1892), p. 161,
c. descr. germ.—non A. glutinosa f. sorbifolia Shjlan 1889.
Ic.
Schneider, 111. Handb. d. Laubholzk. I[:l] (1904), p. 128, fig. 69n
{“A. glutinosa f. sorbifolia”).
Callier l.c. (1918), tab. 20, fig. 8 (“A. glutinosa var. vulgaris forma
sorbifolia”).
Boom, Nederl. Dendrol. (1949), p. 112, fig. 28 1 (“A. glutinosa var. sorbi
folia”).
Ic. nostra: tab. Via (typus).
Hab.
Spec. orig. f. lacerae in Fenn., Reg. aboénsi, par. Lojo leg. J. J. Tikkanen
1876 (typus in H). Ad hane formam forsan pertinent ramuli arborum
supra sub f. lobutata e Skarpnäck et e vicinitate oppidi Oslo commemoratarum. Ceterum ut spontanea ignota videtur. — Culta: f. sorbifolia Dippel
sec. spec, culta descripta; in hortis suecicis rarissima videtur, a me non visa.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 1
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f. incisa Willdenow, Sp. pi. IV: 1 (1805), p. 335 (ut A. glutinosa
ß incisa).
Syn.
A. glutinosa e pinnatifida Lusus a. incisa (Willd.) Regel, Monogr.
(1861), p. 167.
A. glutinosa [var.] 5 oxyacanthaefolia [Lodd.] Loudon, Arbor. Brit. III
(1838), p. 1678.
[A. oxyacanthaefolia hort. Loddiges, Cat. 1836.]
Ic.
Loudon, Arbor. Brit. III (1838), p. 1679, fig. 1539 (“A. glutinosa [var.]
5 oxyacanthaefolia”).
Regel, Monogr. (1861), tab. XVII, fig. 9 (valde peculiaris!), 10-11.
Schneider, 111. Handb. d. Laubholzk. I[: 1] (1904), p. 128, fig. 69p, p .
Petersen, Trieer og Buske (1916), p. 109, fig. 60c.
Callier l.c. (1918), tab. 20, fig. 7.
Boom, Nederl. Dendrol. (1949), p. 116, fig. 30b.
Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957), p. 95, fig. 3, hab.

Ic. nostra: tab. VII; etiam in Lustgården l.c. ut tab. 21.
Hab.
Tantum ex hortis nota videtur; in Suecia raro colitür.
f. minutifolia Lindberg fil. in Mem. Soc. Fauna Fl. Fenn. 10, 1933-34
(1933-35), p. 92 (sep. 1933), c. descr. lat.
Ic.
Lindberg fil. l.c. (1933), p. 91.

Ic. nostra: lab. VIII; etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957) ut
tab. 22.
Hab.
Arbor orig, unica in Fenn., prov. Alandia (Åland), par. Geta: Snäckö
a Ch. E. Boldt 1889 detecta. Ceterum ignota.
A. incana (L.) MOENCH.

f. chamaedryoides Holmberg in sched. et ex Hylander, Fort. Skand.
växter I (1941), p. 39—n. nud.
Descr.
Folia parva (c. 3.5-4.5 cm longa), ± elliptico-ovalia, acutiuscula-subobtusa, late et obtuse lobulato-serrata, dentibus depresse deltoideo-triangularibus—oblique mammiformibus, margine inferiore plerumque denticulo + patente instructis.
Ic.
Ic. nostra: tab. IX (typus); etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957)
ut tab. 23. .
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Hab.
Suec., prov. Norrbotten, par. Nederluleå: Svartön; specimina exsiccata
hoc loco leg. O. B. Santesson 1890 (UPS) et G. Hellsing 1898 (UPS,
typus).
f. arena ta Skärman in Bot. Not. f. 1889 (1889), p. 2-4, c. descr. suec.

Ic.
Skärman l.c. (1889), p. 3.
Lindman, Svensk fan.-fl. (1918), p. 204, fig. 138: 4, reprod. ib., ed. 2

(1926), p. 225, fig. 138: 4.
Ic. nostra: tab. X (e coll. orig.).
Hab.
Arbor orig, a Skärman in Suec., prov. Vermlandia (Värmland), par.
Ekshärad, in ripa flum. Klarälven deteeta. Specimina simillima, ut videtur
hue referenda nota e Suec.: Holmia (Stockholm), inter A. incanam eultam,
et Fenn., prov. Ostrobottnia kajanensis (Kajanska Österbotten), par.
Sotkamo.
f. oxyacanthöides Schotte in Lustgården 1, 1920 (1920), p. 101, c.
descr. lat.
Ic.
Schotte l.c. (1920), p. 99, hab.; p. 100.
Wahlberg in Västerbotten [7], 1927 (1927), p. 241.

Ic. nostra: tab. XL
Hab.
Suec., prov. Västerbotten, par. Bygdeå: prope Robertsfors, arbores et
frutices nonnullae anno 1920 detectae. — Culta in H. Berg., Holmiae.
f. lobata Larsson, Flora öfver Wermland o. Dal, ed. 2 (1868), p. 304
(pro var.), sec. descr. suec. brevem; spec, non vidi.
Syn.
? A. incana var. lobata Wittrock in Bot. Not. f. 1868: 4 (1869), p. 171,
c. descr. suec. brevi et fig. (arbor orig, e Norv., prov. Vest-Agder, Segne).
Ic.
? Wittrock l.c. (1869), p. 171 (“A. incana var. lobata” [Wittr.]).

Ic. nostra: tab. XII; etiam in Lustgården 37-38,1956-57 (1957) ut tab. 24.
Flab.
Locus class, f. lobatae Larss.: Suec., prov. Vermlandia (Värmland), par.
Ed: Ekholmen. Spec, ad hanc formam pertinentia e nonnullis locis suec.,
norveg. et fenn. visa.
f. angermannica Hylander, n.f.

Descr.
Folia a basi plerumque leviter cordata late ovalia-late ovata, utroque
latere fere ad dimidium incisa, lobis late et + unguiculariter triangularibus,
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margine superiore (sub)integerrimis, margine inferiore regulariter et sat
minute serratis.
Ic.

*

Westman in Skogsvårdsför. Tidskr. 11 (1913), Allm. delen, p. 378, fig. 1,
hab.; p. 379, fig. 2.

Ic. nostra: tab. XIII; etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957) ut
tab. 25.
Hab.
Frutex orig. in Suec., prov. Angermannia (Ångermanland), par. Ed:
Österåsen, ab A. Möller detectus; spec, exsiccata a me visa hoc loco leg.
C. Pleuel 1909 (S, typus), A. Möller 1911 (S).
f. laciniata Loudon, Arbor. Brit. Ill (1838), p. 1688 (ut A. incana [var.] 2
laciniata Lodd.), c. descr. angl. brevi.

Syn.
A. incana var. a) vulgaris forma 8. acuminata (Regel) Callier l.c. (1918),
p. 138, quoad pi. cult, (saltern pro parte max.) et quoad pi. spont. p. p.—
an A. incana & pinnatifida Lusus d. acuminata Regel, Monogr. (1861),
p. 158, s. orig.?
Ic.
Schneider, 111. Handb. d. Laubholzk. I[:l] (1904), p. 131, fig. 72p.

Ic. nostrae: tab. XIV et XV; etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957)
ut tab. 26 et 27.
Hab.
Locus natalis arboris orig. ignotus. Specimina spontanea hue referenda
in locis sat numerosis fennicis detecta (vide Hylander in Lustgården 1957,
p. 109) necnon in locis duobus suecicis, prov. Medelpad; specimen simillimum (tab. XVI) e prov. Helsingia (Hälsingland), par. Voxna verisim. etiam
hue pertinet. — Culta. Vide Callier l.c.; in hortis suecicis raro colitur.
f. falunensis LIylander, n.f.

Syn.
“A. incana var. a) vulgaris forma 8 acuminata (Regel) Callier” s.
Callier l.c. (1918), p. 138, p. p. min.: quoad pi. e Falun tantum.
Descr.
Folia iis f. laciniatae sat similia sed inter se minus dissimilia, utroque
latere incisuris anguste V-formibus fere ad dimidium in lobos numerosos,
fere rectos, ( + oblique) lineari-triangulares, rarius + distincte unguiculares,
acutos, margine inferiore sat dense et regulariter, margine superiore sparse
serratos-integerrimos incisa.
Ic.
Ic. nostra: tab. XVII (typus).
Hab.
Suec., prov. Dalecarlia (Dalarna), par. Stora Kopparberg: Skuggarvet
prope opp. Falun (typus in UPS, leg. B. Zetterström 1889). Specimina
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mea sententia hue referenda etiam in Norv., prov. Telemark, Bamle, et
Fenn., prov. Tavastia (Tavastland) austr., par. Luopioinen a me visa.
Culta: specimen exsicc. vidi (UPS) in horto ad “Seminarium”*>pp. Falun
lectum, veris, ex arbore e Skuggarvet translata.
Arbor quoad formam foliorum valde similis in H. B. Ups. colitur; origo
ignota.
f. dalecarlica PIylander, n.f.
Syn.
“A. incana var. a) vulgaris forma 8. acuminata (Regel) Callier” s.
Callier l.c. (1918), p. 138, p. p. min.: quoad pi. e Nås.
“A. incana v. laciniala Callier” 11. infra cc. (1905).
“A. incana f. lobata Larss.” s. Almquist, Dalarnas flora (1949), p. 217,
quoad pi. e Nås.
Descr.
Folia + late (ovato-)elliptica; incisuris anguste V- vel U-formibus utroque latere fere ad (1/2—)2/3 incisa; lobi oblique porrecti et recti vel + leviter
arcuato-patentes, acuti, lineari-triangulares, utroque margine integerrimi.
Ic.
Ahlgren in Skogsvårdsför. Tidskr. 3 (1905), p. 15, fig. 2, hab. (arbor
orig.); reprod. ap. G. Andersson in Yiner 25 (1905), p. 228 (ambobus 11.
ut “A. incana v. laciniala”).
Forsslund, Med Dalälven från källorna till havet II: 7 (1926), p. 30,
hab. (arbor orig.).
Wahlberg in Västerbotten [7], 1927 (1927), p. 239 (spec, e Västerbotten,
par. Vännäs).
Ic. nostra: tab. XVII 1 (typus); etiam in Lustgården 37-38, 1956-57
(1957) ut tab. 28.

Hab.
Arbor orig. in Suec., prov. Dalecarlia (Dalarna), par. Nås: “Hästa fä
bodar” a Dopp Olof Larsson c. 1890 deteeta, inde in hortum ad Skans
backen (par. Nås) translata, ubi exsicc. a me visa leg. J. Ahlgren 1901 (S),
O. Lind 1907 (S), V. Samuelsson 1912 (S), G. Israelson 1929 (UPS),
J. Lagerkranz 1947 (S, typus). — Ceterum tantum spec, supra cit. e
Vännäs (inter f. anguslissimam crescens) mihi notum.
f. semipinnata LIylander, n.f.

Syn.
“A. incana f. lobata Larss.”
quoad pl. e Sollerö.

s.

Almquist, Dalarnas flora (1949), p. p.:

Descr.
Folia plurima parte basali in paria 1-2 segmentorum ± liberorum sat
breviorum subpinnata, parte superiore utroque latere ad c. 2/3-3/4 laciniata;
lobi incisuris angustissimis disereti, parte superiore sese ± obtegentes,
± anguste oblongo-unguiculares, margine superiore plerumque infra apiSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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com sparse serrati, margine inferiore (parte basali integerrima exclusa)
dense et regulariter serrati.
Ic.
Ic. nostra: tab. XIX (typus); etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957)
ut tab. 29.
Hab.
Suec., prov. Dalecarlia (Dalarna), par. Sollerö: Häradsarvet, unde proles
in hortum ad Uppsala: Arosgatan 7 (ubi typum in UPS leg. N. Hylander
1956), deinde in H. B. Ups. translata.
f. pinnata (Lundmark) Willdenow, Sp. pi. IV: 1 (1805), p. 336 (ut A. incana y pinnata).
Syn.
Betula pinnata Lundmark in Vet. Acad. Nya Handl. 11 (1790), p. 122,
c. descr. suec.
Ainus incana ß. pinnatifida Wahlenberg, FI. Svec. II (1826), p. 622—•
n. illeg. (n. nom. pro Betula pinnata Lundmark, i.e. A. incana y pinnata
(Lundmark) Willd.).

A. incana & pinnatifida Lusus b. parvifolia Regel, Monogr. (1861),
p. 158, c. descr. lat. et syn. A. incana pinnatifida Rchb.
A. incana e parvifolia Regel in Bull. Soc. Imp. Natural. Moscou 38 (1865),
p. 434.
A. incana [forma?] e. incisa Dippel, Laubholzk. II (1892), p. 165 (e syn.
Wahlenb. et Lundmark.), excl. syn. “A. incana & pinnatifida a. laciniata
und c. vulgaris Reg.” (non [forma?] f. pinnatifida Dippel l.c.l).
A. incana var. p) lobulata Callier l.c. (1918), p. 156, c. descr. germ.,
p. p.: quoad spec. Agardh. e Vermlandia et quoad spec, omnia suec. et
dan. culta.
Ic.
Lundmark l.c. (1790), tab. V; reprod. in Schwed. Akad. d. Wiss. N.
Abh. 11 (1792) et ap. Hylander in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957),
p. 101, fig. 4.
* Svensk Botanik IX: 4 (1823), tab. 595, fig. 2 (“A. incana, den för
ändringen som har inskurna blad” [ = mutatio foliis incisis]).
*Reichenbach, Ic. Fl. Germ. XII (1850), tab. DCXXX, fig. 1294 (“A. in
cana pinnatifida”).
Regel, Monogr. (1861), tab. XVII, fig. 7 (“A. incana # pinnatifida
b. parvifolia’’).
Callier l.c. (1918), tab. 21, fig. 13 (“A. incana var. pinnatifida”).
Ic. nostrae: tab. XX (ex arbore culta), XXI a-b (e 1. class.) et c; prior
etiam in Lustgården l.c. (1957) ut tab. 30.
Hab.
Arbor orig, e Suec., prov. Vermlandia (Värmland), Lesjöfors descripta.
Specimina quoad formam folioruin cum hac forma congruentia etiam in
Suec., prov. Ostrogothia (Östergötland), par. Risinge, et Angermannia
(Ångermanland), par. överlännäs, et in Fenn., prov. Karelia bor., par.
Tohmajärvi nota. — Culta in hortis praesertim botan. scandinavicis et
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extrascandinavicis; omnia spec, verisimiliter propagatione vegetativa e
prole in H. B. Ups. culta emanentia, quae C. P. Thunberg c. 1800 e Lesjöfors accepit.
f. mirabilis Hylander, n.f.

Descr.
Folia minuta (maxima c. 3 cm longa, minima vix 1 cm attingentia),
inter se valde dissimilia (fere ut in Betula nm. mirabilis Hyl.), in lobos
angustos ± profunde (plerumque fere ad nervum medium) irregulariter
incisa; lobi in foliis plurimis (praesertim minoribus) integerrimi, rarius
sparse serrati.

Ic.
Ic. nostra: tab. VIb.
Hab.
Ramulus unicus a me visus (typus, FI) in Fenn., prov. Karelia austr.,
par. Jääski: Saari, a Karin Kaila 1917 lectus.
f. bipinnatifida Brenner, Florist. Handb. (1886), p. 170, c. descr. suec.
Syn.
A. incana var. a) vulgaris forma 8. acuminata subforma a bipinnatifida
Callier l.c. (1918), p. 139 (ut “nova subforma”), c. descr. lat. et germ,
(typus idem ac typus f. bipinnatifidae Brenn, et sub hoc nomine a Callier
citatus).

A. incana f. bipinnatipartita [sphalm.?] “M. Brenn.” ex Mela, Suomen
Koulukasvio, ed. 3 (1895), p. 319.
Ic.
? Schübeler, Virid. norv. I (1885), p. 488, fig. 100 (e Norv., prov.
Hordaland: Rosendal); reprod. in Gartenflora 37 (1887), p. 585, fig. 131
(ut “A. glutinosa L. v. laciniata Ehrh. [A. imperiatis Desfossé-Thuillier]”).

Hab.
Arbor orig, e Fenn., prov. Karelia ladog., par. Pälkjärvi: prope Jänisjärvi
(typus in H, leg. N. L. Arppe). Spec. norv. supra cit. fortasse ad hanc
formam referendum est.
f. angustissima Holmberg in sched.

Syn.
[A. incana var. argenlata f. angustissima Holmberg ex PIylander, Fört.
Skand. växter (1941), p. 39—n. nud.]
[A. incana f. curvatipinnata Wittrock ex Wahlberg in Västerbotten
[7], 1927 (1927), p. 238—n. nud.]
Descr.
Folia in lobos angustissimos, plerumque ± distincte retroarcuatos profundissime (plerumque fere ad nervum medium) laciniata; lobi valde
( ± filiformiter) elongati, parte apicali plerumque integerrimi, ceterum
saltern in margine inferiore + (saepe sat dense) serrati.
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Ic.
Wahlberg l.c. (1927), p. 240 (non p. 239!).

Ic. nostrae: tab. XXII (typus) et XXIII (ex eadem arbore); prior etiam
in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957) ut tab. 31.
Hab.
L. class.: Suec., prov. Vestrobottnia (Västerbotten), par. Vännäs, ubi
specimina complura anno 1903 detexit L. Wahlberg; unum horum speciminum ad H. Berg. (Holmiae) missum, ubi perpetuo crescit (typum in
UPS hie leg. N. Hylander 1953). — Specimina quoad formam foliorum
ab hac forma vix distinguenda vidi e Norv., prov. Hedmark, Brandval
(tab. nostra XXVI; etiam in Lustgården l.c. ut tab. 32), et prov. Telemark,
Tinn, et e Fenn., prov. Reg. aboénsi, Pyhäjärvi (tab. nostrae XXIV et
XXV).
A. incana var. argentata Norrlin.
f. pinnatipartita (Norrlin) Norrlin [in Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn. 24: 17
(1900), p. 141, ut “A. incana (argentata) lus. pinnatiparlila”—n. nud.,
et] ex Mela & Cajander, Suomen kasvio (1906), p. 206 (ut “l[usus]”);
Callier l.c. (1918), ]). 145 (ut forma).
Syn.
[A. incana ß argentata Norrlin f. pinnatipartita “Norrlin” ex Lind
berg fil., Enurn. plant. (1901), p. 21—n. nud.]
A. incana a. vulgaris Spach subvar. pinnati-partita Norrlin in Not.
Sällsk. Fauna Fl. Fenn. 11 ( = N. S. 8) (1871), p. 151, c. descr. suec.
A. incana [var.] tomentosa Mela [f. ?] pinnati-partita “Norrlin” ex Mela,
Lyhykäinen kasvioppi ja kasvio II (1877), p. 120.
A. incana var. pinnatipartita “Norrlin” ex Brenner, Florist, handb.
(1886), p. 170.
Ic.
Ic. nostra: tab. XXVII; p. p. etiam in Lustgården 37-38, 1956-57 (1957),
p. 113, fig. 5.
Ilab.

Tantum e loco class.: Fenn., prov. Tavastia (Tavastland) austr., par.
Asikkala nota, ubi c. 1850 a J. E. Strömberg & E. V. Niklander detecta
sed (see. Norrlin l.c. 1900) inter annos 1880 et 1900 destrueta; spec,
exsicc. vidi ex annis 1854 (E. V. Niklander), 1861 (J. P. Norrlin), 1871
(C. Leopold) et 1878 (id.).
A. incana var. virescens Wahlenberg.
f. Orlovae Hylander, n. nom.
Syn.
A. kolaensis Orlova f. taciniata Orlova in Botan. Materialy (Notulae
Syst.) 16 (1954), p. 73, c. descr. lat. (non A. incana var. taciniata Loud.
1838).
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Ic.
Orlova l.c. (1954), p. 75, fig. 2.

Hab. *
Spec. orig. sec. Orlova in peninsula Kola prope orem flum. Strelna leg.
O. I. Kuzenjeva & S. G. Tjernov 1950 (n. v.).
A. glutinosa x incana.
nm. lobata Hylander, n. nm.

Descr.
A. incanae f. laciniatae quoad formam laciniarum simillima sed ob laminam foliorum supra obscurius viridem leviter nitentem et infra in angulis
nervorum domatiis rudimentariis instructam ad hybr. A. glut, x inc. mea
sentenlia referenda.

Ic.
Ic. nostra: tab. XXVIII (typus).
Hab.
Fennia, prov. Savonia (Savolaks) austr.: Ruokolaks (Ruokolahti), ab
A. Torckell detecta et lecta; typus in H.
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Alnus glutinosa f. lobulata Larss. — Stockholm: Skarpnäck, A. Hillphers 1913 (UPS).
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PI. II

nils hylandkr: alnus glutinosa and a. incana
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Alnus glutinosa f. laciniata (Eiirh.) Willd. — Stockholm: Berzelii Park, cult.,
T. Krok 1883 (S).
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nils hylander: alnus glutinosa and a. incana

PI. Ill

Alnus glutinosa f. angustiloba Hyl. — Vrm Färnebo: Lövnäs, type tree, G. Wahlenberg
(UPS, hb. Thunberg).
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NILS hylander: alnus glutinosa and a. incana

Alnus glutinosa i. imperialis Kirchn. — Hort. Bot. Hafn., cult., G. Andersson 1907
(Hb. R. College of Forestry, Stockholm).
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PI. V

nils iiylander: ai.m s glutinosa and a. incaxa

Ota

Alnus glutinosa f. quercifolia Willd. — Ab Nagu: Käldö, G. Åberg 1934 (H).

Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957):2

PI. VI

nils iiylander: alnus glutinosa and a. incana

a
a. Alnus glutinosa f. lacera Mela. — Ab Lojo, J. J. Tikkanen 1876 (H, typus). —
b. Alnus incana f. mirabilis Hyl. — Ka Jääski: Saari, Karin Kaila 1917 (H, typus).

Su. Hot. Tidskr., 51 (li)57): 2

nils iiylander: ai.nus glutinosa and a. incana

PI. VII
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S

Alnus glutinosa f. incisa Willd. — Upl Uppsala: University Park, cult., N. Iiylander
1956 (UPS).
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Pl. VIII

MLS hylander: AI.M'S glutinosa and A. INCAN a

I

Alnus glutinosa f. minutifolia Lindb. fil. — Al Geta: Snäckö, type tree, H. Lindberg
1933 (H); left below: do., Valborg Söderström 1933 (H).
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Alnus incana f. chamaedryoides Holmberg. - Nb Nederluleå: Svartön, G. Hellsing
1898 (UPS, typus).
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Alnus incana

nils hylander: alnus glutinosa and a. incana

f. arcuata Skärm. — Vrm Ekshärad, J. A. O. Skärman 1887 (UPS; e
coll. orig.).
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1

Alnus incana f. oxyacanthoides Schotte. — Vb Bygdeå: Robertsfors, 1. class., S. Grapengiesser 1921 (LD).
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nils iiylander: alnus glutinosa and a. incana

•I

Ainas incana f. lobata Larss. — Yg Sandhem: Grimstorp, O. Nordstedt 1858 (LD).
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Alnus incana f. angermannica Hyl. — Ång Ed: Österåsen, C. Pleijel 1909 (S, typus).
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MLS HYI.ander: AI.NUS GI.UTINOSA AND A. INCANA
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Ainus incana f. laciniala Loud. — Upl Uppsala: Botanic-genetical Garden of the R.
Agricultural College, cult., X. Hylander 1956 (UPS). Note the fissures in the lamina
between the lobes.

No.
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Alims incana

PI. XV

1

laciniata Loud. — Nyi Sibbo: Löparö, cult, (specimen transferred
from a natural habitat in Ta Iittis), O. Collin 1902 (H).

i.

Sv. But. Tidsltr., 51 (1957): 2

PL XVI

MLS iiylander: alnus glutinosa and a. incana

Alnus incana c£. f. laciniala Loud. — His Voxna: Svensbo, Th. Eliason 1936 (LD).
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nils hylander: alnus glutinosa and a. incana

PI. XVII

Alnus incana f. falunensis Hyl. — Dir Falun: Skuggarvet, B. Zetterström 1889 (UPS,
typus).

32—573372
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Pl. XVIII

NILS hylander: alnus glutinosa and a. incana
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Alnus incana f. dalecarlica Hyl. — Dir Nås: Skansbacken, J. Lagerkranz 1947 (S,
typus).
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PI. XIX

'

F

Alnus incana f. semipinnala Hyl. — Upl Uppsala, cult., N. Hylander 1956 (UPS,
typus). Specimen moved from a wild habitat in Dir Sollerö.
32*—573372
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PI. XX

nils hylander: ai.nus

GLL’TINOSA and a. incana

Alnus incana f. pinnata (Lundmark) Call. — Sk Lund: Botanic Garden, cult., J. G.
Gunnarsson 1914 (S).
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PI. XXI

a

Alnus incana f. pinnata (Lundmark) Call. — a. Ann Ramen: Lesjöfors, S. Liljeblad
(UPS, hb. Thunberg). — b. A rm, probably same locality, unknown collector (S). c. Ög Risinge: Häraclstorp, F. O. AVesterberg 1883 (S).
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Mims incana f. angustissima Holmberg. — Stockholm: Hort. Bergianus, cult.,N. Hylander 1953 (UPS; typus). Specimen moved from a natural habitat at Vb Vännäs.
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PI. XXIII

Ainas incana f. angustissima Holmberg. — Stockholm: Hort. Bergianus, cult., N. Hylander 1953 (UPS). Young shoot from same specimen as in pi. XXII.
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PI. XXIV

NILS II VLAN D E II : AI.MS GLUTINOSA AND A. I NT, A N A

Alnus incana f. angustissima Holmberg. — Nyl Helsingfors: Botanic Garden, cult.,
Th. Sselan 1911 (H). Specimen transferred from a natural habitat at Ab Pyhäjärvi.
Sv. Bot. Tidskr., öl (l'Jöl): 2
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PI. XXV

M
^ 4

Ainas incana f. angustissima Holmberg. — Ab Pyhäjärvi: \ iiotinaincn, J. A. Wecksell
1902 (H). Young shoot from same specimen as in pi. XXiV.

Si>. llot. Tidskr., öl (19:>7):

PI. XXVI
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Alnus incana f. angustissima Holmberg. — Hdm Brandval: Vesterhaug, K. Blom
1951 (O).
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nils hylander: alm s glutinosa and a. incana

PI. XXYII
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Alnus incana v. argentata Norrl. f. pirinatipartita (Norrl.) Call. — Ta Asikkala,
E. V. Niklander 1854 (H).
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PI. XXVIII

nils hylander: alnus glutinosa and a. incana

w
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Alnus glutinosa x incana nm. lobata Hyl. — Sa Ruokolaks (Ruokolahti), A. Torckell
1909 (H, typus).
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Saarnijoki, S., 1946: Die Schlitzblättrigkeit der Erlen und Birken im

Lichte von Rückschlägen und einigen Kreuzungen. — Communic.
Inst. Forest. Fenn., 34: 2.
S.-ELAN, Th., Kihlman, A. O., & FIjelt, Hj., 1889: Herbarium Musei Fennici. Ed. 2, I. Planta; vasculares. — Helsingforsise.
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Christiania.
Thunberg, C. P., 1807: Betula, quam dissertatione botanica descriptam .. .
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Note to the plates.
All plates are based on photographs of dried specimens in various public
herbaria; the abbreviations used for their designation are those of Index
Herbariorum I, ed. 3 (1956). The abbreviations used for the Scandinavian
flora provinces are the same as in Hylander, Nordisk kärlväxtflora I
(Uppsala 1953).
Unless indicated otherwise (e.g. by “cult.”), the material emanates from
wild growing specimens. ■—• All figs, in 2/5 nat. size. — Photo 1956 N.-T.
Nordin (pi I, III-VII, IX-XXVIII) and U. Skatt (I, VIII).
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Inledning.
Våra mera sällsynta sydliga isidie- eller sorediebärande Parmeliaarter — och hit torde i detta sammanhang Parmelia laciniatula, vars
bål utgöres av som isidier fungerande mikrolober, böra räknas —
uppträda i regel ytterst sällan eller ej alls med apothecier i Norden.
Först i Mellaneuropa, för vissa arter först i Sydeuropa, börja dessa
bli något vanligare, dock aldrig i hög frekvens (jfr Almborn 1948;
Degelius 1935 s. 237, tab. III).
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Parmelia tiliacea1 uppträder inom hela sitt utbredningsområde
oftast steril, men kan, oaktat den är en måttligt-rikt isidiebärande
art, i vissa områden — även på våra breddgrader — utvecklat, o. m.
synnerligen talrika och ej sällan mycket stora apothecier. Några
lokaler i Norden utgöra t. o. m. inassförekomster av rikt fertila in
divid. P. t. intar sålunda en undantagsställning inom ovan nämnda
grupp av Parmelia-arteT. Det är emellertid ej denna sida av dess
fertilitet, som här närmast intresserar, utan fastmer problemet om
vilka yttre faktorer, som kunna tänkas påverka apotheciebildningen
hos denna art, och de apotheciebärande individens säregna ut
bredning i Norden.
Empiriska uppgifter rörande yttre faktorers inverkan på apothe
ciebildningen hos lavarna äro sparsamma i litteraturen (se t. ex.
des Abbayes 1934 s. 247; Degeliis 1935 s. 51; Magnusson 1910
s. (47); 1916 s. 370, 372-373; Santesson 1952 s. 34-35 och 454;
Tavares 1945 s. 99).
Historik.

I en av mig i denna tidskrift år 1926 publicerad uppsats över
P. tiliacea i Skandinavien, vari förutom utbredningen även några
synpunkter på artens ekologi och invandringshistoria framfördes,
påpekades beträffande dess fertilitet endast de fertila populationernas koncentration till inlandet (G. Sernander-Du Rietz 1926 s.
354). En i samband med denna undersökning utförd specialkarta
över fertil P. t. i Uppland kom aldrig att tryckas. Av lokalförteck
ningen i uppsatsen framgick emellertid, att P. t. hade ett betydande
fertilitetsoptimum i Mälarområdet, särskilt dess norra del, med en
dast ett fåtal svagt fertila populationer utanför detta område. »Mälar
området» tages här i E. Almquists växtgeografiska bemärkelse, så
lunda med delar av Uppsalaslätten inneslutna (Almquist 1929
s. 4). Även om tanken här helt naturligt föll på termiska orsaker,
syntes mig dock en sådan isolerad hög fertilitet ej långt nedanför
artens nordgräns i Sverige alltför gåtfull och outredd för att den
gången kunna diskuteras. Annorlunda ställer det sig nu.
Utan överdrift kan sägas att P. t. hör till de nordiska lavarter,
som en lichenolog ej går förbi utan att se och, om det är fråga om
en ny lokal, ulan att insamla den, väl närmast på grund av dess
intressanta utbredning. Dess på sistone vedertagna svenska namn,

1

Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach. (nomen sed non planta achariana).
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silverlav (Santesson 1949 s. 196), ger en antydan om lavens iögon
fallande utseende. Ett sökande efter de prydliga apothecierna torde
ej heller försummas, om de ej, som i regel är fallet, synas redan på
avstånd. (PI. II.)
Det är således på ett betydligt utökat herbariematerial (sterila
och fertila kollekter hopbragta under ca 30 år) jämte anteckningar
från egna fortsatta fältstudier av speciellt fertil P. t. i Uppsalatrakten samt efterforskningar med negativt resultat av fertil P. t. i
Skåne, Småland, Västergötland och Östergötland (jämte det gamla
herbariematerialet), som denna undersökning nu baserar sig. En
del mycket gamla, värdefulla kollekter ha genom upprensning av
gamla herbarier likaså tillkommit sedan 1926.1
Dessa efter 1926 gjorda fertila fynd i vårt land ansluta sig med
endast två undantag (Hasselrot 1945 s. 134) till det norra Mälarområdets ferlilitetscentrum. Beträffande de norska fynden av fertil
P. t. äro de nya endast såtillvida, att de ej tidigare varit publicerade
med uppgift om deras fertilitet.2 (Se lokalförteckningen hos Lynge
1921 s. 167.) De finnas sålunda inlagda på min utbredningskarta
från 1926, där alltså de fertila populationerna ej heller äro särskilt
utmärkta, i motsats till den nordiska utbredningslcartan i denna
uppsats. Om artens fertilitet i Norge skriver Lynge (1921 s. 168):
»Apothecia are very rare in Norway, only a very few fertile specimens
being known.»
Som ett nytt och överraskande inslag i den nordiska utbredningsbilden av fertil P. t. framstå de två finländska lokalerna från det
centrala Skärgårdshavet mellan Åland och fastlandet, funna 1934
av O. Eklund (Eklund 1935 s. 9-10). (Se vidare s. 471-473.)
Oväntat var ävenså ett något år tidigare av Eklund och R. Forsius
upptäckt stort utbredningscentrum av P. t. i samma skärgård och
angränsande delar (Eklund & Forsius 1934 s. 23-31).
Från Danmark föreligga alltjämt inga lokaler för fertil P. t.
En säkerligen ovanlig lichenologisk iakttagelse, vilken jag tack
vare ett par lyckligt sammanträffande omständigheter kom att göra,
1 Här bör även nämnas betydelsen av särskilt T. E. Hasselrots efterforskningar av
hans nordliga lavarter på otaliga kyrkogårdsmurar i Syd- och Mellansverige. Säkerligen
hade P. t., om den hade vuxit på någon av dessa murar, ej undgått hans blick. (Has
selbot 1953 s. 7, fig. 2.)
2 Ytterligare ett par relativt apothecierika kollekter (leg. O. A. Höeg) från Brunlanes ha dock tillkommit efter denna tid.
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gav denna sedan länge påtänkta studie en ny och inspirerande ut
gångspunkt.
I okt. 1946 besökte jag den gamla kända förekomsten för fertil
P. t. på Vaksala kyrkogårdsmur (3 km ONO om Uppsala). Vid ett
systematiskt genomletande av en viss del av muren observerade jag
då på en mindre sträcka uppe på denna en rad gamla individ, varav
de flesta voro sterila och en del försedda med delvis talrika, tyd
ligen gamla men ändå små och + dåligt utvecklade apothecier. Kala
fläckar längre ut på muren vittnade sannolikt om insamlade vack
rare fertila individ. Betecknande var alltså, att, så vill jag kan min
nas, dessa gamla sterila eller med små gamla apothecier försedda
exemplar voro de enda äldre P. t.-individ, som nu fanns just på
denna sträcka uppe på muren. Ännu från 1920-talets början erinrar
jag mig denna då rikt fertila population på ett markant ställe av
kyrkogårdsmuren, nämligen väster om det södra hörnet.
Aret efter detta besök inföll den extremt varma sommaren 1947.
Det var emellertid först i mars 1949 jag kom att länka på, att
kanske denna tre månader långa värmebölja hade märkbart in
fluerat på apothecieutvecklingen hos en så pass värmekrävande art
som P. t. (G. Sernander-Du Rietz 1926 s. 357, Eklund 1935 s. 9,
Lehtonen & Pankakoski 1938 s. 131). Nu fanns alltså dessa i okt.
1946 av mig särskilt observerade P. f.-ind. på Vaksala kyrkogårds
mur sannolikt tillgängliga för en jämförande studie. Även en på in
sidan av en annan del av denna kyrkogårdsmur stående Sorbas
aucuparia, på vars två huvudstamgrenar jag några gånger — senast
våren 1947 — hade studerat den hårda konkurrensen mellan P. t.
och Pertusaria amara, och då sett ett måttligt antal (dock ej närmare
undersökta) apothecier på den förra arten, skulle givetvis också un
dersökas. Besöket på båda dessa växtplatser gav ett resultat, som
vida överträffade mina förväntningar:
25.III. 1949, Uppland, Vaksala kyrka. 1. Kyrkogårdsmuren, SV delen,
murens översida under en gammal vid och tät lönnkrona. Ett drygt 20-tal
större, gamla individ (en del individ redan avflagrande, hoprullade och nu
reducerade, nära det nekrala stadiet), växande i en ganska jämn rad, delvis
långt in på muren. På dessa individ två slag av apothecier: A. Gamla, i
tillväxten avstannade apothecier, ca 1-2 mm (ett apoth. 5 mm), med svart
eller mörkbrun, matt disk (i normala fall blir disken matt och mörk först
på större apothecier) och starkt isidiös margo. Mkt hårda. Dessa apothe
cier ej så talrika som de i grupp B. En del ind. utan dessa gamla apothe
cier. De mest missbildade apothecierna förefalla att sitta samlade i grupper
för sig själva och mest på de hoprullade äldsta lavbålarna. Tyvärr studeraSv. Dol. Tidskr., öl (1957): 2
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des ej detta förhållande in situ, innan samtliga här aktuella individ oturligt
nog sannolikt våren 1950 helt övertäcktes med från kyrkogården upp
skottad jord och sten (enligt f. d. kyrkvärden). På de tyvärr få och föga
representativa individ, som jag tillsvidare —- intet ont anande — in
samlade i mars 1949, har jag emellertid konstaterat detta. Alla dessa här
omtalade gamla apothecier måste ha funnits vid besöket i okt. 1946.
B. Normalt utvecklade, ca J-2 mm stora apothecier med glänsande, ±
ljusbrun, starkt konkav disk och svagt glänsande, gråvit, slät margo.
Dessutom en del apothecier på gränsen till initialstadiet.1 På ett par av de
insamlade gamla hoprullade individen sitta på dessas undersida en del
små, nästan färglösa apothecier. Sammanlagt uppgingo, mycket grovt
uppskattat, dessa unga apothecier till bortemot 1 000. De framträdde
(exkl. de minsta) tydligt mot de gamla, matta, smutsgrå lavbålarna. Dessa
apothecier kunde knappast ha förbisetts i okt. 1946. Belysningsförhållandena voro goda vid båda besöken. Likaså voro individen båda gångerna
i torrt tillstånd.
På den yttre delen av samma mursträcka (även ett stycke in på andra
sidan om hörnet) lyste en gles koloni av ca 1 cm stora silvervita P. /.-ind.,
grovt uppskattat 100-150 stycken. Möjligen funnos de där i okt. 1946 men
kunde då knappast ha varit mycket mer än initialer. Större delen av
dessa individ ligga nu även de under stengruset (muren ytterligare omlagd
sedan dess). De övriga mera mellangamla individ, som sågs okt. 1946, voro
denna dag fortfarande sterila, sannolikt för unga för att bära apothecier.
Minimiåldern förefaller att för P. t. vara ca 25-30 år, då de första apothecierna uppträda, enligt egna studier i detta speciella problem.
25.111. 1949. 2. Sorbus aucuparia. Strax innanför den mot SSO liggande
kyrkogårdsmuren. Rel. gammal med avflagrande bark. Murens höjd här
ca 110 cm. Från ca 70 cm ovan muren upp till ca 180 cm (< 3 m o. marken)
på de två huvudstammarnas zenit- och lodytor mot Ö-SO inom halvskugga
(mot NO endast sterila P. /.-ind., likaså steril på svag överluta mot S) en ren
P. t. - Pertusaria amara - soc. (arterna i hård konkurrens).
På andra delar av stammen enstaka individ av bl. a. Anaptychia ciliaris,
Parmelia subargentifera, Physcia pulverulenta och Xanthoria parietina, vilka
tyda på koprogen stoftpåverkan från en närbelägen gammal ladugård.
P. /.-individen rel. gamla (dock betydl. yngre än de på kyrkogårds
muren) och starkt isidiösa, i periferien ännu ± glänsande och silvergrå.
Pertusarian (jätteindivid) och P. t. täcka tillsammans stora ytor över
vägande mot SO-NO. På de flesta P. /.-individen inom de nyss nämnda
höj dlägena massvis av små apothecier, ca £-1 mm stora. Dessutom de tidi
gare iakttagna äldre större apothecierna i växlande storlek. De unga apotheciesvärmarna bildade i regel fläckar för sig. Dessa apothecier under
stego sannolikt ej antalet av dem på kyrkogårdsmuren. Apothecierna med
rel. glänsande ljus margo, de flesta då isidielösa (under de senaste åren
med ± rikliga isidier). De framträdde på nära håll distinkt mot de mörkt
blygrå isidierna. De förras frekvens och storlek (även den äldre genera1 Här och i det följande avses med initial ett apothecium i dess första synliga sta
dium (jfr Degewus 1954 s. 92).
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tionens) stå i tydlig proportion till barkens fuktighet, sålunda på ±
svaga sippervattenytor nedanför obetydliga stamknölar.
Huruvida apotheciefrekvensen på de hårt trängda olika P. /.individen avspeglar en starkare konkurrens med Pertusarian eller
ett motsatt förhållande är svårt att få en uppfattning om, då kon
kurrenskraften hos de båda arterna sinsemellan tydligt växlar. Så
var t. ex. P. t. i mars 1949 överlägsen i de flesta kampzonerna (san
nolikt efter sommaren 1947), då däremot Pertusarian våren 1947
oeh tidigare i regel hade övertaget. Sedan 1949 ytterligare föränd
ringar. Degelius (1940 s. 217) räknar P. t. i konkurrenshänseende
till de starka arterna. Den intressanta möjligheten föreligger dock, att
dessa P. /.-individs synnerligen rika såväl isidie- som apotheciebildning är till en del betingad just av denna hårda konkurrens.
Pertusaria amara hör till de lavarter, som ha snabb tillväxt och i övrigt
stor konkurrenskraft. Betr. isidier jfr Du Rietz 1924 s. 393. Lik
nande »kamp för tillvaron» - fenomen äro ej sällsynta i växtvärl
den. Samtidigt må dock framhållas, att vad som hittills är känt om
apotheciernas förhållande till yttre faktorer snarare tyder på en
minskad apotheciebildning vid ogynnsamma yttre faktorer
(Du Rietz 1. c. s. 393).
Rönnen står i skyddat varmt läge (exp. mot Ö-SO) (jfr Geiger
1927 s. 104), och de fertila individen sitta i dessa väderstreck inom
den mycket glesa rönnkronans och uppväxande ungskotts1 halvskugga.
Värmeutstrålning från den nedanför liggande solexponerade muren.
Den gamla rönnbarken behåller fuktigheten länge (konstaterat vid
flera tillfällen), vartill komma de svaga sippervattenytorna och den
relativt svaga koprogena influensen. Att denna kombination av
värme, ljus och fuktighet inte endast befrämjat tillväxten utan också
gynnat apotheciebildningen hos P. t. är en annan möjlighet som
här ej kan förbigås. Den främsta utlösande faktorn till alla dessa
efter allt att döma samtidigt uppväxta mikroapothecier kan dock
knappast tänkas ligga i dessa mera konstanta ekologiska förhållan
den.
Givetvis kan ej utan vidare dessa apotheciesvärmars (på muren
och rönnen) uppkomst dateras till den extremt varma sommaren
1947. Det måste dock ha varit en genomgripande yttre faktor, som
verkat efter okt. 1946 under kort tid. Här kan man ju i ett av fallen
tala om en engångsuppblomstring av apothecier, t. o. m. på mycket
gamla individ (de på kyrkogårdsmuren).
1 Xedsågade sommaren 1950.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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Några andra exceptionellt gynnsamma förändringar för dessa
två ståndorter än just denna 1947 års sommarvärme ha efter allt
att döma ej inträffat under de år det gäller. Uppsalabulletinerna1
från den mellanliggande tiden (okt. 1946-mars 1949) uppvisa inga
andra extrema avvikelser som kunna tänkas vara särskilt gynn
samma än dem från sommaren 1947.
Hur förhöll det sig då i Uppsalatrakten med värmen och den för
tillväxten nödvändiga nederbörden under sommaren 1947? Innan
dessa meteorologiska värden framläggas, bör dock frågorna om i
vilken mån utbredningsbilden för fertil P. t. och de fertila populationerna av denna art äro betingade av nutida klimatiska och edatiska samt historiska faktorer i görligaste mån belysas. I direkt an
slutning till apotheciesvärmarna från sommaren 1947 och väder
leken under denna sommar skall slutligen dessförinnan en del
mätningar och andra direkta iakttagelser, främst från den högvarma
sommaren 1955, över apothecietillväxten framläggas.
De fertila populationernas utbredning i Norden.

Ca 10 proc.2 av de hittills kända nordiska P. f.-populationerna
äro fertila (även utgångna fertila sådana inräknade). De fördela sig
geografiskt sett på fyra områden (se kartan fig. 1): Oslofjordområdet
(fyra + starkt fertila, en svagt fertil)3, Mälarområdet (talr., i regel
starkt fertila, några äro massförekomster av fertila individ), fin
ländska Skärgårdshavet (en rel. starkt fertil, en svagt fertil) och
ett område kring Göteborg (tre mkt svagt fertila). Härtill kommer
från trakten öster om Vättern en isolerad förekomst av fertil P. t.,
representerad endast av ett mycket litet apothecium. Med en be
rättigad uteslutning av den sistnämnda (sannolikt tillfällig) finna
vi enligt utbredningskartan samtliga fertila populationer i fyra av
jP. t:s sex största utbredningscentra i Norden med den utan
jämförelse högsta fertiliteten förlagd strax söder om
artens sammanhängande nordgräns i Nordens centrala
delar.
1 Bulletin mensuel de 1’observatoire météorologique de Tuniversité d’Uppsala.
2 Mycket grov uppskattning, då flertalet sterila populationer i det finländska Skär
gårdshavet äro svåra att begränsa.
3 Då helt naturligt i en del fall uppskattningen av fertilitetsgraden endast grundar sig
på apotheciernas antal på lcollekterna, får sådana uttryck som t. ex. »starkt» och
»svagt fertil» tagas med en viss reservation.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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Fig. 1. I Norden kända lokaler för fertil Parmelia tiliacea.

••

= tämligen starkt fertil-starkt fertil P. t.
= svagt fertil P. t. ( = ett fåtal små apothecier).
Vi = ej exakt inlagda lokaler för steril P. t. (i regel betydligt fler lokaler än vad antalet
streck utvisar).
•i =1 lokal för steril P. t.
V =2-3 lokaler för steril P. t.
Nordic distribution of fertile P. tiliacea.
# = rather highly fertile-highly fertile P. t. populations.
• = poorly fertile populations ( = few and small apothecia).
Vi = sterile populations, not exactly placed.
Su. Hot. Tidskr., 51 (1957): 2
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Fig. 2. Lokaler för fertil Parmelia tiliacea inom artens utbredningsområde i Europa
och angränsande delar av Afrika och Asien (dessutom en lokal från Kanarieöarna),
kända genom kollekter i nordiska herbarier1 (se s. 483). Det mesta av materialet av
den närstående Parmelia quercina har genomgåtts.2 En icke namngiven lokal från
England ej utsatt. Dessutom lokaler i Portugal enl. Tavares 1945 och några skriftl.
medd. av denne. Ytterligare ett fåtal lokaler från andra länder äro hämtade från lit
teraturen (bl. a. Lettau 1919). Från Rumänien är P. t. uppgiven som fertil. De kring
södra Medelhavet belägna lokalerna och den från Kanarieöarna äro belägna på
1350-ca 2000 m ö. h. I Mellaneuropa en lokal från 885 m ö. h. Av intresse är att den
näst nordligaste (Trigonskär, Finland) och den sydligaste lokalen (Kanarieöarna), båda
från öar, ha i det närmaste för P. t. rekordstora apoth., resp. 7 mm (Eklund 1935
s. 9) och 8,5 mm. Jfr Letharia vulpinas 1 cm stora apoth. från Cypern (Gams 1955
s. 30). Som steril är P. tiliacea (utanför Norden) känd över större delen av Syd- och
Mellaneuropa, rikligast i den senare delen (jfr Frey 1927 s. 222), i väster t. Ö Irland
och V Skottland. I öster går gränsen ungefär Novgorod-Moskva-Kaukasus-V Hima
laya (enl. herb.-material). Sydgränsen tycks sammanfalla med de fertila lokalernas ut
bredning. Det skuggade området visar den allmänna utbredningen av P. t. med
reservation för + stora luckor, särskilt i ö. Sydgränsen torde huvudsakligen samman
falla med kartans nedre gräns.
Localities in the Nordic Herbaria of fertile P. tiliacea in Europe etc. (black dots).
The shaded areas show the distribution of the species within the area of the map
(with reservations in respect of small areas especially in the east).
1 Doc. G. Degelius, vars lavherbarium hyser åtskilliga av dessa kollekter, har haft
vänligheten att lägga in prickarna på kartan för flera lokaler i Spanien och Portugal.
2 Doc. R. Santesson har haft vänligheten att bestämma åtskilliga kollekter av
denna art, som ofta, särskilt på äldre herbarieexemplar, kan vara svår att skilja från
P. t.
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Allmänt makroklimat.

De fertila populationerna äro bundna till större vattenområden
(jfr Degelius 1932 s. 338 betr. Parmelia caperata). De äro även
med undantag av öarnas bundna till slättbygderna, nedanför den
marina gränsen.1
1 termiskt hänseende visar det sig att P. t:s fertilitet i Norden så
gott som helt inskränker sig till de delar av artens utbredningsom
råde, som ha de högsta sommartemperaturerna och dessutom en
relativt låg molnighet under sommaren (Atlas över Sverige, avd. II).
Strängnäs och vissa delar av Stockholm, båda med rikt fertil P. t.,
ha höga sommartemperaturer.2
Om Oslofjordområdets klimat skriver Bergeron (1943 s. 93),
att det har Skandinaviens högsta julimedeltemperatur och låg mol
nighet. Brunlanes — den enda kända lokalen i Norge för starkt fertil
P. t. — betraktar prof. R. Nordhagen (muntl. meddel.) som en
termiskt särskilt gynnad plats.
Beträffande lokalerna för fertil P. i. i det finländska Skärgårds
havet må följande återges ur »Skärgårdsboken»: »Klimatfaktorn K,
vars beräkning grundar sig på temperatur- och strålningsförhållanden har i sydvästra skärgårdsområdet högre (gynnsammare) värden
än annorstädes i vårt land» (Lunelund 1948 s. 200).
Även de utanför Norden kända fertila populationerna växa på
varma, skyddade platser, ofta gamla borgar3 t. ex., ej långt från
mindre vatten med tyngdpunkten förlagd till Europas centrala de
lar, i stort undvikande kustområdena vid Atlanten, Nordsjön och
södra Östersjön. De 4 förekomsterna i dessa områden äro samtliga
från termiskt särskilt gynnade platser. Först nedanför den 40:e
breddgraden blir P. t. tydligen fertil vid Atlanten. F. ö. hänvisas till
% 2 och dess text.
Lokalt makroklimat.

Endast tydligt framträdande och genomgående drag i de fertila
P. /.-populationernas lokala makroklimat kommer här att beröras,
1 Här må inflikas, att sedan 1926 ha ytterligare en del sterila P. (.-individ påträffats
betydligt ovanför M. G. (Degelius 1934 s. 426). Särskilt anmärkningsvärda äro två
fynd från Opland i Norge, båda termiskt gynnsamt belägna, tydligen även något kalkgynnade (leg. S. Ahlner 1937, 1948). Ej mindre intressant är en förekomst på en
S-exponerad klippa invid norra Ladoga (leg. Linkola 1929, jfr Räsänen 1939 s. 22).
2 Som exempel kan nämnas att sommaren 1947 hade Strängnäs 45 dagar med
maximitemp. över +25°.
3 I regel äro förekomsterna liksom i Norden kulturbetingade.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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I4g. 3. Lokalerna för fertil Parmelia tiliacea i östra Mälarområdet, visande deras läge
i förhållande till vattenytorna.
The known fertile populations of P. tiliacea in the eastern Lake Mälaren region,
showing their position in relation to the water areas.

och endast i den mån dessa klart belysa apotheciebildningen kom
mer några antaganden att framläggas.
Helt naturligt har vid studiet av det lokala makroklimatet valts
ett område, där P. t. har sitt fertilitetsoptimum, nämligen nordöstra
Mälardalen.1 Förekomsterna inom detta område kunna betraktas som
representativa för de Övriga fastlandslokalerna för fertil P. t. i Sve
rige och Norge. Samtliga övriga sådana lokaler, som jag ej besökt,
ha i stället studerats på de topografiska kartbladen.
Som framgår av fig. 3 utebli de fertila P. t.-individen vid
större vattenytor. P. t. växer istället som fertil invid (dock aldrig
inpå) vattnet eller några km från de + smala sjövikarna osv. Flera
1 Några av dessa förekomster äro nu försvunna, och etiketteringen på de gamla
kollekterna från dessa är bristfällig. Ett par av lokalerna har jag dock uppsökt och
då påträffat endast steril P. t., vars ståndortsförhållanden haft stor likhet med de
synnerligen homogena fertila populationernas. Någon säker bedömning av dessa senares exakta läge är dock givetvis ej möjlig.
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av dessa förekomster ligga i epilitoralen och då endast ett fåtal me
ter högre än vattenytan. Enligt R. Sernander (1936 s. 101) utmärkes denna zon klimatiskt bl. a. av »den ökade luftfuktigheten men
ändå med ökad tillgång på ljus och värme genom minskad molnig
het och solljusets reflexion mot vattenytan». Detta passar väl in på
de fertila P. /.-individens krav på makroklimatet.
Ett intressant och dominerande drag hos dessa relativt nära vatt
net belägna förekomster, även hos dem, som ligga några km från
vattnet, är att vattnet ligger O eller SO om förekomsterna ifråga.
Alla dessa förekomster stå i + direkt anslutning till vattnet i Ö, SO,
i ett fall i NO, på så sätt, att mellan dem och vattnet ej finnas några
höjder, skogar, parker eller någon bebyggelse. Å andra sidan finnes
alltid något vindskydd i de övriga väderstrecken, där särskilt skyd
det i S-V bör understrykas. Att de i sjöområdena ofta under som
maren dominerande S- och SV-vindarna på detta sätt ej nå dessa
lokaler annat än i försvagad styrka torde vara av betydelse för
apotheciebildningen hos P. /. Samtidigt verkar vindskyddet även
som solskydd på eftermiddagen (jfr längre fram i samband med
mikroklimatet). 1 båda fallen måste resultatet bl. a. bli en förlängnin g av fuktighetens k var hållande, särskilt efter regn, hos
P. /.-bålarna. (Se vidare s. 474.) Att lavbålarna snabbt förlora sin
fuktighet efter regn är ju en känd företeelse, som bör nämnas i
detta sammanhang.
De fåtaliga förekomster, som ligga längre från vattnen, ha däremot
alla + sydlig exponering mot dessa (emellan ligga ådalgångar eller
öppna slätter).
Några exempel på dessa:
Den för denna studie särskilt aktuella Vaksalalokalen (fig. 4), som san
nolikt varit1 en av Nordens apothecierikaste för P. /., har ett läge mitt ute
på Uppsalaslätten, som först kan verka förbryllande. 5-7 km i SSV ligger
emellertid Fyrisån med övre (5 km) o. Nedre Föret inom Ekolns epilitoral
(6-7 km). Med ca 25 m nivåskillnad ligger Vaksala kyrka, med en lång
sträckt, obetydligt kuperad, mycket svag sluttning mot dessa vatten.
Detta avstånd hindrar dock tydligen inte sjöklimatet att vissa dagar ge sig
tydligt tillkänna vid Vaksala kyrka. En torr, solig, mycket varm dag
(27.VIII. 55 kl. 10) kändes på kyrkogårdens SV del (fig. 4) fuktig sjöluft,
en tydlig kontrast till den torra luften, som kändes omedelbart dessför
innan endast ett 10-tal m NV om kyrkan. (Enl. Bulletin mensuel d’Uppsala: S-vind. Medelvärdet av vindstyrkan mellan kl. 9.30 och 10.30 var 5,1.)
I ONO ligger vidare på 3 km avstånd Lillåns dalgång (Lillån sedan ca
1 Försämrade miljöbetingelser och intensivt samlande har reducerat denna före
komst betydligt.
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20 år uttorkad men dalgången fortfarande dimrik). Den strax NNY om
Vaksala kyrka belägna Råbylokalen (numera ej längre med fertil P. t.) var
måhända till en del influerad av samma ådalgång (3 km i OSO). Kanske
även här Förets och Ekolns epilitorala påverkan under sommarhalvåret
före Uppsalas avskärmande förstadsbebyggelse i 0 — under dagar med
sunnanvind nådde ända hit (8 km från övre Föret och Ekolns epilitoral).

Ingen av de ca 30 sterila populationerna inom områ
det kan sägas ha ett med en enda av de fertila popula
tionerna likartat lokalt makroklimat.
Ex. 1: Sigtunaförekomsten (riklig, steril P. t.) med dess höga läge inpå
den vida Sigtunafjärden i S. Ex. 2: Förekomsten vid G:a Uppsala kyrka
(ymnig steril P. t.) i rel. högt läge ovanför ett vatten direkt i N; i ö, S
och V helt avskärmad från vatten.

Som särskilt betydelsefulla i detta sammanhang framstå de ej få
fertila resp. sterila populationer, som varit kända såsom sådana
sedan lång tid tillbaka. Några exempel:
Yaksalaförekomsten, varifrån fertila individ äro kända sedan 1820. Fer
tila kollekter finnas vidare från minst varje decennium sedan 1850 och
fram till nu. Ett fynd av fertil P. t. 1948 från parken vid Skokloster (leg.
R. Santesson) är av särskilt intresse, då denna förekomst ligger intill
Skoklosters kyrka, från vars bogårdsmur fertila individ insamlades mellan
1818 och 1847. Denna mur ersattes sedan av en granhäck, tydligen en förkla
ring till denna förekomsts försvinnande. Ett vackert ex. på en konstant
steril P. /.-population är G:a Uppsala kyrkogårds träd och stenmurar. Sedan
1885 (leg. R. Sernander) till nu är P. t. känd härifrån som endast steril.
Alltsedan 1918 har jag flera gånger (senast sept. 1955) systematiskt ge
nomsökt (även med lupp) denna synnerligen rikliga förekomst utan att
finna ett enda apothecium. Denna lokal är liksom Vaksala kyrka även den
väl känd av Uppsalalichenologerna.
Från Linnés Flammarby är P. t. känd intill nu såsom steril alltsedan
Th. M. Fries samlade arten där 1852.

Under de sista decennierna har dock på grund av förorenad luft
från landsvägarnas motortrafik apotheciefrekvensen hos P. t. av
tagit. Se nedan. Dessa förekomster med fertil P. t. komma sannolikt
att i en ej avlägsen framtid försvinna med ett mellanstadium utan
apothecier, i likhet med samtliga kända äldre förekomster av fertil
P. t. från städerna, där sannolikt på grund av fabriksröken. Jfr
Haugsjå 1930 s. 99. Dessa voro förr tydligen ej så alldeles ovanliga.
(Se lokalförteckn., varav framgår, att, med undantag av Strängnäs,
växtplatserna ej äro angivna.) Förutsättningarna för ett intensifierat
varmt och skyddat läge med ett vatten i Ö-SO ha emellertid funnits
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för dessa förekomster. Så var fallet med Strängnäslokalen, och
mycket tyder på att detta gällde även Marstrand1 och den äldsta
Uppsalaförekomsten (s. 485).
Från Mellaneuropa finnas många karakteristiskt nog gamla
fertila kollekter från städer.

Ståndorternas mikrokliniat och andra faktorer.

Som framgår av lokalförteckningen äro kyrkogårdsmurarna den
utan jämförelse vanligaste ståndorten (ca 50 proc.). Även apotheciefrekvensen blir på dessa särskilt hög. Dessa låga stenmurar un
der lövträd erbjuda tydligen de gynnsammaste miljöbetingelser för
P. t:s apothecier.
Kulturfaktorn ger sig främst tillkänna i dessa murars ålder. Enligt
M. Sjöbeck (1948 s. 91) uppfördes dessa (i varje fall kring Upp
lands äldsta kyrkor, och det är vid sådana fertila individ påträffas)
redan på 13-1400-talen. Dessa »bogårdsmurar» (i regel tegelmurar)
med sina spåntak revos ner under 1800-talets förra hälft och er
sattes med de nuvarande stenmurarna. Från 1818 och 1820 finns
fertila kollekter från dessa spåntak, på vilka säkerligen många apotheciegenerationer vuxit fram. Tack vare substratväxlingen kunde
sedan P. t. fortsätta sin existens på den nya stenmuren med hjälp
av diasporerna från de gamla kyrkogårdsträdens vid den tidpunkten
sannolikt rikliga P. /.-individ (G. Sernander-Du Rietz 1926 s.
357-358). Laven har sålunda haft stora förutsättningar att från bör
jan hävda sig i konkurrensen på respektive bogårdsmurar och sten
murar och har under lång tid haft stora möjligheter att finna den
rätta växtplatsen för en + rik apotheciebildning. Kulturfaktorn ger sig
även tillkänna genom koprogen stoftpåverkan från åkrar och lands
vägar, vilka alltid finnas nära dessa kyrkogårdar. Landsvägarnas
bl. a. koprogena stoftpåverkan (jfr Tavares 1945 s. 99) är dock
numera genom motorismen utbytt mot en skadegörande sådan.
Kyrkogårdsmurarnas i regel eutrofa läge torde även vara av bety
delse för apotheciefrekvensen.
De fertila individens orientering på stenmurarna och träden synes
vara i första hand betingad av mikroklimatet. Härnedan följer iakt
tagelser av detta slag från några kyrkogårdsförekomster i Uppsalatr akten.
1 Lä i S från Klöverön, i V från Karlstens fästning.
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F'ig. 4. Vaksala kyrka, Uppland. SV-delen av kyrkogårdsmuren vettande mot övre
Föret och Ekolns epilitoral (Sernander 1948 s. 129). Till 1930-talets början växte här
Parmelia tiliacea i silvergrå, ymniga individ, som buro vackra och rikliga apothecier un
der lönnarnas bladdropp. På murens ö- och SSÖ-delar växa dock ännu många rikt
tertila individ. T. v. framför inuren förr väntplats för kyrkskjutsarna. De sista decen
nierna istället bilparkering och på landsvägen gles, regelbunden busstrafik (jfr s. 467).
Fertiliteten var säkerligen här gynnad av en förr betydande koprogen stoftpåverkan.
— Uppe på muren de sannolikt i juli 1947 framvuxna apotheciesvärmarna. På insidan
(under kyrkfönstret på bilden) apotheciesvärmen från aug. 1955. — Foto Rolf Du
Rietz 27.VIII. 1955.
The church of Vaksala, province of Uppland, Sweden. SW part of the stonewall
surrounding the churchyard. Until about 1930 P. tiliacea was found here in abundant
fertile specimens.

På den låga, av kyrkobyggnaden och träd från kalla vindar skyd
dade stenmuren, ytterligare hägnad av de närmaste lövträden innan
för densamma, växa de fertila individen särskilt på murens i söder
belägna delar av kyrkogården under dessa träds + lummiga kronor
(under den avlövade tiden på året äro sålunda dessa växtplatser
ljusexponerade). Betydelsefullt för apothecietillväxten torde vara,
att speciellt under sommarens höga värmeperioder P.t: s
individ sitta i skugga under dagens intensivaste solSu. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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bestrålning och högsta värmegrader. (Jfr det lokala makroklimatet.) Detta gäller naturligt nog ej i samma höga grad vid sjö
arna. Vid besök en molnfri högsommardag på Vaksala kyrkogård
(6. VII. 1955) mellan kl. 12 och 13 voro samtliga fertila individ jag fann
(eller de, vilkas växtplatser jag kände till) såväl på muren som på
träden i skugga, en del i själva murens skugga och skulle så förbli
ytterligare några timmar, en del under resten av dagen. (Jfr mos
sorna hos v. Krusenstjerna 1945 s. 76-77.) Sippervattenytor före
falla dock att någon gång ersätta beskuggning, liksom koprogen
stoftpåverkan tycks någon gång kunna ersätta försvagade fuktighetsförhållanden. Grenbladdroppet, som faller på stenmuren från träd
kronorna, är en annan betydelsefull mikroklimatisk faktor. Droppet
från rikbarkträden höjer säkerligen dessutom pH-värdet hos P. t.
(jfr Du Rietz 1945 s. 148).
De fertila individen sitta på såväl stenmurarnas översidor som på
deras ytter- och innersidor, påfallande ofta mot Ö. För betydelsen
av östläget hänvisas till v. Krusenstjerna 1945 s. 21, 76-77 och de
där citerade författarna. Sippervattenytorna tycks vara av stor be
tydelse för apothecierna.
På de i regel innanför muren stående och mest vindskyddade
äldre trädstammarna blir P. t. stundom fertil. 1 regel sitta då dessa
individ på stammen inom trädkronans lövskugga mot dess periferi.
På trädstammars nordsida har jag aldrig sett den med apothecier.
I epilitoralen tycks de fertila individen föredraga stammarnas nederdel.
Mot ca SO-SV framväxa de största apothecierna under ovan
beskrivna villkor, m. a. o. med en kombination av mesta möj
liga fuktighet, värme och ljus (jfr s. 465). Det förefaller som om
mikroklimatets roll bör ses i denna ordningsföljd.
Analoga miljöbetingelser finner P. t. vid de gamla slotten och
herrgårdarna, varifrån flertalet övriga fertila individ härröra.
De sterila individen äro synbarligen e j bundna till dessa mikro
klimatiska förhållanden.
En säregen förekomst av fertil Parmelia tiliacea i Uppsala Botaniska
Trädgård.

29.VI. 54. Trädgårdens SÖ-del. Varmt, vindskyddat och torrt
läge (ingen sjö eller å i närheten). Efter regn lokalt rel. fuktigt
läge (se nedan). Högt kvistad exponerad Acer platanoides - stam
34-573372
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Hg. 5. Schematisk skiss av de 3 fertila Parmelia tiliacea- individen på lönnstammen i
Uppsala Botaniska Trädgård (se nedan), visande apothecieantalet (angivet i siffror) och
dess fördelning på de olika individen. 29.VI. 1954.
A. Stora delar av individet angripet av »Corticium centrifugum» hösten 1954.
B. Dessa apotheciers tillväxt återgiven på s. 473.
C. Båda apothecierna övervuxna av isidier (våren 1955).
-------- = nedre gräns för lövskuggan (halvskugga) vid Tl-tiden i slutet av juni. (Denna
och kanske främst barksprickornas visserligen obetydliga sippervatten förefalla be
tinga apotheciernas inbördes frekvens och fördelning på individen.)

med 3 fertila, starkt isidiösa P. /.-individ vid huvudhöjd mot S i en
Physcia grisen - Anaptychia ciliaris - soc. (mindre, sterila ind.). Ca 4 m
i SSO den gamla 2 m höga tegelmuren. På andra sidan om denna
en rel. starkt trafikerad bred landsväg, som sannolikt är till skada
för apotheciebildningen, samt en grupp hus och träd bakom lands
vägen. I SSV råder efter 11-12-tiden på denna stamdel under hög
somrarna halv helskugga från ett par höga långt ut gående grenar
samt en rad täta lönnkronor i SV. Dessa senare ge även vindskydd
i SV. Andra tider är självfallet stammen betydligt mera ljusexponerad. Övriga trädstammar i närheten, alla med + rikliga sterila P. /.individ, ha ej dessa skuggförhållanden.
Apothecierna mätte Add denna tidpunkt endast ca \-\ mm. Aa’
fig. 5 framgår deras inbördes frekvens och fördelning på de tre in
dividen.
Efter en måttlig regnskur, som föll en morgon under den mycket
torra och varma sommaren 1955 (20.VIII), framträdde under minst
ett dygn en begränsad, Afåt markyta på 2 x 4 m nedanför dessa ferSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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tila P. t.-individ. Denna var tydligt betingad av nordläget innanför
muren i förening med den intensivare beskuggningen just här. Vid
kraftigare regn blir detta självfallet en verksammare faktor att
räkna med. Kanske denna lokala fuktighetstillgång kan
b et r aktas som en ersättning för det vattendrag, som
annars brukar finnas i de fertila populationernas när
het.
Dessa ca 60 mikroapothecier, de enda påträffade P. f.-apothecierna1
i denna, ej långt från lavökenzonen liggande stadsdel, förefalla
att ha vuxit fram samtidigt under tillfälligt extremt
gynnsamma klimatförhållanden. Sommaren 1947 kommer
även här i åtanke. Ytterligare stöd för detta är det förhållandet, att
apothecierna synbart ej vuxit sedan de påträffades i juni 1954 (sval
sommar) och fram till sensommaren 1955, då de växte i samband
med värmeböljan då. Ej heller efter denna tid. (Se vidare s. 473.)

Lokalerna för fertil Parmelia tiliacea från finländska Skärgårdshavet.

De svagt fertila P. t.-individen från Marstrand, sannolikt från
Karlstens fästning (omnämnda i samband med förekomsterna från
städer s. 467), med största sannolikhet åtminstone svagt kulturbetingade, voro länge de enda kända dylika från havsbandet, i varje
fall från Norden.
Med Eklunds fynd 1934 av 2 lokaler för fertil P.t. i Skärgårds
havet Ö om Åland kommo sent omsider i dagen de i Norden första
fertila populationerna av P. t. från uppenbart av kulturen helt opå
verkade ståndorter. Den ena av dessa är sannolikt inom artens hela
världsutbredning den enda säkert kända fertila från ett fågelskär.2
Betydelsen av dessa lokaler förhöj es ytterligare genom att de äro
de längst i norr belägna av fertil P. t.
Dessa märkliga förekomster belysas härnedan med Eklunds egna
ord:
1. Kökar: Trigonskär. »Vogelkuppe.» »An der ESE Seite der kammartigen Kuppe und somit in geschützter und warmer Lage wucherten auf
einem Areal von einigen Quadratmetern mehrere grosse Individuen der
P. scortea mit wohl entwickelten Apothecien, von denen die grössten bis
7 mm im Durchmesser erreichten.»
1 Alltsedan 1918 har jag många gånger eftersökt P. /.-apothecier i Botaniska Träd
gården. (Det senast insamlade fertila individet från Uppsala är från 1875.)
2 Möjligen utgör en lokal vid kusten av norra Adriatiska havet ett undantag.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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2. Kumlinge: Käringudden. »Die schmale, zerklüftete, gegen SW recht
steile SE-Spitze der Kumlinge-Hauptinsel.» — »Auch hier ist der Stand
ort in thermischer Hinsicht günstig und mit der Kökar-Fundstelle recht
gut vergleichbar. Die wenigen Apothecien waren indessen nur klein, die
grössten 2 mm im Durchmesser. Der Kumlinge-Fundort ist 31 Km nörd
licher gelegen.» (Eklund 1935 s. 9.)
Eklund har i flera sammanhang, främst i specialuppsatserna om
P. scortea (= tiliacea) från 1934 och 1935, med skärpa betonat artens
främst av termiska orsaker (»zwar im makroklimatischen Sinne»)
betingade utbredning i finländska Skärgårdshavet och artens fertilitet i centrum av densamma »als weitere Stütze dafür» (Eklund &
Forsius 1934 s. 29, 30, Eklund 1935 s. 9). Jfr s. 463 i denna upp
sats.
Utöver Eklunds egna ståndortsbeskrivningar av dessa förekomster
skall här endast framhållas några drag i deras förhållande till det
lokala makro- och mikroklimatet, som kan anknytas till fastlandsförekomsternas.
Främst må framhållas deras läge i Delets, Kökarfjärdens och
Skiftets vatten, som, särskilt på eftersomrar och höstar, ha högre
temperaturer än de omgivande vattnen (Allas öfver Finland 1910).
Det varma och skyddade läget för de starkare fertila individen
på den tydligen ganska branta zenitytan på Trigonskär framstår
ytterligare i det lokala makroklimatet med vindskydd i S-SV av de
närbelägna stora, högre Kökaröarna. De rådande sommarvindarna
komma i dessa vatten från S-SV (Atlas öfver Finland 1910).
Om den ute i havsbandet betydligt större luftfuktigheten och dess
kompensation för bl. a. skugga för växterna se Almquist 1929 s. 4.
Dessutom förefaller det ju som om själva klippkammen, i varje fall
på Trigonskär, kunde ge skugga åt de fertila individen under större
delen av dagens varmaste timmar. Jfr s. 465.
Hur höggradig den ornitokoprogena påverkan varit för dessa in
divids fertilitet vet man naturligtvis ej, i all synnerhet som några
uppgifter om deras läge i förhållande till själva fågeltoppen saknas.
Likaså saknas en vegetationsbeskrivning. Även om P. t. nästan
100-procentigt uppträder som fågeltoppslav (obs. i regel nedanför
topparna) inom hela regio insularis, föreligger dock den intressanta
möjligheten, att dessa sällsynta epilitorala apothecier hade kunnat
växa fram utan ornitokoprogen påverkan. Kumlingeapothecierna
förefalla i varje fall att ha gjort det. Ej utan betydelse synes i detta
sammanhang den rikliga sterila P. t.-förekomsten från övre och
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mellersta »stänkzonen» på S stranden av ett skyddat skär i Porkala
ytterskärgård (på samma breddgrad som Trigonskär) vara (Lehtonen & Pankakoski 1938 s. 131-1321). Författarna framhålla bl. a.
frånvaron av såväl »fågelgödsel-» som kalkpåverkan.

Mätningar och observationer av apothecietillväxten.
I. Uppsala Botaniska Trädgård (se s. 469-471, fig. 5).
29.VI. 54. Ett ind. med 23 mikroapoth. (ca J—J mm), varav 3 synliga
utan lupp. Dessa senare ca £ mm.
21.VIII.54 (rel. våt och sval sommar); okt. 54; april 55; maj 55 och
5.VII. 55: Ingen synbar tillväxt under hela denna tid.
5.VII. 55. 2 apoth. mättes: a. > i mm. b. £ mm.
20.VIII. 55. Ingen tillväxt på a och b. Fortfarande endast 3
synliga utan lupp. — Torr värmebölja från föregående mätning (5.VII.)
till denna dags morgon, då mellan kl. 4 och 6 nederbörd på 4,7 mm föll (enl.
Bulletin mensuel d’Uppsala). Soligt efter ca 9-tiden. Vid besöket kl. 10
voro barksprickorna redan torra, även högre upp. Marken nedanför ännu
våt. Hög värme dessa dagar.
5.IX. 55. Ytterst obetydlig tillväxt på a och b. Ingen nytillkom
men initial eller apoth. kunde upptäckas. Däremot syntes denna dag
5 apoth. utan lupp ( = tillväxt på 2 apoth.). De senast synliga mätte
\ mm. — Vid i 8-tiden 30 aug. föll 0,8 mm regn; 10.15 föll 3,6 mm (ett par
häftiga åskskurar?). Svag SSV vind. Först mulet, sedan svagt solsken efter
11-tiden. Ind. voro i skugga sannolikt hela dagen. Varm dag med max.temp. 26,2°. 1 sept. Häftig åskskur i 4-4 (5,8 mm), varm natt innan, ej så
varm dag. Apothecierna måste ha vuxit under dessa dygn eller
delar därav.
9.IX. 55. a i mm = <£ mm tillväxt; b i mm = oförändrad. 8
apoth. synliga utan lupp (=ytterst liten tillväxt på 3 apoth.).
— Mellan 5 och 9 sept. inget regn men dagg och dimma. 8 sept. max.-temp.
24,6°; 9 sept. max.-temp. 26,3°. Tillväxten sannolikt under dessa sista varma
daggrika dygn.
23.IV. 56 (torr och sval april efter lång och kall vinter), a mätte 1 mm,
b mätte i mm, alltså en tillväxt av \ mm på båda apoth. efter sista
mätningen på hösten (9.IX). 10 apoth. synliga utan lupp (= tillväxt
på 2 apoth., knappt märkbar tillväxt). Denna tillväxt högst
sannolikt i samband med de 2,7 mm, som föllo omedelbart efter
sista mätningen, den mycket varma 9 sept. Trädstammen och
miljön redan före denna regnskur betydligt fuktigare än t. ex. 5 sept.
8.VI. 56. Ingen tillväxt.
29.VIII. 56. Ingen tillväxt (rel. sval och våt sommar).
1 Docent H. Luther har haft vänligheten att påvisa och översätta denna uppsats
för mig.
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Fig. 6. Bålfragm. av Parmclia tiliacea. Större delen av apotheeiesvärmen från 20 aug. 1955 på insidan avVaksala kyr
kogårdsmur. Leg. G. Sernander-Du Rietz 23.VIII. 55.
Pilen anger snittytan mot den på stenen ännu kvarsittande
båldelen med den återstående delen av svärmen. (Senedan
och pi. I.) Apotheciernas disk betydligt ljusare på origi
nalet. Originalet bevarat på Växtbiologiska Institutionen
i Uppsala.

II. Vaksala kyrka. SV delen av kyrkogårdsmuren. Insidan, ÖNÖ exp.
Sippervattenyta nedanför en tät mossmatta1 hängande ner från murens
översida (den översta delen solexponerad sommartid från ca kl. 13). Rätt
över mossmattan yttersta bladverket från en stor lönnkrona. Fig. 4 och pi. I.
6.VII. 55. Ett större ind. med ett mindre antal små apoth. glest utspridda
på den högra halvan av ind. (Inom sippervattenytan.) Dessa apoth. föreföllo i varje fall ej att ha vuxit synbart, sedan de påträffades 1950.
Denna julidag 1955 synades individet noga, även med lupp, med tanke
på sippervattenytans påtagliga roll för dessa apoth:s framväxande. Be
lysningen mycket god. Klar dag, omkring kl. 12. Tidigt på sommarmornarna är detta ind. solexp. Vindskydd i SO-S.
23.VIII. 55. Redan på något avstånd föll en nytillkommen,
ljus, begränsad apoth.-svärm i ögonen rakt under sippervattnets starkaste flöde. Ca 2 cm2 stor med ca 60 mikroapoth.
(ca J mm). Dessa med glänsande pärlemorvit margo och glänsande ljusbrun disk. De voro mjuka och föllo lätt av vid beröring. Av ca 40 apothecier
togs prov. Fig. 6. Några voro skadade av ytterst små kvantiteter fågelexkrement, som härrörde från den av kajor de dagarna besökta lönn
kronan ovanför.
Då det regn, som hade fallit mellan julibesöket och 20 aug., mätte sam
manlagt endast 1,2 mm, kan man utan vidare sätta denna apoth.-svärms
framväxande i samband med det regn (3 mm)2, som föll »tidigt på morgo
nen» den 20. En andra dusch fick säkerligen ind:t via mossmattan senare
på morgonen3 från det nedhängande bladverket ovanför. Den förra (och
kanske även bladverket) torde, i varje fall strax efter den riktiga regn
skuren, ha verkat som en varmvattenreservoar. Mellan 10 och 20 aug. var
enl. Bull. mens. d’Uppsala max.-temp, de flesta dagarna 26-28° (dagen före
1 Denna bestående av Hypnum cupressiforme och Torlula ruralis med Brachythecium scilebrosum sparsamt inblandad. Det. E. v. Krusenstjerna.
2 Nederbördssiffrorna från Vaksala enl. den på initiativ av prof. T. Bergeron nyuppsatta nederbördsmätaren vid Bålsta (Bollgrind) J km S om kyrkan. Samtliga
siffror muntligt meddelade av herr och fru J. Lövgren, Bollgrind, Bålsta.
3 Enligt Bull. mens. d’Uppsala kl. 9.30-10.30 denna dag VSV vind med medelvindstyrka 2,7. Dessförinnan vindstilla. Lönnkronan här exponerad mot detta
väderstreck.
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27,1°). Kl. 4 på morgonen 20 aug. var det ännu 20°. Vid den tidpunkten
började regnet falla i Uppsala. Max.-temp. denna dag 24,9°. Följande dag
26,1°. Ind. i skugga hela den dagen regnet föll. Vid besöket två dagar efter
(23 aug.) voro ind. och mossmattan helt torra.
12.IX. 55. Flera nytillkomna £-1 mm (ett fåtal) stora apoth.
här och var på ind:ts högra halva, de flesta under svärmen från 20 aug.
på individets nederdel. Några nya apoth. även högst upp på den
vänstra halvan. Apoth. i svärmen som lämnades kvar 23 aug.
nu ca i mm större, några ca i mm större. Tydligen var regnet,
som föll 20 aug., ej tillräckligt för att sippervattenytan skulle nå dessa de
lar av ind., vilket den lilla begränsade apotheciesvärmen då skulle tyda på.
Uteslutet är emellertid ej, att initialer i första stadiet, ej sedda av mig,
hade vuxit fram, kanske vid en helt obetydlig genomblötning, så gynn
samma som värmeförhållandena voro. Observationerna från I och III tyda
dock ej härpå. Om regnmängderna i Vaksala efter 20 aug. m. m. se under V,
där det framgår, att tillväxten bör ha kunnat ske 30 aug.-l sept. (med
mossmattan åter som varmvattenreservoar), ev. även 8-10 sept.
24.IV. 56. Någon märkbar tillväxt kunde inte konstateras, ej
heller någon återväxt. Inget speciellt apoth. mätt, varför en säker be
dömning ej möjlig. Denna dag mättes ett apoth.: 1 mm.
2.IX. 56. Ingen tillväxt (relativt sval och våt sommar).

III. Vaksala kyrka. Sorbus aucuparia - stammen (se s. 458).
6.VII. 55. Sedan de tidigare omtalade ymniga små apoth. iakttogs i
mars 1949, ha såväl dessa som de äldre apoth. blivit större, sannolikt även
frekvensen. Någon exaktare mätning har ej företagits förrän denna dag.
(De första åren föreföll tillväxten stå stilla, möjligen beroende på att apoth.
synades på vintern och då måhända på grund av kylan voro något mindre.)
Sommaren 1951 kan dock tänkas ha gynnat apoth.-tillväxten. (Jfr vidare
s. 476.) 2 grupper med några apoth. mättes: Svag zenit- och d:o sippervattenyta mot ö. a. 4 apoth. på en nedsänkt bålflik mätte < j— \ mm.
b. 7 apoth. på en upprullad bålflik, \ mm. De senares margo försedd
med isidier. Sannolikt äldre än de förra.
23.VIII. 55. a. Mkt obetydlig tillväxt, b. Ingen tillväxt. Inga
nytillkomna initialer eller mikroapoth. i närheten. Ej heller
kunde sådana upptäckas på de övriga ind. —■ De 3 mm regn, som
föll den 20 tidigt på morgonen, torkade sannolikt hastigt bort på den vid
det här laget säkerligen synnerligen torra barken. Dessutom svag blåst
samtidigt från SO och solexp. denna morgon efter ca 9.45. Jfr I, varav
framgår, att individen på båda dessa trädstammar tydligen voro för obe
tydligt genomblötta för att en tillväxt eller återväxt skulle ha kunnat ske.
l.IX. 55. Ingen mätning. Rönnbarken och ind. mkt våta.
12.IX. 55. a. 1 mm =ca j mm tillväxt, b. Ingen tillväxt. Fort
farande inga nyuppvuxna initialer el. mikroapoth. i närhe
ten. Här och var på flera andra ind. dock ett flertal svär
mar av mycket små apoth. med glänsande margo och disk. Vid jäm
förelse med I, II och V framgår att tillväxten och återväxten även här
torde ha skett 30 aug.-l sept., sannolikt även 8-10 sept.
Sv. Bot. Tids kr., 51 (1957):
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24.IV. 56. a och b, ingen tillväxt. Apoth.-svärmarna verkade
även de oförändrade.
IV. Vaksala kyrka. Kyrkogårdsmurens SSÖ del. Utsidan, närmast S
exp. Under en större lönn. Sippervattenyta (inga mossor ovanför). Almskott framför. Apoth. ymniga och en del stora. Optimala ståndortsförhållanden.
23.VIII. 55. Två apoth. mättes: a. i mm. b. 1 mm.
l.IX. 55. I vått tillstånd a. 1 mm, b. 2 mm. Ett annat vått apoth. av
varje slag i de resp. storlekarna hos de mätta våta apoth. togs hem och
mättes i torrt tillstånd: < 1 mm resp. i mm. Alltså bör tillväxten på a
ha varit < £ mm, på b ca £ mm.
12.IX. 55. Ingen tillväxt på a och b. En initial hade vuxit upp
intill a. Individet obetydligt lösgjort från stenen.
24.IV. 56. Ingen tillväxt. Initialen nu ett svart hål (köldskada).
Sept. 56. Individet helt avflagrat. Ingen tillväxt.
V. Vaksala kyrka. S hörnet av kyrkogårdsmuren, under den stora lönn
kronan. Insidan. NNV exp. Lönnstammen nära inpå. Skyddat läge. Svag
sippervattenyta. Inga mossor. Liten öppning i lönnkronan rätt ovanför.
23.VIII. 55. Flera små apoth. iakttagna sedan 1951 på några ind. De
förefalla ej ha vuxit sedan dess. Möjligen några fler nu. (Sommaren 1951?)
På en upphöjd skålformig bålflik 8 små apothecier, f mm och mindre.
l.IX. 55. Så gott som torra individ. Apoth. oförändrade. 2 initialer
tillkomna.

12.IX. 55. Ett mikroapothecium av den ena initialen. F. ö.
ingen tillväxt.
24.IV. 56. Ingen tillväxt. Initialen kunde ej upptäckas (bortfrusen?).
Det yngsta apoth. illa medfaret av kylan. Obs. N-lägetl
2.IX. 56. Ingen tillväxt.
Enligt regnmätaren i Vaksala föll 30 aug. på morgonen 2 mm. Max.temp. i Uppsala denna dag 26,2°, följande dag 26,9°. 1 sept. föll två sku
rar, sammanlagt 2,5 mm på morgonen efter en varm natt. Vid 13-tiden,
strax efter mätningen, en ny skur på 2,5 mm. Kl. 19 föll ytterligare 6 mm.
Svalare än under de föregående dagarna. Så småningom dimma och riklig
dagg därute. Ännu sommarvärme men ej värmebölja. 8-9 sept. betydligt
varmare dagar. Jfr I. Efter sista mätningen 12 sept. betydligt svalare och
även nederbördsrikare dagar. I början av okt. frost.

Slutligen några aktuella siffror (enl. Bull. mens. d’Uppsala) från
värmeböljan (före och under apothecietillväxten). Den varade från
7 juli till 1 sept. med en två dagars efterdyning 8-9 sept., samman
lagt 33 dagar med max.-temp, över 25°. Av dessa hade 18 dagar
max.-temp, mellan 27° och 31,6°. Intill 20 aug. föll nästan ingen neder
börd. Enligt Marstaobservatoriet (N om Uppsala) sammanlagt
893 solskenstimmar under juni, juli och aug.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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Vaksala kyrkogårdsmur. Insidan mot ONO. Jfr fig. 4. Under mossmattan sitter Parmelia tiliacea - individet hörande under II s. 474. Inom den vita ringen platsen för
apotheciesvärmen framvuxen 20 aug. 1955 (större delen av densamma insamlad,
fig. 6). Under den vita pilen det rikligaste sippervattnet. (Stenen fotograferad i torrt
tillstånd.) Pilen ovan bilden antyder det anrikade bladdroppet från yttersta grenarna
av den stora lönnkronan. Till höger om mossmattan ett sterilt P.t.-ind. ej på
s i p p e r va 11 e n y t a. — Foto Rolf Dü Rietz 27.VIII. 1955.
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G. Wahlenbergs kollekt av fertil Parmelia tiliacea ( =scortea) från Skokloster i
Uppland (Uppsala Botaniska Museum).1 /1. Genom bålens ganska regelbundet radierande
växtsätt framstå än tydligare de efter allt att döma mest i svärmar framvuxna
apothecierna i klart differentierade generationer, som avspegla de särskilt varma
somrar, under vilka dessa torde ha vuxit fram. Ytterst en zon med glest sittande
apothecier nära initialstadiet (på kollekten ca 30 st.). Endast de största av dessa
synas på bilden. Dessa tre generationer av apothecier kunna väl tänkas vara fram
vuxna under följande särskilt varma (isolerade) somrar1: 1798 (1), 1811 (2) (max.temp. 36°) och 1818 (3) med den lägsta värmen av dessa (Liljequist 1950 s. 20-21).
■— Foto Nils Hjorth.
1 Obs. endast medelvärden (från Observatoriekullen, Stockholm).
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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De 2 initialer, som syntes vid de sista observationerna av IV och
V och vilka sedan i april 1956 befunnos vara bortfrusna, visa att
de oaktat de voro i ett stadium, då tillväxten, enligt dessa observa
tioner att döma, är som störst, ej växte sedan den höga värmen defi
nitivt upphörde.
En jämförande överblick av dessa observationer och mätningar
satta i samband med temperatur och nederbörd visar, att all åt erväxt och tillväxt, som konstaterades, skedde inom en
period med + sammanhängande hög värme + neder
börd, varför även den slutsatsen torde kunna dragas, att även den
icke + påtagligt »tidsinringade», konstaterade åter- och
tillväxten skedde under analoga höga värmeförhållan
den. Detta bestyrkes ytterligare av att under svalare perioder av
året ingen åter- eller tillväxt oberoende av nederbördsförhållandena
kunde iakttagas. (Däremot har genom observationer och mätningar
av apothecier hos ett närväxande Parmelia acetabulum - resp. P. conspersa - individ såväl återväxt som tillväxt konstaterats även under
våta, svala perioder under olika årstider från april till oktober 1956.)
Ytterligare har framgått:
Apothecierna ha benägenhet för att framväxa i svärmar.
Upp till ca 1 mm växa apothecierna snabbt (under normala
yttre betingelser).
Apothecier med en storlek ner till initialstadiet äro resistenta
även under en tidig, kall och lång vinter (1955-56).
Initialer frysa bort under vintern. Reservation för snöbetäckta
sådana.
Fågelexkrement (obs. inlandet!) skadar påtagligt såväl unga som
något äldre apothecier. (Jfr Sernander- Du Rietz 1926 s. 358-359.)

Vissa värme- och nederbörds siffror från sommaren 1947 enligt Bulletin
mensuel d’Uppsala.

Med utgångspunkt från de kombinerade värme- och nederbördsförhållanden, under vilka P. t.-apothecier framväxte och tillväxte
under augusti och början av september 1955, framlägges härnedan
de närmast motsvarande sammanfallande värdena från sommaren
1947.
Den 1 juli föll i Uppsala i form av häftiga åskskurar 37 mm, huvud
sakligen mellan kl. 13 och 15. Denna dag var temperaturen kl. 8-13
+ 25,9-29,2°. Följande dag kl. 9-19 var det 25-27,8° varmt. Mellan 16 och 30
Su. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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Fig. 7. Ex. av Parmelia tiliacea. Fragment av apotheciesvärmen från juli 1947 på
Vaksala kyrkogårdsmur (s. 457). Leg. G. Sehnander - Du Rietz 25.111.1949. Ca
11 nat. storl. En del av ett av de äldsta individen (sterilt oktober 1946) med början till
hoprullning och i det närmaste lösgjort från stenen. De inalles 25 apothecierna ha under
de sista åren i herbariet något skrumpnat och mörknat och förlorat den glansiga
ytan1, varför endast ett fåtal framträder på fotot. (Obs. de rikliga isidierna på bålen!)
Skissen med apothecierna exakt inlagda. På bålens undersida invid pilen 5 apothecier. Originalet förvarat på Växtbiologiska Institutionen i Uppsala. — Foto Nils
Hjorth.

juni var maximitemperaturen 24-34°, varav 12 dagar med max.-temp,
över 26° och 3 dagar över 30°. Varmast var det dagen före åskskurarna.
Den 7 aug. föll 35,5 mm. Max.-temp, denna dag +24°. De närmast före
gående dagarnas max.-temp. 25,3-29°. Dagarna efter relativt svala.
Under den övriga delen av sommaren föll i samband med hög värme
ytterst obetydlig nederbörd. Antal dagar med max.-temp. över +25° var
denna sommar 36. September var relativt varm, dock endast en dag med
max.-temp. över +25°. Mycket låg nederbörd.
Enligt S. M. H. I:s nederbördskartor12 från norra Mälarområdet framgår att
åskfronten 1 juli här hade en sådan omfattning, att man utan vidare kan
utgå ifrån att åskskurar denna dag även föllo över Vaksala, där de stora
1 Detta måste bero på individets höga ålder. I normala fall bevaras alltid apothe
cierna till det yttre oförändrade. Jfr pi. II.
2 Benäget demonstrerade av statsmeteorologen H. Modén.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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apotheciesvärmarna påträffades 1949. Temperatursiffrorna från Uppsala
och Vaksala måste ha varit i det närmaste likvärdiga.

Vid en jämförelse mellan å ena sidan dessa värden från 1947
och motsvarande från 1955 samt å andra sidan apotheciesvärmarna
funna 1949 och bl. a. apotheciesvärmen från 1955 (s. 474) kan man
knappast undgå att se sambandet mellan de förra och värme- och
nederbördsförhållandena från 1947.
Även dessa apolhecier kunna alltså betraktas som
framvuxna på grund av hög, långvarig värme i samband
med nederbörd A
Att, i varje fall vad kyrkogårdsmurens gamla individ beträffar,
synbarligen inga apothecier ha vuxit fram under tiden mellan de
tydligt differentierade gamla och unga apotheciegenerationerna kan synas egendomligt, när man enligt Uppsalabulletinerna finner, att ej mindre än 6 somrar med sådan värme kombine
rad med nederbörd, som borde ha kunnat gynna apothecietillväxten, uppträtt under de närmaste 20 åren före 1947. Dessa lavbålar
och särskilt de sterila hoprullade individen (fig. 7) voro dock sä
kerligen redan 1927 gamla och ha under de sista årtiondena mer
och mer blivit utsatta för skadegörande bensinångor och avgas
rök. Det krävdes alltså sannolikt 1947 års extrema värme- och
regnvärden i kombination för dessa apotheciesvärmars framväxande.
Ingen sommar med tillnärmelsevis så extrem värme som 1947
och 1955 har inträffat sedan juni 1954, då mera noggranna iakt
tagelser och mätningar påbörjades. Säkerligen kunna även kor
tare och ej fullt så höga värmeperioder, naturligtvis förutsatt alt ej
för obetydlig nederbörd någon gång samtidigt faller, påverka apothecietillväxten.
Sammanfattning.

1. Huvudmassan av apothecierna hos P. tiliacea i
Norden framväxa och tillväxa under — främst mot slu
tet av — somrarnas särskilt varma perioder i samband
med nederbörd, företrädesvis åskskurar. (Man skulle
alltså kunna betrakta P. t:s apothecier som främst värmemätare i1
1 På herbarieexemplar från Björskog, Tidö och Skokloster (samtliga nya lokaler,
se lokalförteckningen) insamlade 1948-49 sitta ± rikliga små apothecier, som även de
torde ha vuxit fram i juli 1947. Jfr även s. 471.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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samma bemärkelse som Bescher (1955) kallar Caloplaca elegans bålen för en »Niederschlagsmesser».)
2. Apothecietillväxten torde ytterligare påverkas av det lokala
makro- och mikroklimat, som under sommaren karakteriseras
av långvarig fuktighet genom närvaro av vattenytor i vissa väder
streck, kombinerade sol- och vindskydd efter regn, sippervattenytor samt bladdropp, allt med bästa möjliga värme- och ljustillgång,
Fertiliteten hos P. tiliacea (räknat från och med fram
växandet av apothecierna) synes sålunda vara påverkad av
en kombination av vissa speciella klimatiska faktorer.
De fertila populationernas geografi ska utbredning torde
alltså vara betingad av samtliga dessa klimatfaktorer.
3. Näringsförhållandena påverka sannolikt apothecietillväxten
sekundärt.
För många lavarter gäller inom Norden, att fertiliteten för sydliga
arter avtar mot norr (tydliga undantag utgöra en del oceaniska arter,
Degelius 1935). Ett motsatt förhållande torde gälla för många
nordliga arter. (Jfr inledningen i denna uppsats och Alectoria Fremontii och A. nidulifera hos Ahlner 1948 s. 17 o. 22 samt Parmelia
centrifuga, P. intestiniformis och P. pubescens hos Hasselrot 1953
s. 79, 86, 93.)
Med P. tiliacea - apotheciernas mycket speciella krav på klimatet
är det sålunda förståeligt, att dessa uppvisa en utbredningsbild av
helt annan karaktär och en unik sådan.
Summary.

On external factors influencing the production of apothecia in
Parmelia tiliacea.
Though constantly isidiiferous, Parmelia tiliacea (Hoffm.) Acii.
[syn.: P. scortea (Ach.) Ach.] develops apothecia considerably more
often than several other isidiiferous or sorediiferous species of
Parmelia having a southern distribution in Scandinavia. A remark
able feature is that the fertility does not decrease but rather in
creases northwards, being by far highest near the northern border
of the continuous distribution area in central Fennoscandia (cf.
Fig. 1, p. 461).
My interest in the special problems last mentioned was aroused
in connection with my paper on the Scandinavian distribution of
Parmelia tiliacea (Sernander - Du Rietz 1926). Many years later, I
Sr. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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was induced to take up the problem again by some observations
which I happened to make some time before and after the excep
tionally warm summer of 1947. Between these observations many
new, small apothecia (without isidia in the margin) had been added,
even in very old, previously sterile individuals (Fig. 7, p. 478) and
in old individuals which previously had only old isidiiferous apothe
cia (pp. 457—458). Another extremely warm summer, in 1955, gave
new opportunities for examining the growth of apothecia in connec
tion with high temperature.
In order to get some knowledge of the external factors influencing
the production of apothecia in Parmelia tiliacea,1 I have attempted
the following:
1. Studies of the distribution of fertile populations in connection
with the general macroclimate (pp. 461—463).
2. Studies of the local macroclimate and the microclimate of fertile
populations and individuals, as well as other important factors
(pp. 463-473).
3. Observations and measurements of the growth of apothecia
(pp. 473-477).
1. The distribution of fertile populations of P. tiliacea in Fennoscandia is illustrated in Fig. 1 and its explanation. All these popula
tions are found in areas with high summer temperatures and com
paratively low summer precipitation, situated below the highest
coastline of the late glacial and postglacial age. Another significant
feature is the presence of water in the neighbourhood. The fertile
populations of the mainland are confined to eutrophic areas with
old cultivation. The fertile populations on islands in the archipelago
of south-western Finland (Eklund 1935) are not influenced by
human cultivation. The main features of the distribution of fertile
populations outside Fennoscandia is shown in Fig. 2, p. 462, and its
explanation.
2. Fig. 3 illustrates the situation of the fertile populations in rela
tion to the waters within the optimal area of P. tiliacea in Sweden.
The map shows how the fertile populations, avoiding big expanses
of water, are situated relatively near the water, usually with the
water towards the east or south-east. The map does not show other
features such as low altitude above the water, wind protection by
heights, forests, parks or habitations north, south or west of the
1 Such empirical contributions are rare in lichenological literature.
Su. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
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fertile populations of P. tiliacea (dominant summer winds near the
lakes often come from the south or south-west). (See further under
microclimate.) The localities of sterile populations in the same area
have throughout a different topographical position, i.e. oilier con
ditions of local macroclimate. Several of the fertile and sterile popula
tions have been known as fertile and sterile respectively for at least
one hundred years or more.
Half of the fertile populations grow on stone walls surrounding
churchyards. Because of their great age and low height, and because
of wind protection by the churches standing to the north as well as
by the old trees of the churchyards, and, further, by coprogenous
and eutrophic dust influence from the roads and arable lands that
are always found just outside the churchyards, these have all be
come the ideal habitat for fertile P. tiliacea. The old trees of the
churchyards also carry fertile individuals, though not so often. Stone
walls and old trees by castles or manor-houses etc. are other typical
habitats. The orientation of the fertile individuals on these stone
walls and trees is much influe ced by the microclimate. I he wind
protection mentioned above, the sun protection by the not too
dense tree-crowns during the sunniest and warmest hours of the sum
mer days, as well as dripping water from the tree-crowns etc., seem
to be important factors. The microclimate thus seems to have the
same effect as the local macroclimate, viz. a prolonged retention of
the humidity of the lichen thalli and the apothecia, obviously of
importance for the production and growth of the latter during a
long and as a rule dry period of high summer temperature. These
circumstances seem to indicate growth during expecially warm
summers.
3. Five individuals of P. tiliacea from different habitats—one
trunk of Acer platanoides, one of Sorbus aucuparia and three vertical
surfaces with different exposition on a low stone wall—were exam
ined with a lens for new apothecia (mostly June 1954 to Oct. 19o6).
In the same individuals, the growth of apothecia was measured
(for the main part July 1955 to Oct. 1956).
New apothecia appeared only during the heat wave in 1955, which
lasted from the 7th of July until the first of September, followed
by 2 very warm days, the 8th and 9th of September; a growth of
apothecia could be stated, every time in connection with precipita
tion. The summers of 1954 and 1956 were rather cool and rainy.
The most interesting result was a swarm of about 60 apothecia,
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with a diameter of about § mm (a part of it is shown in Fig. 6,
p. 474), rapidly developed below a seepage on a stone wall (PI. I
and p. 474) in connection with the first rain shower worth mentioning
during the heat wave (after about 6 weeks of continuous high tem
perature). Some time later, in connection with new rain showers,
several new apothecia appeared on other parts of the individual.
In the other individuals investigated, the apothecia showed a growth
of
mm (or less), probably in 1-3 days, varying according to
the more or less favourable character of the habitat. The rain
quantities were, however, very low, and in some of the localities
probably too small for a normal growth of apothecia.
The few apothecia initials developed towards the end of this
summer and, not getting time enough to grow out into apothecia,
were killed in the following winter. The fully developed microapothecia, however, proved resistant to the winter cold.
These observations from the exceptionally warm summer of
1955 seem to support the hypothesis of the author that the big
swarms of apothecia found after the summer of 1947 were produced
by the exceptionally high temperature of that summer.
The main result of this investigation may be summarized as fol
lows:
1. Most of the apothecia of P. tiliacea in Fennoscandia seem to
appear and grow during very warm periods of the summer—especially
towards the end of the periods concerned—in connection with preci
pitation, especially thunder showers.
2. The growth of the apothecia seems, further, to be influenced
by the local macroclimate and the microclimate which, during the
summer, is characterized by prolonged humidity, by water in the
neighbourhood, combined sun and wind protection after rain, see
pages and dripping water from the tree-crowns, all with the best
possible supply of warmth and light.
Fertility in P. tiliacea (reckoned from the first appearance of the
apothecia) seems thus to he influenced by a combination of certain
climatic factors. Nutrition conditions may have a secondary influence
on the growth of the apothecia.
Lokalförteckning.
Följande herbarier ha genomgåtts:
Stockholm: Naturhistoriska Riksmuseets Botaniska Avdelning (S).
Uppsala: Botaniska Museet (U).
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2

484

GRETA SERNANDER-DU RIETZ

Uppsala: Växtbiologiska Institutionen (inkl. G. E. Du Rietz’ privatherbarium) (V).
Göteborg: Botaniska Trädgården (G).
Lund: Botaniska Museet (L).
Oslo: Botanisk Museum (O).
Bergen: Bergens Museum (B).
Trondheim: Trondheims Museum (T).
Helsingfors: Botaniska Museet; Herb. Nylander (H).
Åbo: Herb. Vainio.
Köpenhamn: Botanisk Museum (K).
Privatherbarier:
G. Degelius, Uppsala (D).
A. II. Magnusson, Göteborg (M).
Egna fynd betecknade med 1

Sverige.
BOHUSLÄN. Marstrand: Två små apoth., på sten, P. A. Thengberg
(1800-talet) (S); få, små apoth. på gamla ind., på sten, 1893 C. Stenholm
(L, S) (st. kollekt från fästningen 1940, leg. E. P. Vrang, M). VÄSTER
GÖTLAND. Hemsjö: Hagtorsslätt, 2 små apoth., på Fraxinus-stam in
till en stengärdesgård utmed byväg, 1944 T. E. Hasselrot (S) (Hasselrot
1945 s. 134). Hyssna: Vid gamla kyrkan, 2 små apoth., på Acer-stam,
1932 T. E. Hasselrot (S) (Sandberg & Söderberg 1942 s. 187). ÖSTER
GÖTLAND. Motala: »Prope N. Fredberga»1, 1 mkt litet apoth. på medelål
ders ind., »ad corticem Sorbus scandicae» (mkt gamla st. ind. i samma kollekt),
Chr. Stenhammar (S).2 SÖDERMANLAND. Strängnäs: Kyrkogården, rik
liga apoth., 1846 J. E. Zetterstedt (U, förkommet); några få stora
och d:o små apoth. på mkt gamla ind., på kyrkogårdsmuren, 1861
O. G. Blomberg (S); »Vid Domkyrkan», rikl. stora apoth., på Fraxinus,
1897 P. J. Hellbom (G, K, L, M); få apoth., på träd, 1900 G. Samuelsson
(L); få och mkt små apoth., på kyrkog.muren, 1901 G. Samuelsson (G,
U, V); några mkt små apoth., på gammal Tilia, 1901 G. Kjellberg (B,
L, S, U); st., på Tilia, 1927 G. Samuelsson (S). VÄSTMANLAND. Björskog:
Kyrkogården, sparsamma, små apoth. på ett fåtal ind., på V sidan av
gammal trädstam, f. ö. rikl. som st. på kyrkogården, 1949 G. Kjellmert
(L, S, U). Ryttern: Tidö slottspark, talrika små apoth. på många
äldre ind., på gammal trädstam, 1948 G. Kjellmert (H, L, U, S); st. på
Fraxinus, 1939 S. Ahlner och G. Degelius (D, S). STOCKHOLM: Syn
nerligen rikl. stora och små apoth. på äldre ind., på sten, Chr.
Stenhammar (1860-talet?) (S). UPPLAND. Alsike: Krusenbergsallén, i
vinkeln till herrgårdsparken, ett flertal rel. stora apoth., nederdelen
1 På min utbredningskarta 1926 inlagd på S. Fredberga.
2 »In Ostrogothia prope lacum Wettern legimus in arborum cortice, nec tamen
fruc ti ferum!» (Stenhammar 1825 s. 13). Sannolikt åsyftas dock här N. Fredbergalokalen, då dessa ind. äro de enda befintliga i våra museer samlade från Vätterns om
givningar under 1800-talet.
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av gammal Fraxinus-stam, mot SO (Ekhamnsviken), 1920 R. Sernander
(V). (Trädet vid besök 1954 borta!) Balingsta: Viks slott, rikl. små, få
större apoth., på sten, 1852 Th. M. Fries (U); kyrkogården, rikl. små
apoth. på starkt isidiösa gamla ind., på kyrkog.-muren, 1929 G. Degelius
(D). (Kyrkog.-muren enl. uppg. sedan dess ombyggd.) Enköpings-Näs:
Täml. rikl. medelstora apoth., på kyrkog.-muren, st. på träden, 1936
T. E. Hasselrot (U, S). Funbo: Prästgården, täml. rikl. små o. stora
apoth., på Quercus-stam, d:o på sten, 1847 F. Grseve (L); st. på träd,
1925 G. Degelius; st. på stenmuren och kringstående träd, 1954! Giresta:
Kyrkogården, st. på träd, 1887 E. Almquist (S); få, rätt stora apoth.
på träden och kyrkog.-muren (S om kyrkan); på en gravsten från 1867
fert. ind., 1919! (V); mkt rikl. fert. på kyrkog.-muren, fert. även på
Ulmus, 1945 T. E. Hasselrot o. L. Hedlund (S). Gryta: Kyrkogården, rikl.
apoth., på kyrkog.-muren, 1941 S. Ahlner (U, V); rikl. små och stora
apoth., vertikalyta mot S, murens S del, 1954! (V); Salnecke, rikl. små
och medelstora apoth., på Fraxinus-stam, från basen upp till 175 cm,
mot ö o. S, 1954! (V); rikl. stora apoth. (upp till 11 mm, rekord) på
mkt gamla ind., på lågt stenblock nedanför föreg., svag zenityta mot Ü,
1954! (V). Hagby: Kyrkogården, rikl., delvis stora apoth., på kyrkog.muren, särsk. dess vertikalytor mot Ö och mera sparsamt fert. på
träden, 1920! (V). Holm: Sjöö herrgård, talrika, stora apoth., »på sten
murar», M. A. Lindblad (1800-talet) (U). Husby-Sjutolft: Kyrkogården,
c. ap. på kyrkog.-muren, 1920! (enl. anteckn.). Kulla: Kyrkogården, c. ap.
och rikl. på kyrkog.-muren och st. på träd i närheten, 1916 G. Björkman.
Skokloster: Kyrkogården, rikl. små och stora apoth. »på kyrkomurens
spåntak», 1818 G. Wahlenberg (S, U) (Wahlenberg 1820 s. 410); c. ap.,
1821 Hwasser (S); rikl. apoth., på spåntaket, Elias Fries (efter 1831) (U);
rikl. medelstora och små apoth., 1847 Chr. Stenhammar (S); den
södra allén nära slottsbyggnaden, ett 10-tal små och 1 stort apoth., på
stambasens utväxt av Tilia, 1948 R. Santesson (U). Uppsala: Mkt rikl.
apoth., på medelålders ind., på ung Populus-bark1 och sten(?), Elias Fries,
Lieh. Suec. exs., 169 (S, U) (»Specimina nostra Upsaliensia sunt», Stenham
mar 1825 s. 13); »Prope Upsala», ett litet rikl. apoth.-bärande ind., på sten,
T. Torell (mitten av 1800-talet) (U) (Marklins saml.); få medelstora
apoth., på yngre Populus-bark1, 1866 Fr. Elmquist (L); mkt rikl. apoth.,
På äldre Populus-bark*, 1875 K. B. J. Forssell (L, S, U, V); Botaniska
Trädgården, täml. rikl. mkt små apoth., på Acer-stam (se s. 470), 1954!
(V). Vaksala: Kyrkogården. Härnedan endast ett fåtal kollekter upptagna.
Få apoth., på lignum (säkerligen bogårdsmurens spåntak), 1820 G. Wah
lenberg? (förkommet); ymniga stora o. små apoth., på gammal Sorbus,
1850 M. Floderus o. Th. M. Fries (L, S, U, V); få, små apoth., på nya
kyrkog.-muren, 1870 J. A. Z. Brundin (L); rikl. stora apoth. på kyrkog.muren, 1887 G. O. Malme (S). Åren 1902-1955 många kollekter med rikl.
apoth. från kyrkog.-muren; 1918 rel. rikl. medelstora apoth. på en
1 Mycket sannolikt samma gråpoppel (»mellan Fyrisån och Flustret»), som Elias
Fries (utan årtal), T. Krok 1858 och K. F. Dusén 1879 insamlade kvistar från (för
varade i »Trädgårdsherbariet», U). Jfr FIylander 1955 s. 35. Det typiska lokalklima
tiska läget styrker ytterligare denna förmodan.
35- 573372
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större Fraxinus (nedhuggen)! (Y). Füllst, förteckn. i Flora Upsaliensisarkivet på Yäxtb. Inst., Uppsala; Råby, rikl. apoth. på 2 ind., på sten
(sannolikt jätteblock) och ett par äldre st. ind. på träd, G. Torssell (18271845) (S); st. på gammal Pyrus-stam invid ett jätteblock, 1954 o. 1955!
(Y). Villberga: Kyrkogården, rikl.—ymniga apoth. på kyrkog.-muren
(laven ymnig på denna) och apoth. på medelålders Acer och Fraxinus,
st. på de yngre träden, 1920! (V). Västeråker: Kyrkogården, c. ap. och
ymn. på kyrkog.-muren, 1904 R. Sernander (enl. anteckn.); svagt fertil
och rikl. på kyrkog.-muren, 1920! (V); enst. ind. på kyrkog.-muren, på mu
rens innersida mot ö 3 ind. med rikl. större och små apoth., st.
och riklig på de nya träden, 1949! (V).
Norge.
TELEMARK. Skien: »Miela in horto», ett fåtal medelstora apoth.
på ett äldre ind., på träd, 1883 J. M. Norman (B). VESTFOLD. Brunlanes:
Bergene, vid gården, talrika små och mkt stora apoth., på Tilia!,
1921, 1929 O. A. Hoeg (O, T); »Berg ved Ulleberg», enstaka små och
stora apoth., på gammalt träd, Tilia?, 1932 O. A. Hoeg (T). Holmestrand:
Enst. små och stora apoth. på gamla ind., på Sorbus(?), ca 1880(?)
J. M. Norman (B, O, T). 0STFOLD. Spydeberg: Få, små apoth., på
Tilia ?, 1920 O. A. Hoeg (O).
Finland.
ÅLAND. Kökar: Trigonskär, nedanför fågeltopp, rikl. apoth. (upp
till 7 mm), 1934 O. Eklund (se vidare s. 471). Kumlinge: Käringudden,
få små apoth., 1934 O. Eklund (se vidare s. 472).

Till samtliga museichefer och ägare av de privata herbarierna
frambäres här mitt tack. För upplåten arbetsplats vid genomgång
av herbariematerialet ett ytterligare tack till professor J. A. Nannfeldt.

För inspirerande diskussioner i samband med denna uppsats be
gagnar jag slutligen här tillfället att tacka docent R. Santesson.
Uppsala i oktober 1956.
CITERAD LITTERATUR.
Abbayes, H. des, 1934: La végétation lichénique du Massif Armoricain.

Étude chorologique et écologique. — Bull. Soc. Sei. Nat. Ouest
France, Sér. 5, 3 (1933). Nantes.
Ahlner, S., 1948: Utbredningstyper bland nordiska barrträdslavar. —Acta Phytogeogr. Suec., 22. Uppsala.
Almborn, O., 1948: Distribution and Ecology of some South Scandinavian
Lichens. -— Bot. Not. 1948. Lund.
Almquist, E., 1929: Upplands vegetation och flora. — Acta Phytogeogr.
Suec., 1. Uppsala.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2

APOTHECIEBILDNINGEN HOS PARMELIA TILIACEA

487

Atlas öfver Finland, 1910. — Geografiska Sällskapet i Finland. Flelsingfors.
Atlas över Sverige, 1953-. — Sv. sällsk. f. antropol. o. geogr. Stockholm.
Bergeron, T., 1943: Väderlek och klimat. — H. W. Ahlmann, Norge.
Natur och näringsliv. Stockholm.
Beschel, B., 1955: Eine Flechte als Niederschlagsmesser. — Wetter und
Leben, 6, H. 3.
Degelius, G., 1932: Nordiska fyndorter för Parmelia caperata (L.) Ach. —
Sv. Bot. Tidskr., 26. Uppsala.
—»—, 1934: Anteckningar till Smålands busk- och bladlavflora. — Ibid.,
28. Uppsala.
—»—, 1935: Das ozeanische Element der Strauch- und Laubflechtenflora
von Skandinavien. — Acta Phytogeogr. Suec., 7. Uppsala.
—»—, 1940: Studien über die Konkurrenzverhältnisse der Laubflechten
auf nacktem Fels. — Medd. fr. Göteb. Bot. Trädg., 14. Göteborg.
—»—, 1954: The Lichen Genus Collema in Europe. Morphology, Taxonomy,
Ecology. — Symb. Bot. Upsal. XIII: 2. Uppsala.
Du Rietz, G. E., 1924: Die Soredien und Isidien der Flechten. — Sv. Bot.
Tidskr., 18. Uppsala.
—»—, 1945: Om fattigbark- och rikbarksamhällen. — Ibid., 39. Uppsala.
Eklund, O., 1935: Parmelia scortea fruchtend in Finnland gefunden. —
Mem. Soc. pro Fauna et Flora Fennica, 11. Helsingfors.
Eklund, O., & Forsius, R., 1934: Parmelia scortea Ach., eine ausgeprägte
marine Vogelkuppenflechte in Finnland. — Ibid., 10. Helsingfors.
Frey, E., 1927: Bemerkungen über die Flechtenvegetation Skandinaviens,
verglichen mit derjenigen der Alpen. — Rübel, Ergehn, d. Internat.
Pflanzengeogr. Exk. durch Schweden und Norwegen 1925. Veröffentl.
Geobot. Inst. Rübel in Zürich, H. 4. Bern.
Gams, FL, 1955: Das Rätsel der Verbreitung von Letharia vulpina. — Sv.
Bot. Tidskr., 49. Uppsala.
Geiger, R., 1927: Das Klima der bodennahen Luftschicht. — Braun
schweig.
Hasselrot, T. E., 1945: Fynd av sällsynta eller förbisedda lavar i Väster
götland. — Sv. Bot. Tidskr., 39. Uppsala.
—»—, 1953: Nordliga lavar i Syd- och Mellansverige. •— Acta Phytogeogr.
Suec., 33. Uppsala.
Haugsjå, P. K., 1930: Über den Einfluss der Stadt Oslo auf die Flechten
vegetation der Bäume. — Nyt Magazin for Naturvidensk., LXVIII.
Oslo.
Hylander, N., 1955: Träd och buskar i Uppsala. Några anteckningar,
gjorda hösten 1954. — Lustgården, 35-36. Stockholm.
Krusenstjerna, E. von, 1945: Bladmossvegetation och bladmossflora i
Uppsalatrakten. — Acta Phytogeogr. Suec., 19. Uppsala.
Köhler, H., 1946: Bulletin mensuel de 1’observatoire météorologique de
1’université d’Uppsala, 78 ff. — Uppsala.
Lehtonen, L., & Pankakoski, A., 1938: Parmelia scortea Ach. Porkkalassa. — Mem. Soc. pro Fauna et Flora Fennica, 14. Helsingfors.
Lettau, G., 1919: Nachträge zur Lichenenflora von Ost- und WestpreusSv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2

e

488

GRETA SERNANDER-DU RIETZ

sen. — Schriften der Physik.-Ökonom. Gesellschaft zu Königsberg
i. Pr., 60. Königsberg i. Pr.
Liljequist, G. H., 1950: On Fluctuations of the Summer Mean Tempera
ture in Sweden. — Medd. Sveriges meteorol. o. hydrol. inst., ser. B,
nr 7. Stockholm.
Lunelund, PL, 1948: Solstrålning och strålningsklimat. — Skärgårdsboken. Utg. av Nordenskiöld-Samfundet i Finland. Helsingfors.
Lynge, B., 1921: Studies on the Lichen Flora of Norway. — VidenskapsSelskapets Skrifter, 1. Mat.-Naturv. Kl., 1921, 7. Kristiania.
Magnusson, A. H., 1910: Parmelia tubulosa (Hagem) Bitter funnen fertil
i Uppland. — Sv. Bot. Tidskr., 4. Stockholm.
—»—, 1916: Om de bruna Parmelia-arternas och hypogymniernas före
komst och fertilitet, särskildt på Västkusten. — Ibid., 10. Stock
holm.
Råsänen, V., 1939: Die Flechtenflora der nördlichen Küstengegend am
Laatokka-See. — Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo, 12,
n:o 1. Helsinki.
Sandberg, C., & Söderberg, I., 1942: Busk- och bladlavarnas utbredning
i södra Västergötland, speciellt Boråstrakten. — Bot. Not. 1942.
Lund.
Santesson, R., 1949: Lichénes. — B. Ursing, Svenska växter i text och
bild. [II.] Kryptogamer. Stockholm.
—»—, 1952: Foliicolous Lichens I. A Revision of the Taxonomy of the
Obligately Foliicolous, Lichenized P'ungi. — Symb. Bot. Ups. XII: 1.
Uppsala.
Sernander, R., 1936: Granskär och Fiby urskog. — Acta Phytogeogr.
Suec., 8. Uppsala.
—»—, 1948: Uppsala Kungsäng. (Utg. av Gustaf Sandberg.)
Uppsala.
Sernander-Du Rietz, Greta, 1926: Parmelia tiliacea, en kustlav och
marin inlandsrelikt i Skandinavien. — Sv. Bot. Tidskr., 20.
Uppsala.
Sjöbeck, M., 1948: Uppland. En landskaplig orientering. — Stockholm.
Stenhammar, Chr., 1825: Schedulae criticae de lichenibus exsiccatis Sueciae.
Fase. V et VI. — Lincopiae.
Tavares, C. N., 1945: Contribuifäo para o Estudo das Parmeliåceas Portuguesas. — Portug. Acta Biol., Sér. B, 1. Lisboa.
Wahlenberg, G., 1820: Flora Upsaliensis. — Upsaliae.

Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2
%

Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 51, H. 3. 1957.

RECENSIONER.
Handbuch der Pflanzenphysiologie, herausgegeben von W. RuhBand III, Pflanze und Wasser, redigiert von O. Stocker. — Sprin
ger-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1956. 1073 s. Pris 248 DM.
land.

Man anser, att det första livet på jorden utbildades i vatten, och vattnet
har alltjämt en genomgripande och dominerande betydelse för alla former
av liv. I växtvärlden spelar vattnet en central roll, antingen man tänker på
den enskilda cellens fysiologi, på ämnesomsättningen inom en växt eller på
samspelet mellan de olika individerna i ett bestånd. Det nu utkomna tredje
bandet av »Handbuch der Pflanzenphysiologie» kan därför givetvis inte
trots sitt imponerande omfång uttömmande behandla alla synpunkter på
vattnets betydelse för växterna. De cellfysiologiska problemen (osmos,
diffusion, permeabilitet o. d.) ha behandlats i andra bandet och beröras
därför bara i den mån det är nödvändigt för sammanhanget. Tyngdpunkten
lägges i stället på vattenomsättningen i organismen betraktad som enhet
och på de ekologiska frågeställningarna.
Det har tidigare inte saknats goda monografier över växternas vatten
fysiologi. Här skall bara erinras om Maximov, »The plant in relation to
water» (engelsk upplaga 1929), Kramer, »Plant and soil water relationship»
(1949) och Crafts, Currier & Stocking, »Water in the physiology of
plants» (1949, se rec. i Sv. Bot. Tidskr. 48, s. 638, 1954). Tillsammans kom
plettera dessa böcker varandra på ett ganska lyckligt sätt och ge en god
översikt av växternas vattenhushållning. Då man nu trots allt vill beteckna
handboken som något nytt och kan säga att den fyller en lucka, beror det
på att man här för första gången har en fyllig behandling av både de rent
fysiologiska och de ekologiska synpunkterna på ämnet. Detta har varit
möjligt genom att olika specialister svarat för olika delar; sammanlagt med
verka 28 författare, och den vida amplituden i deras inriktning gör, att
varje botanist hittar mängder av intressanta upplysningar i boken.
Framställningen börjar med en kort historisk återblick och en samman
fattning av vattnets viktigaste fysikaliska och kemiska egenskaper, även
innefattande en översikt av vattnets förekomst i naturen. Från redogörelsen
för vattnets förekomst och tillgänglighet i marken (av Veihmeyer) är
steget inte långt till växternas vattenupptagning, som behandlas från olika
synpunkter av Kramer, Stocker, Stocking och Gessner. Här finner man
bl. a. en utförlig redogörelse för den normala upptagningen genom roten
men också en diskussion av den omstridda frågan om växternas möjligheter
att tillgodogöra sig dimma, regn och dagg genom upptagning i bladen.
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Nästa huvudavdelning ägnas åt vattenavgivandet, som fått 250 sidor på
sin lott. Här är det glädjande att konstatera att Stålfelt sammanfattat
sina egna och andra forskares undersökningar om den kutikulära och stomatära transpirationen i tre uppsatser på sammanlagt 100 sidor. Liksom i
avsnitten om upptagning och transport får man här även en diskussion av
den anatomiska byggnaden och de möjligheter den ger till tolkning av de
fysiologiska förloppen. I delen om vattenavgivandet finner man vidare bl. a.
en diskussion av transpirationen från enskilda blad jämförd med transpira
tionen från hela växter och Lestånd samt en redogörelse för olika metoder
att mäta transpiration och evaporation.
Vattenupptagandet och vattenavgivandet sammanfogas så genoin en
översikt av vattnets transport i växten. Huber, som svarar för huvud
delen av detta avsnitt, ansluter sig i stort sett till den klassiska teorin om
sugning genom kohesion och ger också de viktigaste historiska uppgifterna
om det fascinerande och livligt omdiskuterade problem som vatten trans
porten utgör.
Turgorns betydelse för stadgan i växten samt rörelser orsakade av turgor,,
skrumpning och svällning behandlas också i några korta uppsatser, liksom
sambandet mellan vattenomsättning och en rad andra livsfunktioner (salt
omsättning, andning, fotosyntes och tillväxt). Vidare får man den enskilda
växtens vattenomsättning sammanfattad i ett par kapitel om vatten
balansen, där växternas reaktion mot torka och vissning samt de praktiskt
viktiga (men teoretiskt dunkla) frågorna om sambandet mellan vatten
förbrukning och produktion diskuteras.
Härmed är de fysiologiska delarna genomgångna, och de sista 200 sidorna
i boken ägnas huvudsakligen åt ekologiska och växtgeografiska frågor.
Gränsen mellan de fysiologiska och ekologiska partierna är dock ingalunda
skarp; även i första delen av bandet finnas stora delar med rent ekologisk
frågeställning.
Den ekologiska delen inleds med Carl Trolls översikt av vattnet som
växtgeografisk faktor. Hans framställning är illustrerad med en rad bril
janta fotografier, huvudsakligen av stepp- och ökenvegetation. Därefter
behandlas de olika ekologiska typernas vattenhushållning; xerofyter (ban
dets enda franskspråkiga bidrag, av Killian & Lemée), meso- och hygrofyter, hydrofyter, helofyter, halofyter samt epifyter och lianer få alla var
sitt avsnitt. En nödvändig förutsättning för denna diskussion av de eko
logiska typerna är en kännedom om de klimatiska variationerna mellan
olika områden. De meteorologiska grundbegreppen rörande vattnet be
handlas av Geiger i början av boken och sedan hänvisas till sambandet
mellan växtvärld och klimat i olika kapitel. Möjligen skulle man i detta
sammanhang ha önskat sig ett särskilt avsnitt om mikroklimatet och vegetationsfördelningen. Denna viktiga fråga (som dock kanske ligger utom
ramen för verket) berörs nu bara i förbigående.
Liksom i tidigare band är redigeringen förstklassig med rikliga register
och litteraturförteckningar (av bandets 1073 sidor upptas inte mindre än
217, d.v. s. var femte sida, av referenser och tysk- och engelskspråkiga
register). En del upprepningar kan naturligtvis ej undvikas i texten, då
många uppsatser behandla närbesläktade ämnen, men de äro till största
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delen nödvändiga för läsbarhetens skull. Till det enhetliga intryck man får
av bandet bidrager säkert, att de fyra flitigast anlitade författarna (Stocker,
Gessner, Stålfelt och Huber) tillsammans svara för jämnt hälften av
bokens textsidor. Sambandet med tidigare monografier understryks av att
Kramer och Stocking medverkar i betydande delar av handboksbandet.
Ett författarnamn, som man onekligen gärna hade velat ha med, är
H. Walter, som i tidigare böcker visat sig ha originella och genomtänkta
synpunkter på vattenproblemen. Nu är han i stället jämte Stocker och
Huber den flitigast citerade forskaren i bandet, och hans undersökningar
äro därigenom trots allt väl beaktade.
Det är här alldeles omöjligt att försöka ge en föreställning om allt som
ryms i den bastanta volymen, varför alla intresserade rekommenderas att
själva fördjupa sig i den. Den kommer säkert att för lång tid framåt bli
den viktigaste källan och utgångspunkten för alla botanister, som önska
orientera sig inom något av de många arbetsområden, där vattnet har en
grundläggande betydelse.
Göran Stenlid.

H. Watson, Woodland Mosses. — Forestry Commission Booklet
No. 1. London 1947, reprinted 1956. Pris 6 s.
I ett vackert häfte om 48 sidor presenteras några skogsmossor, vilka
alla också finns hos oss. Av varje art finns en bra beskrivning, en i regel
mycket vältagen bild av en mossmatta och en individbild, vars kvalitet
är mera ojämn. Man har kostat på ett gott tryck på glättat papper, och
avsikten har i stort sett nåtts att göra det möjligt för skogsmannen att
lära sig känna igen de avbildade arterna. De är särskilt sådana som anses
ange humustillståndet och är ordnade i en serie från Mnium undulatum på
mull till Leucobryum, Sphagnum och Rhacomitrium lanuginosum, angivna
som indikationer på »bad raw peat». Antalet medtagna arter är emellertid
bara 20, och det kan knappast vara tal om att använda häftet som bestämningsbok för de mossor man finner i skogen. Man skulle ha önskat att
ungefär dubbelt så många varit med, även om det skett på bekostnad av
den flotta principen »en art på varje uppslag».
Hugo Sjörs.

R. S. R. Fitter, Fontana Wild Flower Guide. — Fontana Books,
Collins, Glasgow 1957. 256 s. med 600 textfig. och 8 planscher. Pris 3 sh. 6 d.
Ovannämnda bok avser att underlätta för den i botaniken obevandrade
att stifta en första bekantskap med de brittiska öarnas flora. Endast 850
arter äro medtagna och uteslutna äro bl. a. alla gräs och halvgräs. Botaniska
termer undvikas i största möjliga utsträckning, och den första indelnings
grunden blir blommornas färg. Illustrationerna äro emellertid genomgående
i svart-vitt. En enkel utstyrsel har möjliggjort det förvånansvärt låga priset.
Sten Ahlner.
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1957): 2

492

RECENSIONER

Kurt Falck, Salixprästen S. J. Enander. — Bokförlaget Natur och
Kultur, Stockholm 1957. 196 s. och 8 planscher. Pris häftad 17: 50, inb. 22: —■.

Få botanister voro under 1910- och 20-talen mera kända bland en större
allmänhet än den originelle Sa/ix-forskaren Sven Johan Enander, kyrko
herde i Lillhärdal. Under ett par årtionden flödade publicitetens ljus kring
honom, och hans botaniska gärning antog då ofta proportioner, som ej hade
motsvarighet i de faktiska förhållandena.
I den biografi, som f. d. undervisningsrådet Kurt Falck nu framlagt,
få E:s insatser riktigare dimensioner. Detta betyder dock ej, att hans per
son skulle förlora något i intresse. Med alla sina svagheter, som minnestecknaren ingalunda sökt att dölja, framstår han för läsaren som en färgstark
personlighet, väl värd att närmare lära känna, i synnerhet som bekantska
pen förmedlas på ett så underhållande sätt som i detta fall.
Förf. har haft ett gott utgångsläge för den uppgift, som han här påtagit
sig. Han har själv vuxit upp inom den församling, där E. verkade, och liar
en fond av personliga minnen av denne att bygga på. Dessutom har han
haft nära tillgång till ett utförligt självbiografiskt manuskript, som E. 1919
sammanskrev. Åtskilligt annat värdefullt källmaterial har han därutöver
lyckats uppspåra. Skildringen av E:s liv har härigenom blivit så fyllig, som
man rimligen kan begära. Vi få följa E:s levnadslopp från de tidiga barna
åren fram till hans död under en resa i British Columbia 1928. Vi möta
honom som präst, politiker och botanist, och vi få en initierad skildring av
den miljö, i vilken han verkade. Hans botaniska gärning behandlas ingående
och sättes i relation till övrig samtida forskning på hans specialgebit. Stort
utrymme har ägnats hans vidsträckta insamlingsresor, helt naturligt för
övrigt, då det väl främst var genom dessa som »Sahx-kungen» vann sin be
römmelse.
E. var utan tvivel ett tacksamt objekt för en minnesteckning av detta
slag. Det stoff, som hans person och liv lämnade, har knappast kunnat till
varatagas på bättre sätt än som här skett.
Sten Ahlner.
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