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IS THE GYNOECIUM OF THE ANGIOSPERMS BUILT 
UP IN ACCORDANCE WITH THE PHYLLOSPOROUS 

OR THE STACHYOSPOROUS SCHEME?

BY

FOLKE FAGERLIND.

The relation between the ovules, placentas and other parts of the 
carpels undoubtedly constitutes one of the most widely discussed 
problems of plant morphology. According to the classic conception 
the placentas and ovules are parts of the leaves building up the 
pistillate wall. The angiosperm gynoecium should show what are 
now called phyllosporous conditions. This view, which can be 
traced back as far as Goethe, is presumably supported by the ma
jority of botanists even up to the present time. According to the op
posite school of thought there exist pistils in which the placenta and 
the solitary ovule, respectively, are an axillary organ. Other parts of 
the carpel would be the subtending leaf of the organ in question. 
Here stachyosporous—not phyllosporous—conditions would obtain.

The problem has quite recently been ventilated anew. Eckhardt 
(1957) has examined it in connection with ontogenetic studies in 
representatives of Helobiae, Polycarpicae and Centrospermae. He 
devotes considerable space to describing and stressing the significance 
of what he—and many earlier authors—call “the old” and “the new 
morphology”. His presentation of the problem scarcely quite mitigates 
the extreme view, with its cliches and verbose utterances, that “the old” 
and “the new morphology” represent two incompatible contrasts. 
I am, however, convinced that no initiated person will really dispute 
the following propositions.

Morphologists who work entirely after classic examples are now, 
as previously, of importance. Those who compare with each other 
the fully formed and, as far as possible, also the more or less
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422 FOLKE FAGERLIND

undeveloped primordia in advanced and more primitive plants, in 
living and fossil ones, are also useful. The results of both these 
working methods should be exploited and compared with each 
other.

The above comparison is, however, rendered difficult by the fact 
that different schools have partly expressed themselves in different 
manners. Insignificant differences of opinion or perhaps quite il
lusory contradictions have, owing to a varied choice of expressions, 
appeared to be very important. Here a general clarification is 
desirable.

In, for instance, Echinodorus raminculoides Eckhardt found 
on the young flower axis young pistillate primordia in the shape of 
protuberances with a few cells. Each protuberance is developed so 
that it gradually acquires a more peltate shape. The ovule is formed 
from a special part of the quite young, still undifferentiated pistil, 
not yet distinctly separated from the flower axis; from the very part of 
its edge turned towards the axil. Eckhardt and his predecessors call 
this place the “Querzone”. The accuracy of this assertion cannot be 
disputed. Here neither the “new” or the “old” morphology’s sup
porters have cause to find fault with Eckhardt!

The whole young complex described above is called by Eckhardt 
a carpel. On account of this the ovule inevitably becomes a part of 
the carpel. This does not, however, signify that any real conclusion has 
been arrived at. The result of the ontogenetic studies has merely been 
described by means of terms chosen in a certain manner. As long as the 
terms are selected in this way, the discussion about stachyospory or 
phyllospory in Echinodorus merely constitutes a travesty. In reality 
Eckhardt has in no way discussed the problem as to whether the 
unit he called a carpel is a transformed leaf or something more.

Clearly Eckhardt without hesitation takes it for granted that the 
formation which he called a carpel primordium in Echinodorus and 
similarly constructed organisms is in reality homologous with ordi
nary leaves in their earliest developmental stages. This alternative 
interpretation, however, does not stand alone. In the young, still un
differentiated or slightly differentiated flower of Echinodorus it is not 
possible to decide by ontogenetic analysis whether the ovule and the 
outstanding part of the pistil originates from a common primordium, 
soon to divide into two fractions, or whether it is the question of two 
different primordia lying in immediate mutual contact. Precisely 
the same is true of the axillary product and its subtending leaf in the 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4



THE GYNOECIUM OF THE ANGIOSPERMS 423

still undifferentiated or slightly differentiated vegetative shoot-tips of 
both the Angiospermae and the Gymnospermae. The same also ap
plies to the ovuliferous scales and their bracts in the Gymnospermae. 
Axillary derivates and their subtending leaves in the strobile of 
Gnetum can also be included here. So long as the ontogenetic investiga
tions do not furnish us with information on these points it is, of course, 
impossible with the help only of ontogenetics to attain homologies 
within the areas concerned. If we wish to go further, we must build on 
comparisons with objects that can be assumed to be predecessors of the 
actual group of organisms or to share common ancestors with them. 
Comparison with teratological formations can also perhaps claim a 
certain value.

Florin’s investigations (cf. Florin 1951) have demonstrated that 
the female cone of the recent conifers is not a simple, but a com
plicated strobile; it is not only composed of a central axis with radially 
placed, simple appendages equivalent to ordinary leaves. The 
ovuliferous scale has arisen by reduction and morphological trans
formation of a shoot-like unit attached to the bract’s axil. There is 
consequently at least one advanced vascular plant group which is 
not characterized by phyllospory (at least not by phyllospory in the 
usual sense). Nor can we speak of phyllospory in Gnetum. In this 
genus (cf. Fagerlind 1946) it cannot be denied that the ovules are 
produced by a complex of tissue attached to the axil of a subtending 
leaf; nor that the apical part of the strobile sometimes shows a ten
dency to be transformed into an ovule.

Intermediate conditions, including also some teratological ones, 
show that what has above been called a subtending leaf in the strobile 
of Gnetum is to be compared with a normal leaf and that the unit in 
the axil of the first-mentioned leaf is to be compared with a normal 
axillary bud. This also applies to the above-mentioned Gymno
spermae. It can, of course, be asserted that, in spite of the facts now 
adduced, it is a question of phyllospory; that the primordium cor
responding to the sporophyll in the undoubtedly phyllosporous 
forms has been differentiated into a lower leaf-like fraction and an 
upper fraction, of a more or less complicated—at times shoot-like 
—construction. Such an assertion, however, would at the same time 
entail the adoption of a definite attitude to the problem of how the 
axillary branched system appeared out of the system with uncom
plicated appendages. It does not therefore in reality involve the 
adoption of an attitude to the problem of whether the Angiosperm
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gynoecium is more directly to be traced back to a system of the 
former or the latter kind.

In the above-mentioned work I emphasized that a part of the deve
lopmental tendencies appearing in Gnetum would, if taken a little 
further, result in structures agreeing with some of the gynoecium 
types represented in the Angiospermae. I also therefore surmised 
that these gynoecia and the Gnetum formations recalling them 
were in reality constructed after similar principles. (In view of 
there also being other similarities between Gnetum and the angio- 
sperms, I also associated myself with the opinion that the two 
groups of organisms have common ancestors, which in their turn 
bear a relatively close relationship to the ancestors of the other higher 
gymnosperms.)

If we have reached the point of view that a pistil, constructed in a 
certain manner, is possibly built up of a subtending leaf and its 
axillary derivates, we are bound to ask ourselves whether in such a 
case it is a question of an exceptional circumstance or whether it is 
something general. Do also gynoecia, which give a phyllosporous 
impression, correspond to stachyosporous conditions? Eckhardt 
brands such an explanation as very artificial and only possible if we 
reckon with complicated congenital fusions. We must, however, not 
forget that so-called congenital fusions are very common in both the 
lower and higher plants. The process, which is rather unhappily 
designated, implies that primordia soon (seldom immediately) deve
loping into separate units in a more primitive organism are in the 
more advanced held together into an unitary organ during the entire 
ontogenetical development or during a greater or lesser part of it. 
In connection with the reflections in my Gnetum work I called atten
tion to the conditions found in Stachyotaxus. In this genus the ovuli- 
ferous scale and its subtending bract are really congenitally fused. 
The process, which Eckhardt considers as almost impossible, can 
consequently be realized.

If the subtending leaf and its axillary derivates of branched sys
tems have arisen by differentiation of the leaf in plants with un
complicated radial shoots, it is, of course, possible to assert with a 
certain degree of justice that a total congenital fusion between the 
two products which were the result of the process of differentiation 
involves a secondary elimination of the latter. If this manner of con
sideration be applied, Stachyotaxus and types similarly constructed 
in respect of the ovuliferous units must be called phyllosporous. It 
Sv. Dot. Tidskr., 52 (1958): 4



THE GYNOECIUM OF THE ANGIOSPERMS 425

must, however, be noted that here it is a question of a secondary; not 
a primary, phyllospory.

The intention of the present paper has not been to maintain any 
definite view concerning the fundamental structure of the Angio- 
sperm pistil. Its aim has been rather to stress the possibilities of inter
pretation and their inherent difficulties as presented in the existing 
material. In spite of the utterances of Eckhardt and those who share 
his opinions, we still do not have access to results that permit the 
adoption of any final attitude towards the actual problems.
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SOME COMPARISONS BETWEEN DIPLOID AND 
NEWLY-PRODUCED TETRAPLOID 

GALIUM LUCIDUM.

BY

LENNART BRUNKENER.

The genus Galium is characterized by a relatively high degree of 
intraspecific polyploidy. Many of its species are represented in nature 
by diploid as well as tetraploid individuals (Homeyer 1935, Fager- 
lind 1937, Ehrendorfer 1949). Spontaneously appearing diploids 
and polyploids of one and the same species have been compared 
with each other. When it is a question of the species G. Mollugo and
G. verum, belonging to the section Eu-Galium, Fagerlind (1937) 
came to the following results. The polyploids have evidently chromo
somes of a smaller size than the diploids. If we disregard this and the 
difference in chromosome number, the diploids and the polyploids 
differ as a rule only slightly or not at all from each other. The varia
tion ranges of the quantitative characters of the two categories are 
practically completely equivalent.

Apart from a few exceptional cases the Galium polyploids studied 
by Fagerlind exhibited none or at any rate no marked gigas- 
characters. Similar conditions had already been shown earlier with 
reference to some other intraspecific polyploids found in nature. 
This experience was in glaring contrast to that obtained from the 
intraspecific polyploids experimentally produced at that lime. All of 
them had more or less pronounced gigas-characters. The observa
tions just mentioned led Fagerlind to assume that the newly formed 
polyploid is subjected to an autonomic regulating process of long 
duration that gradually eliminates the first-appearing gigas-charac
ters. Fagerlind assumed that there was a fairly close connection 
between the supposed regulating process and the difference in chro- 
Su. Bot. Tidskr., 52 (1958): h
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Fig. 1. Somatic chromosomes in Galium lucidum. Metaphase plates of diploids (to 1.) 
and experimental tetraploids (to r.).

mosome size that is shown when, for instance, diploid and tetraploid
G. Mollugo are compared with each other.

In order to make it possible to examine the conditions lying behind 
the problems just mentioned, the present author has tried, at the 
request of Fagerlind, to produce new polyploids of Galium. The 
initial material consisted exclusively of seeds of diploid G. lucidum 
which, like G. Mollugo and verum, belongs to the section Eu-Galium. 
The seeds were collected from wild plants (Budva, Jugoslavia).

Si>. Bot. Tidskr., 52 (1958): k
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Fig. 2. Meiosis in a newly-produced Galium lucidum tetraploid. a) Diakinesis. Nucleus 
fragment with two tetravalents. b) Tetravalents from different nuclei, c) Metaphase f.

d) and e) Metaphase II.

When the seedlings from the material just mentioned had reached 
a height of about 0.5 cm they were subjected to colchicin treatment. 
This was arranged in the following way. A glass tube was closed at 
one end and filled with colchicin solution. It was then placed upside- 
down over the plant, so that the shoot apex and the cotyledons were 
entirely surrounded with the liquid. The solution had a concentra
tion of 0.5 % and worked upon the seedlings for 24 hours. Some of 
the individuals were left untreated.

During the next month the growth rate of the treated plants was 
very low. Their mortality was many times greater than that of the 
untreated individuals. Among the colchicin-treated plants which 
survived, 22 were found with the somatic chromosome number 44. 
The remaining part of the treated individuals, like the untreated 
plants, proved to have the number 22. Thus it is relatively easy to 
produce individuals with a duplicated number of chromosomes in 
regard to G. lucidum.

The “duplicated plants” clearly showed a smaller chromosome 
size than the diploid control plants (Fig. 1). Consequently the size 
reduction can hardly be a secondarily commencing process. This is 
also in accordance with many observations made after 1937 (cf., for 
instance, Tisciiler’s summary).

Diploid G. lucidum shows 11 bivalents during meiosis. In many 
individuals—presumably in the great majority—the bivalents will 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Table I. Pollen degeneration in 2n- and experimental 4n-individuals
of Galium lucidum.

Degenerated pollen in % Number of tetraploids Number of diploids

0- 25 6 7
25- 50 5 5
50- 75 5 —
75-100 3 —

probably react normally. Some of the observed cases of heteroge
neous pollen in the diploids (cf. below) are perhaps due to meiotic 
irregularities. Such are, according to Fagerlind (1937), rather com
mon in many different Galium species. The Galium tetraploids found 
spontaneously in nature possess, according to Fagerlind (1937) and 
Ehrendorfer (1949), normally only bivalents or in addition to 
these 1 or 2 tetravalents. The condition appears to be similar in the 
newly-produced G. lucidum tetraploids. The tetravalents cause just 
as little real complication of the meiosis (Fig. 2) here as in the 
“natural” tetraploids.

Heterogeneous pollen (that is, a composition of at least illusorily 
vital, well-developed pollen and more or less degenerated units) is, 
according to Fagerlind, often observed in diploid as well as in poly
ploid Galium biotypes. The condition may only in part be due to 
meiotic irregularities. A strongly varying content of the pollen sacs 
was met with in the Galium tetraploids produced experimentally as 
well as in the still diploid colchicin-treated plants and in the un
treated “controls”. It is very difficult to try to indicate the degree of 
degenerated pollen by means of exact figures. The variation is too 
great. Differences are observed not only between separate individuals, 
but sometimes also on comparison between different flowers be
longing to one and the same individual, different stamina in one and 
the same flower and between separate pollen sacs in one and the 
same stamen. For this reason it is only possible to state approxima
tive average values. In Table I a rough division of the material has 
been carried out. According to the table the “duplicated plants” 
show a greater spreading than the diploids. Almost half of the 
former exhibit a pollen lethality of 50 % or more (Fig. 3). Among the 
latter, individuals with values exceeding 50 % have not been ob
served.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): i
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Fig. 3. Strongly heterogeneous pollen in an experimental tetraploid of Galium lucidum.

The occurrence of heterogeneous pollen cannot, or at any rate 
cannot solely, be due to the tetraploid state or to the presence of 
tetravalents. This is proved by the appearance of such pollen in the 
diploids where tetravalents are lacking. Nor does the higher degree 
of degeneration of the “duplicated plants” seem to be due to the 
tetravalents. Meiotic abnormalities in consequence of the occurrence 
of these tetravalents have not been noticed. As the experimental 
tetraploids are not descended from any bastards, there are probably 
no greater differences between the four components of each tetra
valent. The only remaining possibility seems thus to be that the 
tetraploid state in itself is the cause of the increased pollen lethality. 
Facts in agreement with this have earlier been pointed out in litera
ture (cf., for instance, Müntzing 1937).

The diameter of the at least illusorily vital pollen grains exhibited 
about the same values in the experimental tetraploids as in the 
material of comparison. Most grains measured 14-17 [x and 13-15 /r 
respectively. In three “duplicated plants” with strongly heteroge
neous pollen, however, some grains had a diameter of 20-25 [x.

Characteristic of the external morphology of the “normal” pollen 
grains are a number of symmetrically placed meridian folds. Thus 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Number of meridian folds

Fig. 4. Diagram showing the number of meridian folds of pollen grains in diploid and 
chromosome duplicated individuals of Galium lucidum. If, for instance, the number 7 
has been predominant, but a few pollen grains have shown 6 or 8 folds, this has been 
marked with 7 in the diagram. Where 7 and 8 were observed in about the same fre

quency, this has been indicated with 7-8.

the pollen is what is generally called colpat. Concerning the “normal” 
pollen, the individual plant shows a rather fixed number of such 
folds. The number of folds in the “duplicated plants” and the con
trol material are given in Fig. 4.

It is clear from the diagram that the experimental tetraploids often 
possess a higher number of meridian folds than the diploid “con
trols”. With reference to the character in question, the former show, 
however, a spreading range that completely overlaps that of the 
diploids and, moreover, exceeds it on the + side. To judge from the 
material studied, which, however, is not great enough to allow reli
able conclusions, nearly half of the tetraploids exhibit Ihe values 8 
or 8-9. None of the diploids exceeds the value 7-8. The 2n- and 
4n-curves have quite different positions of their maxima.

In order to determine the size of the guard cells of the stomata and 
the number of stomata per mm2, the epidermis of the lower surfaces 
of the leaves was examined. As illustrated in Fig. 5 and 7, the “du
plicated plants” often have clearly larger epidermal cells than the 
diploid control plants. About § of the tetraploids reach values of 46 /< 
and more and fall therefore completely outside the variation range 
of the diploids. Moreover, a rather large number of diploids exhibit 
values which are lower than those found in tetraploids. The fre-

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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31-35 41-45 51-55
36-40 46-50 56-60

Length of guard cells

Fig. 5. Diagram showing the length of 
the guard cells in diploids and experimen

tal tetraploids of Galium lucidum.

71-90 111-130 151-170
51-70 91-1 10 1 31-1 50
Number of stomata per mm2

Fig. 6. Diagram showing the number of 
stomata per mm2 in diploids and experi

mental tetraploids of Galium lucidum.
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Fig. 7. Leaf epidermis of a diploid (to 1.) and an experimental tetraploid (to r.) of
Galium lucidum.
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Crown diameter in mm

Fig. 8. Diagram showing crown diameter in diploids and experimental tetraploids of
Galium lucidum.

quency of stomata is on the whole in inverse ratio to the size. This is 
clear from a comparison between Fig. 5 and 6.

An examination of the leaves (cf. below) shows that these are 
nearly as large in the comparison material as in the chromosome 
duplicated individuals. This must imply that, at the same time as the 
cell size has increased, a reduction of the number of cells has taken 
place. This phenomenon has been earlier observed several times in 
other polyploids.

As is evident from Fig. 8, there does not seem to be any clearly 
demonstrable correlation between flower size and chromosome 
number in the examined material. With exception of the two indi-

Su. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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0.16-0.180.10-0.12 0 22-0.24
0.13-0.15 0.19-0.21
Relative leaf breadth

Fig. 9. Diagram showing relative leaf breadth in diploids and experimental tetraploids
of Galium lucidum.

viduals with a crown diameter > 5 mm among the “duplicated 
plants”, the average value of the tetraploids nevertheless appears to 
be somewhat higher than that of the diploids. About 10 % of the 
latter fall within the group 3-3.5 mm where still no tetraploids can 
be classified.

The size of the leaves as well as their shape change rather markedly 
from plant to plant, and also within one and the same individual 
rather considerable differences exist. Consequently it must here be 
difficult to make accurate comparative studies. Probably there are 
no real differences in the length of leaves between experimental 
tetraploids and diploids. On the other hand, there appears to be a 
slight tendency to broader leaves in the tetraploids. This is evident 
from Fig. 9. Hence it is clear that the 4n-curve covers the ‘in
curve and also somewhat exceeds the latter on the + side.

Any provable correlation between plant height or stem thickness 
and chromosome number has not been observed.

From Table II it appears that there are no “duplicated plants” 
with “gigas-characters” in respect of all the characters studied. For 
some tetraploids, + signs (for the meaning of these see the table) 
have been put in three columns. Other 4n-plants deviate from the 
diploids in two respects or only in one. The three tetraploids at the 
bottom of the table do not show a single “gigas-character”. In ex
perimental G. lucidum tetraploids there is consequently a continuous 
transition from plants which in many respects lie clearly outside 
the variation range of the diploids to such as wholly fall within it. 
Any correlation between the occurrence of the different “gigas- 
characters” does not seem to exist.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Table II. Summary of the 22 experimental Galium lucidum tetra- 
ploids with reference to the characters studied.

No.
of

plant

Degree of degen
erated pollen

Number of 
meridian 

folds

Length of 
guard cells

Crown
diameter

Relative
leaf

breadth

1 d 4- 4- 4-4-4- /
2 d 4- 4- + /
3 + 4" 4" d d
4 + + / d
5 + + + 4- d d
6 + d 4-4-4- d d
7 + 4- / d
8 / + 4- 4- d d
9 + 4" 4- d / d

10 / d + + d +
11 d 4- 4- 4- d d
12 d d d +
13 d d d d
14 / d / d
15 d d 4- d d
16 d d -i- d d
17 d d + d d
18 d d d d
19 + d d d d
20 / d d d
21 d d d d d
22 d d d d d

4- 50- 75 % 8 46-50 fi 5-5.5 mm 0.22-0.24
+ + 75-100% 8-9 51-55 /i 5.5-5.9 mm —

+ + + - — 56-60 n 6-6.5 mm —

Accordance with the 2n-plants is indicated with d. “Gigas-characters”, that is 
conditions obviously deviating from the diploids, are marked with + signs. An in
creased number of + signs implies increasing divergence from the characteristics of 
the diploids. Below the actual table the approximate meaning of the different numbers 
of + signs is indicated. The sign / means that the character has not been studied owing 
to the flowering having failed to appear or owing to some other reason. The material 
has been arranged in such a manner that plants with the highest sum of + signs are 
placed at the top of the table.

As has already been mentioned earlier, the Eu-Galium tetraploids 
found in nature possess none or at any rate no conspicuous “gigas- 
characters”. This may he owing to varying vitality and competition 
power in the different individuals of the newproduced tetraploid 
population. The “duplicated plants” with characters outside the

So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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valid variation range of the diploids differ perhaps even in physio
logical respects from those tetraploids which exhibit characters 
falling within the variation range of the ‘in-plants. If the former are 
less vigorous, they are of course killed by competition as time goes. 
The 4n-plants, which have about the same competitive power as 
the diploids, would thereby still be left. It is therefore conceivable 
that the offspring of a new-produced chromosome duplicated material 
will, in the course of time, show a reduced number of individuals 
with “gigas-characters”. In the case of Eu-Galium it is therefore not 
necessary to reckon on the consequences of an autonomic regulating 
process.
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DIE PELONEMATACEE DESMANTHOS 
THIOKRENOPHILUM, EIN VERTRETER DER 

APOCHROMATISCHEN BLAUALGEN 
AUS SCHWEFELQUELLEN.

VON

H. SKUJA.

Die Pelonemataceen bilden eine allem Anscheine nach recht na
türliche, selbständige Entwicklungsreihe, die fädige, unverzweigte, 
einzeln lebende oder in Bündeln und Bändern vereinigte farblose, 
vielzellige Organismen umfasst. Sie stammen höchstwahrscheinlich 
von den Blaualgen ab, haben jedoch offensichtlich schon eine lange 
selbständige phylogenetische Entwicklung hinter sich. Letzterer 
Umstand äussert sich unter anderem in der Ausbildung einiger von 
den hormogonalen Blaualgen abweichenden Verbandtypen. Die 
einstweiligen Beziehungen zu den Blaualgen lassen sich in den man
chen Pelonemataceen eigenen Dauerzellen nachspüren. Diese werden 
auf vollkommen gleiche Weise gebildet, wie bei den Blaualgen. Al
lerdings kennt man solche typischen Dauerzellen oder Hypnocysten 
gerade bei den Oscillatoriaceen nicht, welchen die Pelonemataceen 
sonst am meisten ähneln, z. B. auch im Fehlen von Heterocysten. 
In meiner Bearbeitung der Gruppe (Skuja 1956, S. 80) habe ich 
vorläulig 4 Gattungen unterscheiden können. Zwei davon umfassen 
solitär lebende, also nicht in besonderen Verbänden vereinigte For
men; die zwei anderen Gattungen sind dagegen durch verbandbil
dende Typen repräsentiert. Von diesen sind die bündelförmigen 
Verbände der Gattung Desmanthos mit dem einen Ende festsitzend, 
haben infolgedessen polar leicht differenzierte Fäden, welche, ob
schon miteinander nicht verwachsen, doch im unteren Teil in eine 
gemeinsame Gallerthülle eingeschlossen sind. Die polar nicht dif-
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ferenzierten Fäden der freilebenden, bündel- oder bandförmiger 
Verbände der Gattung Peloploca Lauterborn (1915) sind dagegen 
miteinander seitlich verwachsen und bisweilen wellig gebogen 
oder spiralig gedreht. Da Desmanthos eigentlich eine benthonische 
Lebensweise führt, habe ich es in der oben zitierten Abhandlung, 
die sich mit den planktischen Formen beschäftigt, nicht näher be
rücksichtigt. Dies soll nun in dem vorliegenden Artikel getan werden.

Die bündelförmigen Verbände des neuen Organismus bestehen 
gewöhnlich aus 7 -10 Einzelfäden; selten war in den untersuchten 
Fällen ihre Anzahl kleiner oder auch ein wenig grösser. Die Bündel 
(Fig. 1-4) sind in der unteren Hälfte geschlossen, die Fäden hier 
also in eine dünne gemeinsame Gallertscheide eingehüllt, oben aber 
frei, so dass die apikale Hälfte der Fäden entweder allseitig oder 
auch mehr einseitig gebogen ausläuft; das letztere ist in einem stärker 
rinnenden Wasser zu beobachten, wo die Fäden stromwärts gebogen 
auftreten. Im unteren, geschlossenen zylindrischen Teil erreichen 
die Bündel — ihre Gallerthülle nicht eingerechnet — eine Dicke von 
6-8 ihre Gesamtlänge variiert dabei zwischen 50-100-160 fi. Am 
basalen Ende sind die Bündel meistens kurz zugespitzt, da die mitt
leren Fäden hier öfters leicht hervorragen. Mit diesem Ende ge
schieht desweiteren ihre Befestigung am Substrat — entweder einer 
festen Unterlage oder auch im Bodenschlamm der Gewässer und 
dann zwar etwa bis zur Hälfte oder mehr in diesem eingesenkt. Die 
gemeinsame Gallerthülle der unteren Bündelhälfte ist beim Vorkom
men der Form auf einem festen Substrat in der Regel dünn und, wenn 
ungefärbt, kaum bemerkbar. Da aber bei solcher, in der Unterlage 
nicht eingesenkten Lebensweise die Hülle meistens schwach gelblich 
gefärbt erscheint, ist sie dennoch gewöhnlich + gut erkennbar. 
Kommt Desmanthos aber auf schlammigem Untergrund, teilweise in 
diesem eingesenkt vor, so entwickelt sich die Hülle stärker, erscheint 
aufgequollen und bisweilen ziemlich dick (Fig. 2 u. 3), doch unge
färbt und hyalin, tritt aber trotzdem gut hervor, weil verschiedene 
Schlammpartikelchen und Sandkörner sich leicht an ihrer Ober
fläche anhaften und so ihre Umrisse schärfer machen. Über die 
Natur der — obschon schwachen — Hüllenfarbe kann ich bis auf 
weiteres nichts Näheres aussagen. Vielleicht handelt es sich eigent
lich gar nicht um ein besonderes Pigment, sondern um eine spärliche 
Ausfällung von Eisenoxydhydrat im Gel der Hülle, wie das ja oft 
auch bei verschiedenen anderen behüllten Mikroorganismen zu be
obachten ist.
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Fig. 1-7. Desmanthos thiokrenophilum n. g., n. sp. — Fig. 1 ein Bündel der Form von 
festem Substrat (Steinen), im unteren Teil ist der Verband in eine gemeinsame, dünne 
Gallertscheide eingeschlossen, im oberen Teil ist er frei, und die Trichomen gehen all
seitig gebogen aus; 2 u. 3 zwei Bündel vom Bodenschlamm mit gequollenen Scheiden 
und angeklebten Sandpartikelchen; 4 wie in Fig. 1; 5 u. 6 der terminale Teil der Tri- 
chome stärker vergrössert; 7 der untere bzw. basale Teil eines Trichoms stärker ver-

grössert.
Vergrösserung: in Fig. 1-4 etwa x 600; 5-7 etwa x 1200.

Die Fäden selbst, vor allem aber in dem freien oberen Teil, ent
behren jedoch einer sichtbaren oder mit den gewöhnlichen Fär
bungsmethoden feststellbaren, nennenswerten Spezialhülle. Sie sind 
polar mehr oder weniger differenziert, im unteren Teil bis 1,5 pt 
breit und hier kurz und wenig verjüngt, am Ende abgerundet, im 
oberen Teil allmählich, oft bis 0,5 /i verschmälert, am Apex jedoch 
meistens mit einer kopfig verbreiteten Endzeile; der grössere mittlere 
Teil der an den Querwänden nicht merkbar eingeschnürten Fäden 
ist allerdings zylindrisch ausgebildet. Sowohl die kopfige apikale, 
wie die mehr kegelig verjüngte am Apex abgerundete, basale End
zeile besitzen nur eine einfache, nicht etwaig verdickte Membran 
und sind ohne eine eventuelle kalyptraartige Bildung. Die Grenzen 
der Fadenzellen sind meistens recht unscharf, die Querwände also 
gewöhnlich ziemlich zart, bisweilen schwer sichtbar, die Zellen 
selbst meistens isodiametrisch oder etwas (bis l^mal) länger als 
breit; im terminalen Teil der Fäden können sie auch wenig kürzer
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als breit sein, dagegen im basalen Teil bis 2- oder sogar 4mal länger. 
Ihr Protoplast ist farblos; man sieht dies besonders auch in dem be- 
hiillten Teil der Bündel, wo die Fäden zu mehreren übereinander 
liegen: auch hier erscheint der Zellinhalt immer noch ungefärbt. 
Freilich ist im Protoplast eine dichtere, darum etwas dunkler her
vortretende, periphere und eine lichtere, axillare Partie bisweilen 
wahrnehmbar. Von Assimilaten und Reservestoffen beobachtet man 
selten eine geringe Anzahl nur äusserst feinen Körnchen im Plasma 
zerstreut.

Weder bei den in Verbänden vereinigten, noch durch eine vor
herige Zerteilung dieser isolierten Fäden ist es mir gelungen eine 
eventuelle gleitende Fortbewegung festzustellen.

Über die Vermehrung und das Wachstum der Form kann ich 
freilich nicht vieles mitteilen. Offensichtlich geschieht dies durch die 
Fragmentation der Fäden und eine folgende Verschiebung der Teile 
gegeneinander, die sich dann beim Anwachsen, und zwar durch die 
Tätigkeit einer vorwiegenden subapikal erscheinenden Teilungs
zone, allmählich polar differenzieren. Solche Fadenfragmente kön
nen auch als eine Art von Hormogonien fungieren, also die Verbrei
tung der Form besorgen und den Anlass zur Bildung neuer Verbände 
geben. Eine Längsspaltung der Bündel habe ich jedenfalls nicht be
obachten können, obschon eine solche bei älteren Verbänden gut 
denkbar ist. Was nun die verwandtschaftlichen Beziehungen, somit 
auch die systematische Stellung der Form betrifft, so zeigt sie eine 
gewisse habituelle Ähnlichkeit mit Blaualgen der Gattungen Schizo- 
thrix und Microcoleus, doch gewissermassen auch mit den Beggia- 
toaceen der Gattung Thioploca. Freilich handelt es sich bei Desman- 
thos kaum um einen direkten apochromatischen Abkömmling von 
beispielsweise irgendwelcher Schizothrix oder eines Microcoleus. Das
selbe ist von einer eventuellen Abstammung von Thioploca-artigen 
Typen zu sagen. Es handelt sich hier allem Anscheine nach nur um 
homologe Erscheinungsformen, letztere im Sinne einer parallelen 
phylogenetischen Entwicklung aufgefasst (siehe z. B. Skuja 1956, 
S. 7). Die Vermutung, dass irgendwelche der erwähnten hormogona- 
len Blaualgen durch Verlust von Pigmenten eine Desmanthos-'&hnh- 
che Form gebildet hat, würde mir nämlich viel weniger glaubhaft 
erscheinen als die Annahme ihrer selbständigen, homologen Ent
wicklung von den einfachsten, solitär vorkommenden fädigen Pe- 
lonemataceen. Und letzteres zwar deshalb, weil in dieser Familie 
schon einige sehr ähnliche, bündelförmige, obschon freischwim- 
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mende Formen, namentlich die Pdoploca-Arten, bekannt sind. Da 
die Pdoploca-Arten (vgl. auch Perfiliev 1923) aber nicht festge
wachsen, sondern planktisch leben, fehlt ihnen auch eine polare 
Differenzierung der Fäden. Eine solche tritt dagegen bei dem mit 
einem Ende festsitzendem Desmanthos in charakteristischer Weise 
hervor. Dieselbe Erscheinung ist freilich auch verschiedenen, dem 
Substrat ähnlich anhaftenden Trichobacterialen charakteristisch. 
Die Ursache dafür bildet der* Umstand, dass die Zellen des basalen 
Trichomteiles bei solcher Lebensweise ihre Teilungsfähigkeit weit
gehend einbüssen und somit mehr in die Länge auswachsen, die 
teilungsfähigsten Zellen nun aber vorwiegend in einem subapikalen 
Abschnitt der Fäden auftreten und kürzer werden, und ausserdem 
die obere, terminale Partie des Trichoms öfters einer morphologi
schen Umgestaltung unterliegt. Demnach spricht das meiste zu
gunsten der Auffassung, dass Desmanthos eine Form aus der beson
deren Reihe der Pelonematalen ist. Und wenn auch die Pelonemata- 
len selbst einstweilen als apochromatische Deszendenten der Blau
algen anzusehen sind, hat diese pigmentlose Abzweigung der fädigen 
Cyanophyten, nach allem zu urteilen, jedenfalls schon eine lange, 
selbständige phylogenetische Entwicklung hinter sich. Als Resultat 
dieser Entwicklung sind dann einige, manchen hormogonalen Blau
algen konvergente oder phylogenetisch homologe Typen der Faden
verbände, so auch dieser bei Desmanthos entstanden.

Bevor ich mich nun abschliessend der Ökologie der neuen Form 
zuwende, sei diese zuerst noch taxonomisch präzisiert:

Desmanthos Skuja. — Die vielzelligen Fäden parallel oder leicht 
gewunden zu basal festsitzenden oder im Schlamm bis zur Hälfte 
und mehr eingesenkten Bündeln vereinigt, im unteren Teil von einer 
gemeinsamen Gallerthülle umgeben, oben frei und + divergierend 
abgebogen, polar differenziert und farblos, unbeweglich. Vermeh
rung mittels hormogonienähnlicher Fadenfragmente.

Zur Zeit nur eine Art bekannt:
D. thiokrenophilum n. sp. — Bündel meist aus 7—10 Päden be

stehend, ohne Gallerthülle 6-8 p breit, 50—100—160 p lang, unten in 
eine dünne bis mässig dicke Gallerthülle eingeschlossen und am 
Ende kurz zugespitzt, oben in freie, einseitig oder allseitig abgebo
gene Fäden aufgelöst. Gallertscheide farblos bis schwach gelblich, 
oft mit angeklebten Sand- und Schlammpartikelchen, faden polar 
differenziert, unten bis 1,5 p breit, oben bis auf 0,5 p verjüngt und 
bei guter Entwicklung mit einer + kopfigen Endzeile, an den mci-
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stens schwer erkennbaren Querwänden nicht oder kaum einge
schnürt; Zellen isodiametrisch oder bis l|mal länger als breit, in 
dem meristematischen Teil bisweilen auch kürzer, im unteren Teil 
dagegen bis 4mal länger als breit, mit farblosem, doch mitunter 
ziemlich deutlich in eine dichtere, deshalb dunkler erscheinende 
periphere und eine hellere, axiale Partie differenziert.

Lateinische Diagnose:

Desmanthos Skuja.

Filamenta seu trichomata simplicia, e serie singula cellularum constituta, 
apice et basi differentia, namque terminaliter vulgo eximie attenuata et 
plusminusve capitata, plura in fasciculos erectos basi substrato adfixos et 
hie vagina instructos confecta; sed pars superna fasciculorum plerum- 
que evaginata, aperta et in trichomata solitaria, libera discendens. Cellulae 
semper achroae, protoplasto incolorato. Propagatio fit hormogoniis seu 
fragmentis plus minus longis trichomatum.

Species unica mihi adhuc nota:

D. thiokrenophilum n. sp.
Fasciculi e paucis (plerumque 7-10) trichomatibus constituti, basi sub

strato adfixi vel in limo immersi, 6-8 ß crassi, 50-100-160 ß longi, inferne 
vaginati; vagina communi tenui satis firma aut interdum mucosa et am- 
pliata, incolorata vel raro dilute luteola. Trichomata ad genicula aegre 
visibilia haud constricta, aetate provecta ad apicem sensim et longe at
tenuata, inferne ad 1,5 ß crassa extremo ± obtuse rotundato et cellulis ad 
4-plo longioribus quam latis, in parte media trichomatum cellulis diametro 
aequilongis vel ad sesquilongioribus et superne ad 0,5 ß attenuata cellulis 
interdum diametro brevioribus, extremo capitato. Contentus seu proto- 
plastus cellularum achrous sed saepe cum ectoplasmate densiore et griseolo 
ab centroplasmate claro distincte limitato. Lineam. nostra 1-7.

Der neue Organismus ist mir bisher nur an zwei Stellen und zwar 
in dem durch seine Schwefelquellen bekannten Badekurort Kemeri 
(vgl. Kupcis 1926 u. 1928) in Lettland vorgekommen. Dabei handelt 
es sich um den oberen Lauf, z. T. die Austrittstelle selbst von zwei 
kleineren Schwefelquellen -— der sog. Pavillon- und Batramquelle 
— welche baineologisch nicht ausgenutzt werden und sich im Park 
des Kurorts befinden. Desmanthos kam in den Jahren 1932-43 so
wohl an den Steinen der Einfassungen festsitzend, wie auch in dem 
grauen bis weisslichen Bodenschlamm der Abflüsse bis zur Hälfte in 
diesem eingesenkt zerstreut vor. Es handelt sich also um Stellen der 
höchsten Schwefelwasserstoffkonzentration der beiden Quellen, 
deren Wasser, soweit bekannt, zwischen 25-30 mg/1 aufweist, wo- 
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gegen die stärksten Quellen des genannten Gebietes einen Schwefel
wasserstoffgehalt von 52-64,4 mg/1 haben. Das Wasser an den Fund
stellen ist massig fliessend bis rinnend und enthält darum nicht sehr 
viel anderer Organismen, weil diese leicht weggespült werden. Eine 
der häufigsten Formen ist jedenfalls die festsitzende Thiothrix nivea 
(Rbii.) Winogr. An einzelnen gegen den Wasserstrom mehr ge
schützten Mikrolokalen trifft man allerdings auch kleine Ansamm
lungen freischwimmender teils gefärbter Schwefelbakterien, Blau
algen und farbloser Flagellaten. Zuerst sind es einzelne Fäden der 
freibeweglichen Beggiatoa alba (Vauch.) Trev., weniger B. leptomiti- 
formis (Menegh.) Trev. und B. minima Winogr. sowie der Oscilla- 
toria trichoides Szafer, 0. Lauterbornii Schmidle und eines Achroo- 
nema, die man auf und in der oberen Schicht des Bodenschlammes 
findet, sodann kleinere, schön rosenrot bis karminrot gefärbte 
Schwärme von Chromatien, wie Chromatium Weissei Perty, Ch. 
Warmingii (Cohn) Mig. fa. minus Bavend. und Ch. minus Winogr., 
welche entweder in + reinen Anhäufungen oder gemischt auftreten 
und augenfällige Flecken von Vegetationsfärbung im Quellbett bil
den. Von den farblosen Flagellaten sind es einige Pleuromonas, 
Tetramitus und besonders mehrere andere polymastigine Formen, 
wie Chilo mast ix- Arten, Trigonomonas, Hexamitus und Trepomonas, 
die hier Vorkommen und gewissermassen als Begleitformen von 
Desmantlios angesehen werden können. Etwas weiter vom Austritt 
der Quellen, wird ihre thiophile Mikrophytenvegetation bald üppi
ger und buntfarbiger, weil sich hier verschiedene Blaualgen, Chloro- 
bakterien und Grünalgen zu den genannten Formen gesellen, ja 
sogar Überhand nehmen. Freilich ist Desmantlios da nicht mehr zu 
finden; jedenfalls habe ich es dort nicht feststellen können. Allem 
Anscheine nach ist die Form an mässig starkes und relativ reines, 
mineralisches Schwefelwasser gebunden. Ob es sich aber dabei um 
einen autotrophen oder heterotrophen oder auch einen Mikroorga
nismus von gemischtem Typus handelt, mögen künftige Forschun
gen aufklären.

L1TERATURVERZEICHN IS.

(Umfasst ausser den direkt zitierten auch einige "wichtigere als Ratschläge benutzte
Arbeiten.)

Baas-Becking, L. G. M., 1925: Studies on the Sulphur Bacteria. — Ann. of 
Bot., 39. London.

Bavendamm, W., 1924: Die farblosen und roten Schwefelbakterien des 
Süss- und Salzwassers. — Pflanzenforschung, 2. Jena.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 1



444 H. SKUJA

Czurda, Y., 1935: Über eine neue autotrophe und thermophile Schwefel- 
bakterien-Gesellschaft. — Zentralbl. f. Bakt., Abt. II, 92. Jena. 

Emoto, Y., 1933: Die Mikroorganismen der Thermen. — Bot. Magaz., 47. 
Tokyo.

Harold, Ruth, and Stanier, R. V., 1955: The genera Leucothrix and 
Thiothrix. — Bacteriologic. Reviews, 19. Baltimore.

Kupcis, J., 1926: Die Entstehung des H2S in den Schwefelquellen von 
Kemeri. — Latvijas Farmac. Zurnals, 1926. Riga.

—»—, 1928: Die biochemischen Vorgänge im Schwefel- und Moorbade 
Kemmern in Lettland. — Zentralbl. f. Bakt., Abt. II, 76. Jena 
1928-29.

Lauterborn, R., 1915: Die sapropelische Lebewelt. — Yerh. d. Nat.-Med.
Vereins zu Heidelberg, N.F., 13. Heidelberg.

Örsted, A. S., 1844: De regionibus marinis. Elementa topographiae histori- 
conaturalis freti Öresund. — Hauniae.

Perfiliev, B. \V., 1923: K mikroflore sapropelja. — - Bullet. Comité pour 
Tétude des Sapropélites, 1. Petrograd.

Pringsheim, E. G., 1951: The Vitreoscillaceae: A family of colourless, 
gliding filamentous organisms. — Journ. of General Microbiology, 5. 
Cambridge.

Skuja, H., 1956: Taxonomische und biologische Studien über das Phyto
plankton schwedischer Binnengewässer. — Nova Acta Reg. Soc. Sei. 
Upsaliensis, Ser. IV, 16 (3). Uppsala.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4



Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 52, H. 4. 1958.

HARSTENA FLORA. II.
AV

AXEL OLSSON.

I denna tidskrifts andra häfte för i år publicerade jag en samman
ställning över kärlväxtfloran inom Harstena-området i södra Öster
götlands skärgård jämte en översikt över Festuca rubra s uppträ
dande i strandzoneringen därstädes (Olsson 1958). Jag har nu 
beretts tillfälle att i ytterligare ett par uppsatser lägga fram utförligare 
anteckningar för ett urval av strandens arter. Till grund för dessa 
ligga analyser av provytor och zoneringsprofiler men i lika stor ut
sträckning iakttagelser utan dessa hjälpmedel. Den fördel, skär
gården erbjuder genom sin splittring, är ju den oändligt varierande 
utformningen av mötet mellan hav och land, och jag har sökt ut
nyttja denna. I ett begränsat strandparti är det så lätt hänt, att en 
växt hamnat i fel sällskap och i fel ruta, visserligen inom gränserna 
för sin tolerans; jag har försökt justera bilden genom att från strand
avsnitt till strandavsnitt söka tolka de avläsbara villkoren och de 
uppträdande arternas reaktion inför desamma. Arbetsmetodiken 
torde lysa igenom anteckningarna. Att de genomgående synpunk
terna blivit få, skyller jag i första hand på det stora artmaterial, jag 
arbetade med. Vidare är jag starkt medveten om den brist, som lig
ger i att endast somrarna kunde utnyttjas i fältet.

Även dessa anteckningar äro givetvis generaliseringar. Jag har 
velat kompensera detta genom att i vissa fall ge direkta beskriv
ningar av lokaler, i andra fall huvuddragen av de sociologiska en
heter, vari arten i fråga ingår. På båda vägarna hoppas jag att den 
större enhet, den samlade vegetationen utgör, i viss mån skall punkt- 
beläggas. — I huvudsak har jag inte velat dra upp jämförelser med 
andra författares iakttagelser och slutsatser. I denna uppsats har jag 
gjort det endast i fråga om Carex nigra (s. 479), som jag redan här 
diskuterar, med utgångspunkt från Englunds (1942) stimulerande 
arbete om Gotlands strandväxter.
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I detta första urval av arter har jag sökt följa den systematiska 
ordningen och medtagit kärlkryptogamer (Opliioglossum vulgatum) 
och monokotyledoner. Bland de senare återfinnes flertalet av det 
gröna följe, som bildar den perennerande stommen i strandsam- 
hällena. Genom att lägga till ett par dikotyledoner, Glaux maritima 
och Plantago maritima, har jag velat få denna grupp av indikator
arter mera fullständig.

Opliioglossum vulgatum L.

Runt fjärdarna och de inre vikarna allmän, påtriillas denna art 
i snart sagt varje avsnitt i alla strandtyper utom de hårt svallade och 
kan lokalt hopas i de artrika Festuca rubra- ängarna på sargad 
jordsvål. Arten är konstant djupt rotad och synes föredraga luckert 
substrat, vilket emellertid i andra fall kan vara skäligen packat och 
ibland ligga naket till ytan. Den har sin huvudutbredning i övre 
geolitoralen, snarast relativt högt upp, och kan någon gång påträffas 
under en bård av Filipendula ulmaria allra högst upp i driftzon. 
Gränsen uppåt torde bestämmas av lokala förhållanden, i första hand 
den alltmer tilltagande marktorkan; den nedre, mera obestämbara, 
har kanske med ett visst jorddjup att göra, kanske också med en viss 
höjd över sommarens vattenstånd i sjön och därmed markvatten- 
gränsen från denna. Den växer på mark, som visar stark benägen
het att överlagras av tunn tångdrift och gynnas direkt av sådan lika 
väl som av vegetationens utglesnande, öppnandet av sårade ytor i 
jordsvålen etc. Ovanför stranden förekommer den endast på några 
av de yttre skären, under förhållanden som direkt peka på silvatten- 
påverkan från fågelloppar. Däremot har jag inte funnit den in
sprängd i de verkliga trutskärens högvuxnare vegetation.

Redan tidigt lockades jag av den. Växten är något för sig på 
stranden, även därför att man väl måste räkna med att den funnits 
på platsen åtskilliga år, innan den visar sig över ytan första gången, 
vilket kan få en att fundera över huruvida vissa strandpartier äro 
fullstoppade av dess prothallier. Jag gav mig emellertid inte in på 
den lockande biologi, som ligger under marken, utan kom endast till 
ytliga resultat. Men jag började med den i fel strandtyp, och det var 
de sönderplottrade, endast delvis svålbundna stränderna med 
mycket jordfast sten, m. l.m. regellöst ursvallade partier mellan 
dessa etc., som gav de första intrycken. Opliioglossum tycktes visa en 
obetvinglig förkärlek för små förhöjningar kring stenarna men 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): i
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också för de éroderade fälten mellan dem; ibland låg det tångrask 
under bestånden, ibland inte. Redan på dessa trasiga stränder vi
sade arten en bestämd tendens att växa i Festuca rubra- zon, ganska 
deciderat långt upp, Taraxaca voro i regel att vänta på samma höjd, 
medan Plantago maritima i regel var passerad liksom Juncus Ge- 
rardi. Jag undersökte småbukter mellan hällar, fann ena gången 
Ophioglossum i överensstämmelse med mina erfarenheter ha stor 
dragning till den innersta uppvallningen mot hällarna, men andra 
gången i en halvmeterbred zon dra från kant till kant utan alt röra 
vid berget längst in, där dock Valeriana, Sedum telephium och Viola 
canina kunde stå bland gles Festuca rubra på svallad — alltför hårt 
svallad — mark. Efterhand klarnade begreppen, och Ophioglossum 
inrangerades i sambandet tångöverlagring — följande utsvallning av 
substratet med sargade och nakna ytor som följd. De ytor, där 
också småbestånd stodo, voro sådana, att tång borde stanna där 
vissa år eller m.l.m. regelbundet varje år. Jag hade många gånger 
funnit bestånden överströdda av tångrask eller stickande upp som 
öar över idel tångtäckt mark, i vissa fall rotade kring en enda Festuca 
arundinacea - tuva. På de jämnlöpande, lugnare stränderna återstod 
sedan endast att konstatera faktum. Uppfattar man sålunda de i 
strandängen löpande banden av Ophioglossum som zoner, inom 
vilka driftband ha benägenhet att läggas vid skilda vintrars varie
rande vattenstånd, bjuder denna tolkning inga svårigheter. Inom 
dessa zoner sker sedan en markant koncentration av individ till 
samma års smala ränder eller större ytor av tångdrift, där ungplantor 
skjuta upp åtminstone till midsommartid och stundom tätt. Under 
sådana förhållanden sker alltså en oerhörd förstärkning av bestån
den; funnes icke de besvärande ungdomsstadierna någonstans utom 
ens kontroll i jorden skulle man vilja anta direkt drifttransport till 
platsen. Nu torde man i första hand få räkna med rent vegetativ för
ökning genom adventivknoppar etc., men reaktionen är lika snabb 
— ytligt sett — inför en tångöverlagring som hos de fanerogamer, 
vilka skjuta upp genom samma tångtäcke första gången. — På hår
dare svålbundna stränder med djupare jord spelar eventuellt öpp
nandet av nakna ytor och miniatyrdiken i sig självt stor roll. Stundom 
finner man gamla, igenväxande gropar efter forna driftränder, vilka 
hunnit nästan slutas av Festuca rubra - ängen på nytt, men där plan
tor av Ophioglossum stå kvar nästan linjerakt i mitten, gärna med 
färskt tångrask kring sig. På det luckrare substratet mot t. ex. Sand- 
gärdsbukten bör en lätt och oregelbundet tångöverlagrad Festuca
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rubra- matta själv kunna hysa Ophioglossum mellan sina tuvor, men 
även där torde man i allmänhet få betrakta den utglesnande Ophio
glossum som i huvudsak kvarlevande från ur dess synpunkt mer 
gynnade driftsäsonger. — Att arten icke är absolut beroende av fritt 
utrymme, såg jag kanske mest påfallande fram till år 1952 vid 
Sandkroken, där den växte ganska rikligt nära högsta tånguppvall- 
ning på ett substrat av tång-sandmylla bland tät och högvuxen Poa 
ssp. irrigata och uttunnad Elytrigia repens på samma höjd i profilen 
som en första Festuca rubra dök upp. 1953 sökte jag den förgäves på 
samma ställe, enär vintersvallet farit illa fram med hela stranden 
och rivit sönder även grässamhället totalt.

Några biologiska data:
Ophioglossum har ganska lång vegetationsperiod och sen sporangie- 

mognad. Jag har antecknat den 17-18/5 1950 (en tidig vår), att den 
börjat skjuta upp ur marken t. ex. vid Gula klumparna mellan 
Hässelö och Birkenholmen, tillsammans med blommande Cochlearia 
danica. Den 27-29/5 samma vår har den ca 3 cm långa blad vid 
Kampsundet (Flisbrån). Den 30/6 1953, vilket var en torr och 
vacker sommar, äro sporangierna fortfarande slutna vid Sand- 
gärdsbukten, alltså i fullt solöppet läge. Den 17/7 har jag antecknat 
samma sak för ett delvis trädskuggat bestånd vid Näckroken på 
Harstena, med anmärkning att jag på andra lokaler sett enstaka 
exemplar ryka; den Botrychium lunaria, jag tagit en vecka tidigare, 
hade varit praktiskt taget färdig med sporspridningen och börjat 
torka. Slutligen har jag antecknat den 30/7 1953, att den ryker i en 
bukt på västsidan av Inre Kampö. — Å andra sidan har jag sett ar
ten gulna och torka ned utan föregående sporangiemognad i slutet 
av juli 1950, men som en rent lokal företeelse, då substratet torkat 
hårt i övre delar av strandprofilen (Sandgärdsbukten). Normalt sy
nes arten icke brådska med hoptorkningen ens efter sporangie- 
mognaden. — Vidare konstaterar man lätt, att ungplantor skjuta upp 
under praktiskt taget hela sommaren (t. ex. 30/6 1953 vid Sandgärds
bukten).

Triglochin maritimum L.

Allmän runt fjärdarna, är denna art sporadisk i ytterskärgården, 
där uppenbarligen strandtyperna bli för hårda: den är observerad i 
strandängen i N på Sandskären, i ett lokalt lågängsfragment vid 
randen av stenstrand på Strupskär, i liknande läge på Låga Manskär 
och med ett enda exemplar på Ytterö. Trots detta visar den en friskhet 
Sv. Bot. Ticlskr., 52 (1958): i
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i sitt uppträdande, som osökt påminner om Aster tripolium’s. Dessa 
arter följas gärna åt, men då expositionen hårdnar så att strand
ängen spränges, går Aster ensam vidare. Tydligen är det närmast en 
fråga om substratets hållfasthet. — Verklig massförekomst visar ar
ten ingenstans men kan dock sätta sin prägel på vissa strandav
snitt. Lerinblandad sand, såsom i östra delen av Sandkroken, ger 
otroligt vackra individ, liksom tillskott av multnande tång över 
samma slag av botten. Den största individmängden över visserligen 
begränsade arealer har jag iakttagit på den starkt kulturgödslade, 
mot byn vettande delen av Båtsviken, men individen voro små. Sten- 
revlar med mellanlagrat finare material, packat grus och stenskärv 
med eller utan finare överdrag ge typiska vidgade lokaler. Över så
dana revlar, som sticka ut från någon udde eller som stänga av öppna 
vikar vid mynningen, anhopas den gärna, t. ex. utanför holmarna i 
SV, vid V. Nötholmsviken etc. Likaså har den öppna Sandgärds- 
bukten mot sin utflackade mitt sådana endast vid lågvatten synliga 
uddar, där den står lika vackert och dominerar i bilden med 3-4 
eller flera stora individ på kvadratmetern. Frön och eventuellt lös- 
slitna exemplar måste anhopas tätare än eljest, men dessutom spelar 
säkerligen den rika organiska substans, som även sommardriften 
levererar, då den kanar över eller stannar kvar, en viktig roll. Karak
teristiskt är också, att Glaux maritima, som indikerar samma tång
drift, gärna möter omedelbart och med massuppträdande efter så
dana avsnitt.

Arten tillhör undre geolitoralen, upphör vid sommarhögvatten- 
linjen eller återfinnes som förkrympta, lågvuxna individ i någon 
högre driftrand. Vanligen uppträder den i Eleocharis uniglumis-äng 
med inslag av Aster. Vid Sandkroken på Sandgärdet växer den bland 
gles Phragmites, vid Alsundet och över den öppnare halvan av V. 
Nötholmsviken bland gles Scirpus maritimus. Uppåt övergå dessa 
samhällen i regel i ett Agrostis stolonifera-Juncus Ger ar di-bälte, i 
vilket Triglochin ebbar ut i möte med Glaux och Plantago maritima, 
samtidigt som den minskar betydligt i storlek.

Redan i de delvis svålbundna stenstränderna är Aster vanligare än 
Triglochin, även om den senare kan anhopas lokalt i en relativt smal 
Agrostis-zon. Risken blir i sådana fall större för tångöverlagring vid 
höga sommarvattenstånd. Arten böj es emellertid icke helt efter mar
ken utan spretar igenom tången med i regel flertalet stjälkar och 
blad; samtidigt etiolera de gömda delarna våldsamt och nya skott 
skjuta upp från basen.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): h
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Juncus Gerardi Lois.

Regelbundet ängsbildande tillsammans med Agrostis stolonifera i 
undre geolitoralen, med största täckning och mest högresta individ 
kring sommarens medelvattenlinje, är denna art vackrast på ganska 
luckert substrat med regelbunden sommardrift. Redan i lågängar 
med Plantago maritima bli exemplaren generellt lägre; i den egent
liga Festuca rubra-ängen ovanför sommarens högvattenlinje är ar
ten avgjort ovanför trivselmaximum och kan ej ges rangen av med 
denna konkurrerande ledart. I de flesta fall kan den här bedömas 
som segt kvarlevande eller nykoloniserande på m.l.m. sårad mark 
eller på lokalt blöta partier med markvatten nära ytan. Högt upp i 
Festuca rubra- ängen bli individen ofta endast några cm höga. Tyd
ligast märkes omslaget vid sommar högvattenlinjen på en strand 
med lätt torkande substrat. — Genom sina kraftiga, ofta tätt hop- 
bakade underjordiska delar bidrar den i hög grad till stabilisering av 
markens struktur. Till skillnad från Agrostis stolonifera finner man 
den aldrig rotad i de m. 1. m. avsnörda vikarnas driftmassor av vass 
etc., här kommer den alltså markerat in i Agrostis-hestknden först 
på den egentliga strandkantens renare, fasta botten.

I jämförelse med Agrostis stolonifera är den å andra sidan mera 
effektivt rotad i rörligare substrat, samtidigt som den låter vågsval
let mera obehindrat gå fram genom sina bestånd och bättre tål slit
ningarna av detta. Den tål mera av sommardriftöverlagring och re
par sig snabbt genom nya skott. Ett sår i marken erövrar den likaså 
snabbare genom kolonisation från sidorna.

Arten kan uppträda som sprickväxt i klippstränderna, stundom 
direkt uppstickande ur en smal springa men oftare ur väl utfyllda, 
bredare. Utåt skären blir den sällsyntare men träffas till de yttersta 
bådarna, där den dock gärna ersättes av J. compressus. I ytterskär- 
gårdens små ackumulerade, måttligt exponerade strandavsnitt fin
ner man oftare J. Gerardi än Agrostis stolonifera; i klippspringorna 
är förhållandet snarast omvänt. — Ovanför svallet uppträder arten 
efter ungefär samma principer som Agrostis, men avgjort sällsyn
tare, i randen av pölar eller i avrinningsstråk under fågeltoppar 
(t. ex. på Kråkmarö Lökskär), i regel på skärens yttersida. På de inre 
öarna går den icke i helt utsötat vatten. Den finns dock i det sommar
tid utsötade Skackelvarpet, där vinterhögvattnen regelbundet gå in.

I vårarnas tångbankar ingå också mängder av J. Gerardi, mest i 
form av långa kedjor av rotstockar, vilka generellt synas gro gott i 
Sv. Bot. Tidslcr., 52 (1958): 4
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värmen och fuktigheten och även ha något större chans än Agrostis 
att klara sig. Liknande rester ligga stundom tätt nedanför tångban
karna. De fruktställningar, man finner på våren, synas genom
gående ha döda frön.

Den tång, som om sommaren ligger och gungar i vattenbrynet, 
kan ibland slita sönder blomstjälkar eller fruktskaft ganska illa, 
om högvatten och sjögång sätta in. Men endast i verkliga undantags
fall når vågrörelsen om sommaren så högt, att blommande exemplar 
dränkas i sin helhet: de raka, styva stråna böjas knappt av vågrö
relsen, som passerar mellan dem.

Juncus articulatus L.; Lagerst. & Krok.

Upp till halvmeterhöga bestånd av robusta individ på några få 
ställen, i samtliga fall mot fria vattenytan och troligen silvattenpå- 
verkade i ganska hög grad; i vanliga fall äro de betydligt mera låg
vuxna och verka ofta direkt svältfödda.

Arten uppträder högt upp i undre geolitoralen i huvudsak på utpla
nade till sakta stigande, driftfattiga stränder mot de inre fjärdarna, 
på torftigt substrat av packad stenskärv med lera och dy, i allmänt 
lågvuxna strandängar, någon gång i fuktiga gångstigar etc. Den hör 
också till de arter, som gärna dyka upp i kotramp etc. i övre geolito
ralen. I regel stå individen enstaka eller i små grupper, mera sällan i 
tätare förband tillsammans med Juncus Gerardi — t. ex. i vackert 
ängsfragment på f. ö. ursvallad sten-grusstrand nedanför alar på 
Nötholmens östsida — eller Blysmus rufus (se denna art, s. 475).

Festuca arundinacea Schreb.

Detta praktfulla och likväl graciösa, tuvbildande gräs fmns på 
alla slag av stränder utom de hårt omrörda stenstränderna. Det 
uppträder spritt i grus-sandsträndernas vintertånglägen, yppigare ju 
mer materialet blandats med multnande tång under åren. I de sken
bart slutna strandängarna möter det oftast vid den markerade högsta 
driftranden men kan också, i samma mån som drift avlagrats på 
lägre nivåer och markytan är sårad, i glesa ridåer nå ned till sommar- 
högvattenlinjen. I flacka, svålbundna stränder i relativt lä, där 
mycket tång ansamlas men upprivningen av botten är minimal, kan 
den också ersätta Festuca rubra i helhetsbilden. Sina mest karakte
ristiska lokaler har den emellertid efter de långa stränder mot de 
inre öarna, som man vid första anblicken vill kalla stenstränder,

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): i
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Fig. 1. Festuca arnndinacea och de spretande tuvorna av Carex extensa på den måttligt 
exponerade stenstranden. östsidan av Skackla på Harstena. Augusti 1950.

men där expositionen ännu ej skärpts därhän, att Phalaris arundina- 
cea blir dominerande eller allenarådande gräs, men jordsvålen och 
den slutna strandängen har sprängts och stora nakna ytor uppträda 
genom allt större delar av profilen. Gränsen för artens hållfasthet är 
satt, när den inte längre kan kvarhålla sin jordtorva av mörkfärgat 
finare material — med andra ord, då stenstranden blir verkligt ex
ponerad för svall och isgång. Ovanför stranden går den icke.

Materialet i de delvis svålbundna stenstränder, där arten sålunda 
är mest karakteristisk, är osorterad morän, med jordfasta stenar 
som kärna i ofta relativt snabbt stigande strandplan; mellanrummet 
mellan dessa utfylles av finare material, som delvis omröres i ytan 
av vintrarnas svall, delvis är svålbundet eller i varje fall humusrikt. 
Tångfläckar och -band kvarhållas i lä av större stenar etc. Vegeta
tionen blir lika mosaikartad, artrikedomen ofta ganska stor, om 
strandplanet vidgas lokalt; om å andra sidan detta dras ihop till 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): i
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Fig. 2. Fesluca arundinacea’s tuvor höja sig över den utraderade strandängens m.l.m. 
nakna mark, groplats för bl. a. Puccinellia retroflexa. Sandskären. 31.7.1950.
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smalare stenskoningar inför hastigare stigande avsnitt, dominerar
F. arundinacea alltjämt i dessa. Som exempel kunna väljas långa 
sträckor på Harstena östsida i relativt lä av Inre Kampö, alltså uppåt 
Skackla och nedre delar av Österudd, med en smal alridå högst upp 
i stranden, vilken kan vidgas där stranden faller undan mera, och 
tallskog på morän omedelbart bakom denna. Här och där inkom
mer i stället på hastigare stigande, väl utfylld mark lövskogsfrag- 
ment med rönn, Rosa, olvon, en och eventuellt ek. För en sådan lokal, 
strax N om det staket som övertvärar Skackla, har jag antecknat föl
jande arter i stranden: Aster tripolium och Carex extensa spridda i 
Maura-bältet; Juncus Gerardi och Agrostis stolonifera, gå regellöst in 
i varandra, saknas över stora ytor; Festuca arundinacea genom hela 
strandplanet från Maura-rand till högsta driftrand, vilken den i 
princip följer längs hela stranden obekymrad om skugga från de 
överhängande alarna; F. rubra, mera enstaka eller i små fält, mera 
samlad i högre lägen men även bland Agrostis och J. Gerardi, talar 
om humusrikt material och svålytor; Centaurium vulgare, Chrysan
themum vulgare, Filipendula ulmaria, Glaux maritima, Leontodon 
30-583374 Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): //
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autumnalis, Lythrum salicaria, Plantago major v. scopulorum, Poten- 
tilla anserina, Sonchus arvensis, Valeriana sp., Vicia cracca, alla be
roende av sårade eller nakna ytor eller drifttång, med framförallt de 
högrestare arterna i högsta driftläge.

I praktiskt taget varje skenbart sluten strandäng på jordsvål träffas 
Festuca arundinacea högst upp i profilen som avslutning på F. rubra - 
zonen: i anslutning till högsta driftrand — årets eller något föregående 
års. Principiellt blir denna översta F. arundinacea - linje den enda, om 
strandprofilen stiger relativt snabbt och vintertångbanden läggas på 
samma höjd år efter år. Planas övre geolitoralen ut, så att vintersval
let kan gnaga över större ytor och drifttången vid vattnets regressio- 
ner läggas i liera band däröver, så kan arten åtminstone skenbart 
komma att dominera på samma sätt som i ovan berörda fall. Exem
pel ges på åtskilliga av de låga holmarna i SV, på ett mineralunderlag 
av rullstensgrus och stenskärv. F. rubra når i regel samma täckning 
på mellanliggande ytor, och Ag rost is stolo ni [era kan dras upp paral
lellt med båda till Filipendula ulmaria-bården. På sätt och vis ännu 
mera frappant blir förhållandet på tjockt svålbundna ytor, sakta sti
gande, där svallet inte river upp större sår men där vintertången 
lägges i smala band på olika nivåer och indirekt river sönder jord- 
svålen, då dessa nästa vinter föras bort igen. I sådana fall bryta 
tunna, glesa ridåer av Festuca arundinacea igenom eljest fullt regel
mässiga F. rubra -ängar, och kunna följas långa sträckor, löpa ihop 
och skiljas allteftersom tångbanden göra så. Vackra exempel ges i 
inre delarna av Påskholmsflagen på Hässelön, men även annorstä
des. Men i den slutna omgivningen bli tuvorna i regel ej grova eller 
stråna höga, och många synas aldrig komma till blomning. Däremot 
synas de hålla sin plats ganska länge, eller rättare: några göra det. 
Dessa kvarvarande stå till synes mera regcllöst mellan senare till
komna rader.

I en inre sandstrand sådan som Sandkroken på Sandgärdet, sakta 
stigande och med tångmängd mylla, kan arten hålla sin plats från 
sommarhögvattenlinje till högsta driftrand i tät Elytrigia repens. Den 
bidrar påtagligt till markens stabilisering. Alltför tjock tångöver
lagring och efterföljande bortsköljning av denna göra emellertid rent 
hus också i täta bestånd: djupa, nakna ränder skära rakt igenom 
dessa med höga, överlevande tuvor på båda sidor. I den mera rör
liga delen av stranden biter arten sig fast i ett översandat stenram- 
mel i en skog av Atriplex latifolia, Sonchus arvensis, Cirsium arvense 
m.fl. tillsammans med Elytrigia och Phataris arundinacea; detta 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (i9ö8): 4
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normalförhållande i hårdare exponerade grus- och sandstränder 
finner man i ytterområdet t. ex. vid »södra lagunen» på Ytterö, där 
den uppträder endast i ett stenrammel i vikens mitt tillsammans med 
Elymus och Phalaris.

I ytterskärgårdens starkt exponerade sten- och grusstränder hör 
arten till undantagen. Rikligast är den på Sandskären. På insidan av 
detta skär är den hårt omrörda svallgrusstranden, stigande etagevis, 
så gott som steril även i sina övre delar, innan ljungfälten möta, men 
här och där står en enstaka F. arundinacea i tångrand relativt nära 
sommarvattenlinjen. Då grus och sand öka i och med att stranden 
flackas ut mot udden i NV får den något större spridning, samtidigt 
som Elymus och enstaka Rumex crispus tillkomma. På andra sidan 
udden-sandreveln i NV tätnar den till ett lokalt fält framför Filipen- 
dula ulmaria-ridk, med lågstrandäng nedanför sig. Marken är i ytan 
starkt söndertrasad, mörk och dyartad över småsten och sand; de 
enskilda individen stå vissa år liksom överförhöjda på sina m. l.m. 
frieroderade jordtuvor. Från detta bestånd torde de exemplar här
stamma, som man regelbundet brukar finna ytterst på sandrevelns 
spets, i högresta snår av Atriplex latifolia och Polygonum avieulare v. 
eximium, upprivna och sekundärt rotade. (Anteckningar från i hu
vudsak 1.8.1950.)

Artens yttersta hållfasthetsgräns kan man studera under även 
andra villkor på snart sagt varje strand, där expositionen skarpes 
för hårt. Yttersta delen av Påskholmsflagen på Hässelön har stenig 
och ursvallad strand, och vattnet djupnar hastigt utanför. Vid 
Maura-zon går Aster tripolium i det mellanlagrade gruset, följd av en 
glesare sträng Phalaris arundinacea med en och annan Elymus are- 
narius och Festuca arundinacea. De båda förstnämnda sticka direkt 
upp ur gruset eller mellan större stenar, medan den senare söker det 
minsta lilla lä som synes stå att få och där tångdrift anas i ytan. 
Gamla och nya rötter, stjälkbaser från fjolåret etc. bygga fortfarande 
upp dess tuvor, men dessa äro delvis frieroderade, och de gröna 
skotten sticka också här upp liksom förhöjda över marken. Här är 
positionen skärpt till det yttersta.

Poa pratensis L. ssp. irrigata (Lindm.) Lindb. fil.

Denna art uppträder i driftlägen i de ackumulerade strändernas 
övre geolitoral. Vackrast utbildad och stundom i rena bestånd fin
ner man den på tång-sandmylla l.ex. högt upp på de inre sand-
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stränderna, men den ingår också regelbundet i de skenbart slutna 
strandängarna som avbrott i jordsvålens Festuca rubra-matta. Då 
strandtypen skärpes med hårdare exposition, inskränkes den till 
närheten av högsta driftrand, i stenstränderna även där sporadiskt. 
Utpräglat fågelgynnad hör den till mattbildarna på de allra rikaste 
trutskären och uppträder f. ö. åtminstone i närheten av fågeltoppar 
och reden. Slutligen finns den kring hombodar etc. intill byn men 
icke i gräsvallarna.

Vackraste lokal för arten sammanfaller åtminstone vissa år med 
Harstena byalags vackraste strandslåtter, vid Sandkroken på Sand
gärdet, med Elytrigia repens och Poa ssp. irrigata dominerande över 
Alopecurus arundinaceus, Festuca arundinacea, utglesnande Phragmi- 
tes m. fl. arter på tjock mylla av sand och multnad tång; den upp
träder där även i anslutning till praktiskt taget varje multnande 
tångsträng över bara sanden. Vid Skagskrokens öppna sandbukt på 
Harstena håller den från år till år mera beständiga, men mindre 
ytor. Framförallt under våren och försommaren belyses där tydli
gare än eljest artens stora variation, då olika kloner med vardera 
någon kvadratmeters yta möta varandra. Mineralsubstratet intill 
tångbankarna är här fattigare, hårdare packat och grövre, och ovan
för möter den ej översvämmade markens Festuca ovina-hed nästan 
knivskarpt. Innan dess ger dock den uttunnade tången plats åt di
verse andra trevliga växter: Corydalis pumila, Geranium pusillum, 
Valerianella olitoria etc., givetvis Potentilla anserina. Poa ssp. irrigata 
blir här icke högvuxen i jämförelse med förhållandena vid t. ex. 
Sandkroken. Men upprivningsrisken är mindre.

På mera stabila stränder är sambandet med de multnande 
strängarna av tunn tång ovanför sommarens högvattenlinje lika 
klart. P. ssp. irrigata återfinnes på praktiskt taget alla typer av mark, 
från t. ex. Flisfjärdens hårt packade partier med mycket stenskärv 
etc. nära ytan till den djupa jordsvålen i vikarna eller t. ex. runt 
Husfjärden. Från plats till plats reagerar den som övrig vegetation, 
ofta är den lågvuxen, stundom relativt högvuxen och yvig etc. Med 
tångrändernas varierande placering inkommer den stundom sam
tidigt med Festuca rubra i profilen, stundom förskjutes den helt till 
närheten av högsta driftrand. Ju tätare allmänvegetation i en strand
äng på jordsvål, dess abruptare bryta dess band av denna. I mycket 
påminner den i sitt uppträdande om Carex nigra, vilken dock visar 
större konkurrenskraft framförallt i avsnitt, där markvattnet gärna 
stagnerar. Poa liksom nykoloniserar normala avsnitt i stranden för 
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några år i taget och är sedan åter borta. Dess vassa, om Carex nigra’s 
påminnande blad komma uppskjutande genom den tunna tång
driften — och i randen av bankarna - under hela första sommaren, 
och året efter synes den ofta täcka hela den då nakna ytan. Med den 
följande läkningen av såret i marken, då Festuca rubra-mattan 
åter slides, försvinner den igen. Men ännu långt efteråt stå enstaka 
tuvor kvar i samma rad som t. ex. de likaså uttunnade exemplar av 
Valeriana och Ranunculus acris, som inkommo samtidigt, eller på 
andra nivåer Carex nigra, Taraxaca, Ophioglossum etc. Poa ssp. ir- 
rigata kommer och går med tånglägena i Festuca rubra- ängen. 
Samma sak ser man varierad där en tångsträng på gränsen mot 
aldrig översvämmad mark drar fram över grusmängd, tunn jord 
över en häll: där och endast där växer arten. — I de endast fläckvis 
svålbundna stränderna mot t. ex. Flisfjärdens östsida hör den när
mast till de lugna, väl utfyllda småvikarna mellan mer exponerade 
avsnitt och uppträder mest fläckvis i bakgrunden av Agrostis stoloni- 
fera- fält.

I ytterskärgården kan man finna Poa ssp. irrigata långt upp i 
strandängsfragmenten men endast sporadiskt. Rikligast påträffas 
den i norra bukten av Sandskären.

På Storkarlen, områdets utan tvekan rikaste bokoloni för trut och 
ur växtsynpunkt rikaste skär, är arten absolut dominerande gräs 
både på de breda jordrabatterna och i bredare öppna förklyftningar; 
i senare fallet delar den delvis utrymmet med Poa nemoralis. Båda 
arterna bli oerhört frodiga och lämna inget utrymme åt Festuca rubra. 
Båda växa ända fram till bona och fågeltopparna; först i draget från 
öppna sjön på den mera burdusa yttersidan ersättas de av F. rubra, i 
första hand i smalare sprickor.

På de övriga, halvdana fågelskär, området rymmer, är arten in
skränkt till de allra närmaste omgivningarna av bona eller de vit- 
fläckade toppar, där fågeln sitter. Små fält eller enstaka exemplar 
bruka sticka upp i den dominerande Festuca rubra, och redan dessa 
småytor av Poa ssp. irrigata få tas som glädjande tecken på att bo
området eller toppen ifråga alltjämt lever. På samma sätt uppträder 
den intill tärnornas sittplatser och bon på de små holmarna inom 
fjärdarna.

Puccinellia retroflexa (Curt.) Holmb.

Arten träffas regelbundet på de låga bådar, som knappt stigit ur 
sjön, och håller sedan sin plats närmast sjön på alla klippstränder. I
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strandängarna inom området bildar den ingenstädes slutna bestånd 
och påträffas rikligare endast i speciella fall.

I sluten strandäng har jag funnit den endast på den kulturgödslade 
botten vid Båtsviken nedanför södra ladugårdsklungan, i spridda 
och högresta exemplar. Vid de inre sandstränderna påträffas då och 
då enstaka exemplar vid eller nära vattenlinjen. Likaså kan den 
sporadiskt stå på tunn jord över hällar vid stranden, helst om sub
strate! gödslas av nedsilande kreatursspillning eller fågelexkremen- 
ter, gärna tillsammans med t. ex. Cochlearia danica, Sagirta procum- 
bens och Spergula salina. Rikligare har jag sett den endast på Sand
skären, alltså långt ut mot havet, där strandängen i bukten mot N 
delvis rives upp mycket svårt vissa vintrar och den underliggande 
marken eroderas m.l.m. hårt. Afot rena sandytorna uppfångades 
där år 1950 ännu långt fram på sommaren välutvecklade och rikt 
förgrenade tuvor, som drevos in med vågsvallet och rotades, delvis 
översandades och dock blommade rikt. Tillsammans med rikligare 
Atriplex latifolia och Polygonum aviculare v. eximium jämte enstaka 
Festuca arundinacea klädde den också insidan av den revel, som av
slutar bukten mot Ö, ut till dennas spets. Det mesta av detta tydligt 
vågtransporterade material torde haft sitt ursprung omedelbart in
nanför denna, där erosionen gått relativt skonsamt fram med mar
ken men eliminerat det mesta av ursprunglig växtmatta. Stora ytor 
av mörk jord hade blottlagts, över vilka i stort sett endast kvar
stående Festuca arundinacea sköt upp med förhöjda luvbaser, ffär 
uppträdde Puccinellia ganska rikligt och särdeles välväxt. De gyn
nande faktorerna torde ha varit de för en gångs skull konkurrensfria 
ytorna på rätt nivå, markens goda näringsmöjligheter och slutligen 
strandavsnittets alla möjligheter att fånga upp både frön och lös- 
slitna individ från havet.

Redan på de lägsta skär, där Puccinellia uppträder som enda 
fanerogam, växer den i Maura-bältet, som drar svarta band längs 
samma sprickor, markerande var svallvatten går tillbaka eller stagne
rar för kortare tid. På de vid sommarstorm helt översvallade bå- 
darna kunna Puccinellia och Maura-banden vara inskränkta till 
botten av markerade småförklyftningar och svackpartier, eljest 
komma framförallt mera utplanade hällar med mot sjön riktade 
spricksystem i fråga. Växten står rotad i de smala sprickorna, en
dast sällan på tunn jord mellan dem. Ofta vidgas dessa sprickor och 
flackas ut närmast kanten, beroende på att ytliga skärvor brutits 
loss, och hela gräset ligger ofta utbrett inom denna utflackning. Det 
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Fig. 3. Pnccinellia retroflexa i hällsprickor. Strupskär. 8.8.1951.
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binder där också en ytlig torva av jord, i blöta seg som beck, vilken 
bokstavligen kittar tast växten i sprickan. Endast sällan påträffas den 
i urgröpningar utan underliggande spricksystem; dock har jag sett 
den tillsammans med Sedum nere i mängd i sådana, uppkomna 
genom att vissa mineralkörtlar eroderats bort snabbare än omgiv
ningen, på låga skär med tärnbon strax ovanför. I sådana tall kan 
man uppleva sensationen att kunna vaska ut all jord från växtens 
rotsystem: mest finsand inmängd med fragment av musselskal o.d. 
I de verkliga sprickorna söker sig Puccinellia under sin jordtuva 
djupt ned med rötterna efter ungefär samma princip som Spergula 
salina, med vilken den kan dela en smal spricka: hela rotsystemet 
utplanat och vilt utbrett åt sidorna och nedåt.

Generellt är gräset svältfött i klippspringorna och otlast dvärg- 
vuxet, däremot genomgående fertilt. Endast sällan finner man hygg
ligt utvuxna exemplar, aldrig några som kunna konkurrera med de
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ackumulerade strändernas. Endast i gynnsamma fall — över lång
sträckta planhällar — finner man dess tuvor tätt instoppade i sprick
systemen, oftare rör det sig om ett par-tre stycken på metern eller 
inga alls, även om platsen verkar lockande ytligt sett, men det är 
ändå överraskande att det aldrig saknas på ens det minsta skär.

Sitt läge inom A/aura-bältet behåller arten, även sedan nya arter 
tillkommit, delvis högre upp: Agroslis stolonifera, Juncus Gerardi eller 
./. compressus, de fågelgynnade Sedum acre, Cochlearia danica eller 
Matricaria maritima m. fl. Från de yttersta bådarna och in till de 
kulturgödda holmarna vid byn gäller samma sak: då den första 
tuvan Festuca rubra infinner sig i sprickan, är det slut med Puccinel- 
lia. Ju längre till havs man kommer och ju mer burdust stranden 
reser sig mot vågsvallet, dess bredare blir dess zon. På dc större skä
ren är det dock möjligt, att fågelträcken och silvattnet dra den en 
aning högre, än vad vågorna slå sommartid; en del iakttagelser på 
t. ex. Storkarlen tala därför. I sådana fall torde den högre luftfuktig
heten på havssidan gynna den.

Arrhenatherum elatius (L.) M. & K. ssp. vulgare (Fr.) Hyl.

Denna art uppträder inomskärs på små ytor på grusigt substrat i 
det för svall och drift mera utsatta stråket mellan södra delarna av 
Harstena-Hässclö och Sandgärdet, ökar i frekvens utåt skären men 
visar få större lokaler; en sådan ges emellertid på Örskär i Gräs- 
marö ytterområde. — På Kråkmarö Lökskär är den dominerande på 
den för länge sedan övergivna tomtplatsen, och på Sandgärdet stå 
enstaka exemplar på en naken grusyta i den gamla slåtterängen. Eljest 
är den helt bunden till stränderna eller deras omedelbara grannskap.

Nedre gräns i strandprofilen varierar. Inomskärs och eljest i mera 
skyddade lägen stå enstaka exemplar vid sommarhögvattenlinjen, 
med hårdnande exposition förskjutes gränsen i regel till betydligt 
högre liggande vinterdriftlägen. Gräset gynnas av drifttången i mått
liga mängder och den ringa konkurrensen av andra arter på det 
m.l.m. rörliga, sandmängda substrat, som hyser den: Arrhenatherum 
elatius -ängen står alltid öppen, luftig och ljus. De enskilda individen 
äro vackrast på eller i direkt anslutning till under föregående vinter 
avlastad drifttång, och beståndens utsträckning bakåt torde i mycket 
hög grad bero på i vad mån denna högsta svall- och driftzon bred
dats under vintrar med exceptionella högvattenstånd. I samma mån 
som den ursprungliga tånggödslingen brunnit ihop på högre nivåer 
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och torkan samtidigt ökar, glesna bestånden och de enskilda tuvorna 
bli alltmer lågvuxna och i allt större utsträckning sterila. Tydligast 
visar sig detta på sten-grusstränderna, såsom på Orskär, där arten 
är nästan allenarådande ovanför den aktuella stranden, med allt 
större ytor av sterilt grovmaterial i ytan. På mera snabbt stigande 
stränder — vilket är det vanligare inom hela området — blir emeller
tid submersionszonen smal, och Arrhenatherum's enda refugium 
inskränkes därmed till ett lika smalt band; så är fallet t. ex. längs de 
vackra grusstränderna på insidan av Sandskären, där torkan ytter
ligare kan skapa en praktiskt taget steril zon bakom densamma, 
innan skärets ljunghed möter m.l.m. abrupt. Det ges emellertid en 
annan typ av växtplatser här och där i ytterområdet: rent mullartade 
plan ovanför en första stigning från sjön, mot vilken driften ligger 
bankartat an, medan i planet bakom sand och tång intimt blandats 
under en följd av år. I sådana fall uppkomma i regel biandsamhällen 
med andra, även högvuxna arter, som gynnas av samma mylla. På 
sådana plan kunna årsplantorna stå tätt om hösten. Rent generellt 
sker föryngringen av bestånden på tånggött fmsubstrat, och arten 
vandrar sålunda undan för undan nedåt med landhöjningen. Mycket 
talar eljest för att spridningen från plats till plats sker med vågor och 
drift. Lokalt torde spridning ske med fågel från rika strandföre
komster till m. 1. m. humusrika sten-sandutfyllnader över svackor 
högre upp; jag har lagt märke till sådana framförallt på Örskär och 
på det norra av Måsskären utanför Grönsö.

Inomskärs har jag funnit arten i enstaka exemplar på Sandgärdets 
stränder, vidare på sydsidorna av Jutskär, Stora och Lilla Runnskär 
samt på tärnornas boskär mellan Sandgärdet och Liksholmen, rikli
gare på insidan av Melskärs sydspets — i gattet mot Hattskär — i ty
pisk sprängd Phalaris-ång över ganska snabbt stigande grus-sten- 
strand och ebbande ut mot en matta av renlavar och Deschampsia 
flexuosa, likaså relativt rikligt i Bergholmssundets grus-sandstrand 
vid basen av Kryckbrittslången. På den sistnämnda lokalen sker 
starkaste koncentration mot ett fält av Elytrigia repens under al, 
starkt driftgödslat; upptill avta båda arterna över alltmer sterilt grus 
med torkande tångrester i ytan. Följeväxterna äro — som alltid — 
övre geolitoralens arter jämte inträngligarna på sällan eller aldrig 
submergerad mark: Galium verum, tynande Anthriscus silvestris, 
Sedum telephium, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Cynanchum 
vincetoxicum m. fl., efterhand Anthoxanthum odoratum och Deschamp
sia flexuosa.
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Längre ut finnas så förekomster på Inre Kampö (den öppna buk
ten i N, med Arrhencitherum på väg att uppslukas av ljunghed), 
Strupskär, Kråkmarö Lökskär, rikare på Måsskären utanför Grönsö 
(vackrast i den stora skärning som åt båda sidor går ut i sjön på in
sidan, i artrikt sällskap på humusrik mark), Sandskären och Låga 
Manskär. På sistnämnda skär förekommer den ganska rikt på syd- 
halvan, delvis ända uppe i den blockrika ljung-enbuskmark, som 
förbinder de enskilda strandavsnitten. Vackraste lokal är den hårt 
exponerade bukt mot S, där tångdriften vallas upp rikt inmängd med 
sand. Arrhencitherum ansluter där direkt till en tät nässelrugge, fortsät
ter genom ett brett fäll av Anthriscus siluestris och går vidare bakåt till 
högsta siktbara submersionslinje tillsammans med bl. a. Chrysanthe
mum vulgare, Galium verum, Hypericum perforatum, Sedum telephium, 
Vida cracca, Planlago lanceolata, Pori ssp. irrigata och Rubus idaeus, 
för att slutligen i höjd med de första enarna, nyponbuskarna och rön
narna blandas upp med Deschampsia flexuosa och renlavar. Dessa 
arter äro generellt ganska representativa för ytterskärgårdens acku
mulerade Arrhenatherum-avsnitt. l)å jag besökte lokalen (år 195Ü), 
låg vinterdriften långt ner, ungefär (ill mitten av Anthriscus-fältet.

På Örskär, som jag vill behandla mera ingående, omsluta på nord
sidan två långa klippuddar en bred halvmånformad bukt med 
bakomliggande klapperfält. Från vattnet sett har dess högra halva 
block och grovsten i stranden, den vänstra småsten och grus. Båda 
resa sig med markerad slänt från sjön mot jämnare ackumulations- 
plan; vinterdriften låg vid det tillfälle, jag närmare analyserade ve
getationen (slutet av juli 1953), delvis i släntens högre delar, delvis 
på krönet mot platån. Den stabilare stenstranden hade bred men 
gles Phalaris-zon genom hela stigningen, med ingående Elymus, 
ungefär från sommar högvattenlinjen också Chrysanthemum vulgare, 
Lythrum och Valeriana sp., vidare Scutellaria galerieulata, Galium 
verum och Vida cracca, på krönet något Urtica dioeca och rikligare av 
lågvuxen Rubus idaeus. Den senare arten kvarlevde spridd, efter
hand till ytterlighet uttunnad och kortvuxen på klapperfältet bakom, 
men ganska snart får dock detta som helhet betraktas som sterilt och 
löper ut mot berghällar. Grus-småstenavsnittet var upprivet och ve- 
getationsfritt genom hela stigningen så när som på en tät bård av 
Atriplex latifolia och någon Sonchus cirvensis på en tätare driftsträng.
I denna växte också strandens lägst placerade och enda blommande 
- åter blommande — Arrhenatherum elatius, med en vacker vippa 

bland många gula stänglar. På krönet möter så en ridå av visserligen 
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glest stående Artemisia vulgaris v. coarctata, synbart lidande av 
tångbrist och torka, med ingående enstaka exemplar av Chrysan
themum, Valeriana och Anthriscus, Isatis tinctoria och en översta 
Elymus, samt begynnande äng av Arrhenatherum. Denna äng slides 
därefter snabbt, så långt den kan slutas på stenskärv och grus med 
mellan- och underlagrad sand, de första 3-4 meterna med gles tång
drift spridd i botten bland driftbråte av skilda slag, därefter redan 
med renlav och landbundna mossor här och där. Efter 6-7 m går 
den uttunnad över ett äldre strandkrön, med rikligare av Chrysan
themum m.fl. överlevande arter, Anthoxanthum tillkommer här i 
glesa bestånd. Efterhand dominera sterila grusytor och knytnävs- 
stora stenar i ytan: Arrhenatherum i sällskap med ett fåtal följearter 
inskränkes mer och mer till öar i grushavet, kring låga enbuskar etc. 
Mot bergssidorna och de sterila grusfläckarna inkommer Deschamp- 
sia flexuosa, men Arrhenatherum kan också påträffas ensam i samma 
läge, helt omsluten av renlav. — Av följeväxterna är Chrysanthemum 
vulgare mest iögonfällande: den ökar som nämnts kring den äldre 
strandbrinken och kvarlever ända upp till bergskanterna med dåliga 
exemplar. Detsamma gäller Artemisia, Galium verum, Rubus idaeus, 
Sedum telephium och Fragaria vesca. I det nedre avsnittet växa dess
utom steril Valeriana, Solidago virgaurea, Barbarea stricta, Anthris
cus, Geranium robertianum och Rumex acetosa, vid den äldre upp- 
vallningen även Veronica serpyllifolia, vid öarna i grushavet även 
Vicia cracca och Potentilla argentea. — Vid motsatta stranden är för
hållandena om möjligt gynnsammare för Arrhenatherum-ängen — 
åtminstone till en början. Stigningen bakom grus-sandstrand är 
ringa, m. 1. m. grytformad, och sand-tångavlagringen stor. Arrhe- 
natherum-ängen börjar direkt bakom Filipendula ulmaria-bestånd, 
dels ren, dels uppblandad med Anthriscus, Barbarea stricta, Galium 
verum, Solidago, Vicia cracca, men också lokalt — under al — med 
dominerande Empetrum nigrum. Därefter övergår den i Arrhena
therum- Chamaenerion angustifolium- äng och fortsätter som sådan 
ända upp till uddens topp-platå, delvis med renlavar i botten (på 
tunnare substrat), delvis med mycket Hieracium umbellatum. Och i 
torraste, torftigaste aspekter dör den slutligen i dominerande Antho
xanthum odoratum -renlavs-hed, i vissa avsnitt t. o.m. i Festuca 
ovina- hed.

Bland glesvuxen Arrhenatherum elatius på grusmark ovanför tång
vall och i bakomliggande torrbackar på Sandskären och Kråkmarö
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Lökskärs insida stå spridda tuvor av A. pubescens, som för övrigt 
saknas i ytterområdet. Längre in har denna emellertid några lokaler, 
som på sitt sätt utgöra en motsvarighet till ytterområdets A. elatius- 
ängar; på de små holmarna av svallat grus i SV och mera koncentre
rat på Sandgärdet, vackrast mot Sandgärdsbukten. Högre upp i den 
gamla slåtterängen är substratet lätt torkande sand och grus med 
delvis mycket tunt mullager över, och A. pubescens växer endast här 
och där i örtrik Deschampsia flexuosa-Anthoxanthum odoratum- 
Festuca ovina-äng. Först mycket nära stranden ökar den något — i 
andra avsnitt först vid stranden —, varpå den direkt kommer till 
absolut dominans från högsta urskiljbara sår av ett tidigare tångläge

detsamma 1950 och 1953 — för att lika abrupt upphöra vid högsta 
aktuella driftvall. Stranden är ganska utplanad, och framför tång
vallen vidtar Festuca rubra -zonen — bitvis ersatt av Cnrex nigra- äng 
högst upp — i bred, väl sluten strandäng. A. pubescens utnyttjar så
lunda från början m.l.m. konkurrensfri mark, som ännu icke blivit 
land för gott och åtminstone vissa år får tångdrift över sig igen; 
högsta vinterhögvatten torde generellt ebba ut däröver bakom tång
vallen. Följeväxterna äro typiskt övre geolitoralens tångälskare och 
även kolonisatörer uppifrån: bitvis Filipendula ulmaria, eljest Achil
lea millefolium, Allium scorodoprasum, Anthriscus siluestris, Ranuncu
lus acris m.fl., även Carex nigra och nedvandrande gräs: Agrostis 
tenuis, Anthoxanthum odoratum, Briza media, medan Deschampsia 
flexuosa och än mera deciderat Festuca ovina stanna vid beståndets 
baksida. Bredden på detta uppgår i bästa fall till 3-4 m, och det är 
särdeles påfallande i strandbilden. Mot holmens andra sida upp
träder gräset bitvis på samma sätt. På den rörliga sanden vid Sand
kroken kan det stå på smala strängar av drift tillsammans med allra 
högst placerade Elgtrigia repens, men den bildar där endast lokala 
randbestånd och går knappt upp i torrängen ovanför.

Agrostis stolonifcra L.
Bortsett från formskillnader är givetvis detta gräs allmänt inom 

hela området. Vackrast ängsbildande är det på sakta stigande botten 
av luckert material: småsten, grus och sand, lätt mörkfärgat av or
ganisk substans. Så är fallet t. ex. i Sandgärdsbukten, delar av Sand
kroken, på Sandskären mot Skräckskär etc. Bestånden stå höga och 
täta, och då de blomma någon eller några veckor efter midsommar, 
ge blommorna genom massverkan färgsensationer åt hela strand
ängen, från glänsande rödbrunt till blekgrönt med bruna inslag. Då 
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de ackumulerade stränderna inom området i stor utsträckning stiga 
snabbt över vattenlinjen och dessutom sargas av vågsvall, isgång etc., 
blir emellertid den vanligare bilden längs dessa en relativt smal 
Agrostis-bård, som vidgas i småbukterna. Med hårdare läge slås 
denna zon sönder i småytor, belägna i relativt lä, eller splittras helt. 
Detta sker redan i de fläckvis svålartade stränder, där mycket små
sten dominerar i ytan: de stränder mot fjärdarna, där Festuca arundi- 
nacea dominerar helhetsbilden. Men ännu i stenstränder långt ut 
mot havet stå enstaka tuvor eller småkolonier, ofta otroligt högvuxna 
och vackra. Grus-sandstränderna äro värre, där hela geolitoralen 
kan rivas upp och Agros/is-bestånden helt enkelt raderas ut en vin
ter. I liten skala ses detta på varje grus-sandstrand, i större belystes 
det vackert efter vintern 1949-50 på ett stort avsnitt av Sandskärens 
strandäng mot Skräckskär. Nykolonisationen skedde de följande 
åren dels genom långa stoloner från de slutna bestånden vid sidan 
av genombrottet, dels genom drifttransporterade exemplar, som 
punktvis rotades i svackor och småhål, enligt lagarna för drifttrans
porten gärna tillsammans med en tångtuss. Undan för undan fångade 
dessa tätnande kolonier mellan sina stjälkar alltmer av fin sommar
drift och berikade sålunda substratet.

En annan aspekt ge de vegetativt frodiga, i regel nedliggande, 
långrevade och fåblommiga individ, som stå kring pölar och hällkar 
även ovanför svallzon på hällmarken eller från kanterna gå ned i 
dessa pölar. Så träffas arten också över högt uppbullade, svällande 
fuktiga jordtuvor på de för havsvinden starkast utsatta sidorna av 
skären liksom i avrinningsstråken för silvatten, tillsammans med 
Allium schoenoprasum, Matricaria maritima etc. På torra skär kan 
den helt saknas ovanför stranden; generellt vill den ha fukt och gyn
nas av fågelgödning. —- På liknande sätt utbildas den som under
vegetation till bladvassen i de inre, igenväxande vikarna, delvis 
också under Scirpus maritimus och Sc. Tabernaemontani: långstjälkad 
och bladrik, nedliggande, ofta dränkt till de fåtaliga blomvipporna. I 
stor utsträckning torde dessa bestånd primärt vara driftmaterial, 
hopat i vassdriften, och de dela ofta utrymmet med typiska drift
växter som Myosotis palustris och Galium uliginosum.

Slutligen är den typisk sprickväxt, i regel lätt urskiljbar som v. 
maritima (Lam.) Koch, nedliggande, rödaktig i stjälkarna, ofta mera 
senblommande. Denna typ kan emellertid uppträda m.l.m. zonbil
dande på ackumulerat material. Ett vackert exempel har jag sett på 
Gråbådsten längst ut mot havet, i en hårt svallad block-stenstrand
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med Angelica ssp. litoralis, Phalaris, Rumex crispus, Solanum dulca
mara och ruggar av Vicia cracca; i den innersta lilla viken av denna 
strand utbildas på en yta av grus en liten Agrostis v. maritima-äng, 
följd av Aster tripolium i oerhörd rikedom, Glaux maritima, Lythrum 
salicaria, Sonchus arvensis och något Matricaria maritima samt slut
ligen, rotad i spricksystem, Jnncus cfr compressus.

Agrostis-ängens nedre gräns i strandprofilen vågar jag ej uttala 
mig om med bestämdhet. I viss utsträckning synes varje strand ut
bilda densamma i första hand som en följd av isgång, vågsvall etc. 
snarare än vattendjupet. I vassarnas driftmassor — ovan nämnt - 
ligger den säkerligen ganska nära vårarnas lågvattenlinje, och arten 
börjar långt före Scirpus uniglumis och Juncus Gerar di, vilka äro 
bundna till rent bottenmaterial. Generellt komma eljest dessa båda i 
en klar zon utanför, om vågsvall etc. är hårdare; från avsnitt Lill av
snitt börjar än Agrostis, än J. Gerardi den i stort sett gemensamma 
ängen först. Den stora individanhopningen, den största täckningen, 
kommer alltid vid ett ungefärligt sommarmedelvatten. Därpå avtar 
såväl individrikedom som individens höjd ganska snabbt. Dock kan 
man speciellt på luckert substrat fmna vackra biandängar med 
Festuca rubra relativt långt ned, varpå den senare efter hand blir 
m. l.m. allenarådande. Här torde uttorkningsfaktorn spela största 
rollen. I hög grad synas de övre Aprosfis-tuvorna utnyttja silvattcn- 
stråk från högre nivåer eller lokala depressioner. Tångband på olika 
höjd i övre geolitoralen upphäva i viss mån torkan, men omvänt 
kunna alltför tjocka tånglager eliminera även Agrostis. Jag berör 
detta förhållande nedan. Enstaka individ växa någon gång i anslut
ning till högsta driftrand.

I vinterdriften ingå rotsystem och skottdelar av Agrostis regelbun
det, ofta i stora mängder. De etioleras våldsamt i tångbankarnas 
värme, men det stora flertalet dör i de multnande tångmassorna. 
Omvänt finner man senare Agrostis-tuvor i anslutning till smala, 
tunna tångband och -fläckar: de ha klarat sig och synas ha fått sin 
plats genom driften. Speciellt efter storm ligger gärna tångdrift och 
skvalpar i bukterna även om sommaren. Agrostis synes ha betydligt 
svårare att klara sig under den efter hand sjunkande tången än vad 
Juncus Gerardi har, kanske därför att den i så stor utsträckning 
tynges ned. — Omkring sommarmedelvattenlinjen böjes Agrostis- 
mattan gärna ned av hopad sommartångdrift, som kan bli lig
gande en längre tid, då vattnet åter går tillbaka. I liten skala uppre
pas då vad som sker i vårarnas bankar: stjälkarna sträckas enormt, 
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samtidigt som nya skott utvecklas och peka uppåt. Men tillväx
ten sker på sätt och vis för sakta ur konkurrenssynpunkt: Glaux 
och Potentilla anserina t. ex. hinna långt tidigare fram i ljuset och 
leva ogenerat vidare, medan mycket av Agrostis kväves allteftersom 
tången faller ihop och den underliggande marken svartnar. Dessa 
tjockare sommardriftränder komma automatiskt att i huvudsak 
läggas vid eller strax under sommarhögvattenlinjen, och jag är ganska 
övertygad om att den hastiga upplösningen eller tvära avslutningen 
av Agrostis-ängen, som ofta kan iakttas, helt enkelt orsakas av denna 
kvävningsdöd under sommartång.

Alopecurus arundinaceus Poir.
Arten bildar vackra bestånd på bysidan av Båtsviken, återkommer 

nedanför byn vid slättdikets utlopp, bildar små ruggar mellan bryg
gorna tillsammans med Scirpus maritimus och Sc. Tabernaemontani 
liksom här och där kring hombodskären. Runt Husfjärden och på hol
marna i SV och på Sandgärdet dyka småbestånd upp som ängsfrag- 
ment på lucker och driftgödd botten, och i den öppna Sandgärds- 
bukten kan arten följas i en smal, vackert utbildad ridå från sida till 
sida i den tångrand som markerar sommarhögvattenståndet. Vid 
Sandkroken kan den följas genom myllaartat sand-tångfält med 
Elytrigia repens, Phalaris, Festuca arundinacea och Pon ssp. irrigata 
upp till högsta vinterdriftvall. Vid de andra fjärdarna finns den också 
m.l. m. sporadiskt liksom på båda sidor om Kampsundet, i relativt 
skyddade lägen eller där driften fösts upp vid någon måttligt expo
nerad stenstrand. I den egentliga ytterskärgården har jag sett ett litet 
bestånd i Sandskärens strandäng mot N, vidare ett på Ytterö.

Alopecurus arundinaceus tillhör i huvudsak undre geolitoralen, vid 
öppnare stränder koncentrerad högt upp i denna. I byns närhet är 
den kulturgödd, eljest bunden till tånggödslad mark. Den fördrar 
tydligen utsötat vatten: går spridd upp i diket på byslätten. I den 
sankäng — delvis Carex disticha- äng — som avslutar byslätten i 
öster ingå bland Alopecurus pratensis typer, som torde ha inslag av
A. arundinaceus. — Substratet skall tydligen vara luckert och vege
tationen relativt öppen. På sluten jordsvål finner man den aldrig.

A/opecurus-fälten vid Båtsviken och nedom bydiket utgöra värde
full strandslåtter, som alltjämt utnyttjas. Det förra och större fältet 
fortsätter en sankäng, som skjuter ned bakom södra ladugårds- 
klungan. Strandkanten markeras i vegetationen av en bruten rad 
Filipendula ulmaria och Vicia cracca - ridå, varefter högrest Festuca
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rubra utåt övergår i Alopecurus arundinaceus- äng, som bitvis i rena 
bestånd går ut till ruggarna av Scirpus maritimus och Sc. Tabernae- 
montani mot fria vattenytan. Åt sidorna glesna fälten i tätnande vas
sar men smyga också bakom dessa. Gödselvatten rinner med smält
vattnet nedför slänterna om våren; botten är relativt fast men dyig i 
ytan, — Övergången mot sävarterna och vassen är inte alltid skarp, 
utan alla kunna gå in i varandra, och en undervegetation av Agrostis 
stolonifera ingår även. Hur Alopecurus skulle reda sig mot de på
trängande vassarna, om slåttern hortfölle, är svårt att säga.

Sambandet med tångränderna kring sommarens högvattenlinje 
framstår ingenstans så elegant som vid Sandgärdsbukten, om det 
också gäller överallt vid alla öppna, ej kulturgödslade stränder. Vid 
buktens västra sida, som reser sig hastigast, står arten tuva intill tuva 
i ganska grov klappersten ytterst mot vattnet; utanför växa endast 
enstaka Aster tripolium, och man får Phalaris i samma provruta. 
Redan bakom linjen av Alopecurus är marken svålbunden i ytan, 
och Festuca rubra -äng ansluter direkt. Följer man den linje av som
mardrift, som Alopecurus här står på nere vid vattenlinjen, mot buk
tens alltmer utplanade och vidgade mittparti, följer man automatiskt 
också Alopecurus-ridkn, som vidgas och dras ihop med långbandets 
bredd. Undan för undan tillkomma utanför Scirpus uniglumis, 
Triglocliin maritimum, Glaux, lokalt Scirpus maritimus och Sc. Taber- 
naemontani jämte Phragmites. Juncus Gerardi och Agrostis stoloni
fera tätna i höjd med Alopecurus, och uppåt ebba dessa tre arter ut i 
övre geolitoralens örtrika Festuca rubra- äng. För Alopecurus häm
mande faktor synes i första hand vara den allt starkare torkan högre 
upp. Marken hålles vid sommarhögvattenlinjen både tack vare rela
tivt svall, då vattnet står här, och framförallt genom tångranden re
lativt fri från konkurrerande arter. Och tångbandet ger gödning.

Arten börjar sätta ax kring mitten av maj (17-18.5.1950, vid 
Båtsviken). Blomningen infaller sedan i slutet av månaden (27-29.5. 
1950, samma lokal), men kan utsträckas över ganska lång tid (blom
made ännu i början av juli 1953, liksom 1950 ett tidigt år). Först där
efter börja axen svartna på allvar (29.6.1950, vid Sandgärdsbukten). 
Överhuvudtaget är den ett frappant gräs, som genast skvallrar om 
sin närvaro.

Phalaris arimdinacea L.

Sätter sin prägel på alla svallade stenstränder, där finmaterialet 
ännu är rörligt i ytan; likaså hör den till de svallade strändernas 
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vintertånglägen, på grus-sandstränderna i regel där sand och tång 
lokalt vräkes upp över fastare grund såsom stenrammel och i under
liggande klippskrevor. I svålsträndernas ängar kan den uppträda 
glest i vintertånglägena, men synes i de flesta fall svältfödas — even
tuellt plågas av torka — och kommer ej till sin rätt, förrän expositio
nen för svall åter hårdnat och den kan gå längre ned i profilen. I 
klippsträndernas söndertrasade blockavsnitt liksom i de minsta 
hak mellan hällar, där drift och blandat mineralmaterial samlas, 
hör den också till de karakteristiska arterna. Slutligen kan den före
komma som sprickväxt i klippstränderna. Mot fria havet och så
lunda främst på skären växer den högt ovanför vattenlinjen kring 
pölar och småkärr och kvarlever segt ännu då dessa torkat ut m.l.m. 
fullständigt. På de inre öarna uppträder den i några fall ovanför 
stranden i lövskogsklädd blockmark.

Arten går i strandprofden under gynnsamma förhållanden nedan
för sommarhögvattenlinjen. På grus-stenstranden nedanför Stora 
bergklevan öster om byn växa de nedersta exemplaren parallellt 
med stranden över en liten yta med jordfasta stenar som stöd ca 20 
cm under de högsta fläckarna i Mama-zonen, och endast några tu
vor Elymus gå lika långt ned. Konnektioner på andra håll ge lik
nande resultat. Vid sommarhögvatten går driften ofta in över grä
sets basaldelar, verkningsfullast att se där en Phalaris-ridå kantar en 
smal klapperstrand med berget bakom: stjälkar och blad sticka upp 
direkt ur tångdriften och vattnet. Expositionen för svall får vara 
mycket hård för att flytta upp denna nedre gräns i en stenstrand. 
Växten synes envist bita sig fast i block och sten, som själva äro orör
ligt inbäddade i det övriga substratet, eller direkt i hällarnas sprickor.

Typiska men smala och relativt triviala »Phalaris-stränder» finnas 
här och där längs de inre öarna, speciellt där brantare ost-sydost- 
sidor kantas av klapperstensrand. Längs Frännholmarna dominerar 
typen, liksom på östsidan av Inre Kampö och långa sträckor av yt
tersidan på Sandgärdet. I vissa fall ges inget annat än en bruten linje 
av Phalaris någonstans vid sommarens vattenlinje eller utspridd 
även högre upp, följd av i stort sett renspolade högre partier och en 
fattig skräp-tångdriftlinje, varefter tallskog med Deschampsia flexuosa 
eller något annat torftigt gräs följer direkt. I andra fall livas de nakna 
ytorna av någon Sonchus arvensis, Rumex crispus, Valeriana sp., 
Atriplex e.d., som rotats med tångdriften på olika höjd i profilen. 
Vid minsta hak eller tillfällig utflackning av profilen kan stranden 
byta karaktär och vegetationen övergå till en bit lågstrandäng med 
31-583374 Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Fig. 4. Phalaris arimdinacea-ridå på den jämnt förlöpande stenstranden. De mörkare 
kuddarna bakom är Lotus corniculatus. Yttersidan av Inre Kampö. Juli 1953.

Agrostis, Festuca rubra, eventuellt F. arimdinacea etc. Mot fjärdarnas 
vatten för övrigt, liksom i de stora inskjutande vikarna, kommer 
»Phalaris-stranden» i stället som det lokala, tillfälliga avbrottet, i och 
med att de dominerande svålstränderna och den m.l.m. slutna 
strandängen upplöses, i allmänhet över delvis svålbundna sten- 
stränder med Festuca arimdinacea. Så sker mot vikarnas yttre delar, 
som nå upp i vind och svall, i små inbuktningar, som automatiskt 
på samma gång få mera av sommar drift, och på platser där stranden 
direkt möter berget. — Redan på yttersidan av Iskär är emellertid 
den verkligt hårt exponerade Phalaris-stranden färdig över ett brett 
klapperstensbälte, så snart skyddet från Hattskär upphör. Så långt 
Sv. Hot. Tiilskr., 52 (1958): k
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Fig. 5. Phalaris arundinacea jämte Angelica ssp. litoralis och bladrosetter av Rumex 
crispus, Cirsium arvense och Sonchus arvensis 1 tångmassorna över liten stenstrand.

Slånaskär. 16.7.1951.

detta skär ger lä, ingå utom Phalaris både Elytrigia repens, Festuca 
arundinacea och F. rubra i den visserligen sprängda strandängen 
jämte spridda tånggynnade arter, varjämte Aster bildar en gles bård 
utanför och ängselement från ön vandra nedom högsta driftrand. Då 
skyddet upphör, slås allt bort utom en snart bruten rand av Phalaris 
nära A/anrn-bältet. Nedanför är allt borta, likaså ovanför, tills lokalt 
några Chamaenerion angustifolium möta i dött klappermaterial 
ungefär vid vinter driftrand.

Följdriktigt finner man de vackraste P/ia/ans-stränderna ute på 
skären, i lokala blockavsnitt och på sten-grusbottnar mellan ut-
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skjutande bergpartier. Från den lilla bukt på Storkarlen, där man 
vid byggligt väder kan lägga till med båt, stiger en smal skärning 
mellan hällarna, full av block och sten, och redan på en sådan yta 
trängs Phalaris inom ett par kvadratmeters yta med de llesta av sina 
reguljära följeväxter här ute: Elymus arenarim och Elytrigia repens, 
Angelica ssp. litoralis, Chrysanthemum vulgare, Rumex crispus, jämte 
Juncus Gerardi, J. compressus och Allium schoenoprasum på finare Sub
strat och Potentilla anserina som ytterligare indikator på tångdriften. 
En mycket vacker Phalaris-äng från vattnet och vidare upp över aktuell 
tånganhopning — över sten och block — och utdöende först i över
mäktig konkurrens med Agrimonia odorata på det äldre grusplanet 
bakom ges på Sickelskär i S:t Anna ytterskärgård. I Maura-zonen 
växer Aster, varefter Phalaris och Elytrigia gå allenarådande mellan 
nedre driftranden — ungefär sommarhögvattenlinjen — och översta 
tångbankning; där stenmarken är mera renspolad och driftlagret 
tunnare mellan stenarna faller också Elytrigia bort. Vid dagens vat
tenlinje stodo mängder av Atriplex latifolia och praecox, i och om
kring högsta tångvall en mur av Vicia cracca, Anthriscus silvestris, 
några exemplar Rumex crispus, Valeriana cfr sambucifolia, Sonchus 
arvensis, Atriplex latifolia, Chrysanthemum vulgare, och rikligt stor- 
tuvad och högvuxen Artemisia vulgaris, varefter bakom en ny häll 
Agrimonia reser sig som en ny mur med ett flertal av ovanstående 
arter i sitt bestånd. Om i sina nedre delar stranden är flackare och 
hyser en del sten som lokala svallskydd, kan i relativt skyddade lägen 
en vacker mosaik av lågängsfragment föregå en Phalaris-äng sådan 
som den ovan nämnda: med Eleocharis uniglumis dominerande i 
små fält, Juncus Gerardi likaså i andra, Agrostis stolonifera i enstaka 
tuvor, alla tre arterna särdeles höga och vackra i detta läge. Men 
vanligare är att dessa element saknas, och mest rör det sig i ytter
området om sprängda Phalaris-ängar. Bilden kan emellertid vara en 
annan. På t. ex. Södra Stångskär skjuter en smal vik in från söder 
mellan berghällar och vidgas upptill till ett ackumulationsfält med 
blockmark och sten, med sten, grus och sand i den egentliga stran
den. Stigningen är relativt brant och absolut vegetationsfri upp till 
vinterns tångbank i början av ackumulationsplanet. Där möter 
Phalaris-beståndet snart sagt kompakt och går bakåt i ett brett band 
— ungefär som t. ex. en rugge nässlor kan göra på andra håll. Först 
efter hand upplöses beståndet, och andra arter tillkomma: Anthris- 
cus, Filipendula ulmaria, Solidago virgaurea jämte en del anspråks
lösare driftllora, alltmer hallon och slutligen Chamaenerion angusti- 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Fig. 6. På tröskeln mellan två hällkar; bl. a. Phalaris arundinacea, Carex canescens, 
Habenaria bifolia, Caüuna vulgaris, en liten tall och d:o albuske; i den högra pölen 

Lemna minor. Hattskär. Juli 1952.

folium över det döda planet. — Variationerna äro emellertid oänd
liga. Överhuvudtaget är det på ytterskärgårdens Phalaris-stränder, 
som man väntar överraskande artsammanställningar över stora eller 
små ytor, med också högvuxna arters blommor som färgklickar. Det 
är också där man finner det spännande strandgodset av mera ma
teriell art.

Under den tidiga våren ses tydligast, vilka påfrestningar arten ut
satts för under vinterns högre vattenstånd och driftöverskjuvning. 
Över tätt packat substrat nära berghällar kan man se, hur t. ex. 
Angelica ssp. litoralis, Valeriana och Phalaris med de övre delarna 
av sina rotsystem frilagda likväl binda den jord som ligger ännu 
djupare, stödd av stabilare grovmaterial. I grusstränderna krypa 
Phalaris’ blottlagda, ytligare rötter som knotiga lianer över marken 
och torka i stor utsträckning bort efter hand, medan samtidigt friska 
gröna skott skjuta fram ur djupare skottsystem. 1 vinterdriften ingå
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regelbundet stjälkar, ibland med ax och frukter, som synas friska 
och grobara, rotbitar och delar av förut underjordiska skottsystem. 
— I det sår, som bildats i strandängen och marken i norr på Sand
skären, syntes ännu långt in på sommaren Phalaris-tuvor driva in 
och rotas vid den varierande vattenlinjen.

Mot öppna havet och sålunda framförallt på de skoglösa skären 
växer Phalaris högt ovanför svallinjen. I första hand finner man den 
i fuktiga hål och skrevor med god utfyllnad i botten, men också kring 
småkärr och slutligen över tjockare svålpartier, där dessa kärr torkat 
ut. Ofta har den rikt sällskap av andra fuktälskande arter. Den gyn
nas av fågelgödning och går högt upp i trutarnas boområden. På 
t. ex. Storkarlen bildar Phalaris bakgrund till vad som måste vara 
många års bokoloni på den största och mest vindutsatta fågeltoppen, 
i rena miniatyrskrevan, nedanför frodiga men sterila hallonpinnar 
- som klippas i höjd med skrevans övre kant —, Festuca rubra, 

Matricaria maritima och Viola canina. Artlistan för ett relativt litet 
kärr (ca 3xl() m), inklämt i lä strax nedanför samma topp, ger en 
visserligen ofullständig bild av arter, vilka var för sig eller i säll
skap uppträda tillsammans med Phalaris kring sådana i olika ut
vecklingsstadier: Chrysanthemum vulgare, Cirsium palustre, Dryop- 
teris spinulosa, Empetrum sp., Juncus conglomerate, Lycopus euro- 
paeus, Lythrum salicaria, Peucedanum palustre, Polypodium vulgare, 
Potentilla palustris, Rubus idaeus, Rumex crispus. Strax intill detta kärr 
ligger i en svacka, mitt i en stor utbyggd yta av jord över nästan plana 
hällar, ett litet kärr med Eleocharis palustris, Cirsium palustre, Chry
santhemum vulgare, Juncus conglomerate, Lycopus, Peucedanum 
palustre och Phalaris-ruggar, allt omvallat av Po a ssp. irrigata jämte 
Valeriana sp., Lychnis flos-cuculi, Rliinanthe sp. och efter hand 
andra arter. Båda kärren äro genom fågelgödningen att betrakta som 
rikkärr. På de flesta andra skär bli de torftigare, om det också blän
ker till här och där i avrinningsstråken från fågeltoppar, kring vissa 
gölar etc. Med varierande grad av uttorkning kommer Phalaris att 
uppträda i skilda sällskap, tillsammans med hög- eller lågvuxna 
arter, stenstrandens eller jordsvålens, tills den slutligen helt patetiskt 
skjuter upp praktiskt taget ensam ur något hål i ljunghavet eller 
kringväxes av Empetrum. Jag väljer godtyckligt några exempel utan 
anspråk på fullständighet. På Storkarlen och även andra håll visar 
Phalaris på de över planhällarna rabattlikt uppbullade sprickfyll- 
naderna tillsammans med t. ex. Melandrium viscosum, var de under
liggande sprickorna vidgas och djupna. Ett litet, nästan igenvuxet 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): i
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hällkar på SV-stranden av Södra Stångskär har följande arter: 
Agrostis stolonifera, Carex canescens (här kan inskjutas, att det oftare 
är fråga om C. nigra), Festuca rubra, Galium palustre, Lycopus euro- 
paeus, Lythrum salicaria, Potentilla palustris, Phalaris, ytterligare 
mot ränderna Dryopteris spinulosa, Rubus idaeus, Senecio silvaticus, 
Solidago virgaurea. På klippudden längst i NO på Sandskären har 
jag antecknat följande arter på en rabattartad sprickfyllnad om 2 m 
längd och endast 1 -3 dm bredd, anslutande till ett hällkar under 
högsta toppen och fritt exponerat mot N: Agrostis stolonifera, Centau- 
rium vulgäre, Festuca rubra, Galium palustre, Hieracium umbellatum, 
Juncus Gerardi, Leontodon autumnalis, Lythrum salicaria, Phalaris, 
»lågvuxen och enstaka», jämte årsplantor av Angelica ssp. litoralis, 
Empetrum sp. och Valeriana sp. På vissa skär ha de forna kärren 
under toppområdena helt torkat ut och täckas av en torkande jordsvål 
med endast lågvuxna arter av föga intresse förutom Phalaris, som 
skenbart och på håll är allenarådande. Ett typiskt sådant ända längst 
ut mot havet är Gråbådsten, för vilken jag endast kunde anteckna 
som signifikativt »en torr och tråkig Phalaris-ö» trots relativ artrike
dom. Längre in möter man toppområden med Phalaris och De- 
schampsia flexuosa skenbart allenarådande: mogna och övergivna 
fågeltoppar, där Phalaris ännu är kvar i de djupare hålen. Den 
höj drygg på Strupskär, över vilken man vandrar fram till Strup- 
skärsklinten och ser ut mot Sälbådarna, har ännu kvar de stora svål- 
ytorna, rabatterna och de korsande sprickfyllnaderna från en tid, då 
den måste varit ett levande fågelskär, men växtligheten är trivial: 
Agrostis canina och Deschampsia ßexuosa, renlavar, Polypodium vul
gare och ljung dominera; i vissa avsnitt kan man finna t. ex. Valeriana, 
Cynanchum vincetoxicum, Solidago, någon segt kvarlevande Sedum 
telephium och någon liten yta med Poa ssp. irrigata. Phalaris står där 
iläckvis men hland Polypodium och ljung på allt torrare ytor. Alla 
hål fyllas efter hand av ljungen, som tränger på från kanterna. Sken
bart sticka de kvarlevande andra arterna upp direkt ur mattan av 
ljung och renlavar: en knippa Phalaris, någon tuva Carex canescens, 
litet Eriophorum polystachyum, alla ur en liten grop med i regel vit
mossor i botten. Ur andra hål sticker endast Phalaris upp, och den 
lilla nakna ytan i botten är sprucken i sommartorkan.

Blysmus rufus (Huds.) Link.
Här och där på sakta stigande, praktiskt taget utplanad eller lo

kalt svackbildande mark mot de inre fjärdarna och vikarna: Har-
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stena i Västra Nötholmsviken, Östantill nedanför skolan, långa 
sträckor av Flisfjärdens västsida, vid Örpskroken och innersta delen 
av Älgärdsflagen; Hässelö i inre del av Påskholmsflagen, vid Hässel- 
viken och mot Gula klumparna, Birkenholmen och Liksholmen; 
Liksholmen i bukten mot Hässelön. Arten växer relativt högt i undre 
geolitoralen, i allmänhet i kompakta bestånd som slå hål i Agrostis 
stolonifera - Juncus Gerardi- ängen, och detta jämte bladens mättat 
gröna färg gör, att man i regel omedelbart reagerar inför den.

Substratet kan vara lerblandad sand, men det rör sig då sällan om 
större bestånd; nästan genomgående är grundstommen däri packad 
stenskärv av relativt ringa format, mellanlagrad och anrikad av fi
nare substrat, lera och dy i de inre vikarna, snarast humusrik i de 
flesta fall. Stundom ligger mineralsubstratet praktiskt laget i ytan, i 
andra fall kan det ha ett tunt täcke av begynnande jordsvål. Det är 
sällan långt till underliggande berghällar. Tydligen ha grus och sten 
vaskats ur ursprungligen rikare material och ansamlats i första hand 
över grunda svackor och sakta stigande hällar, så som man fort
farande ser det ske t. ex. mot Flisfjärdens västra sida. Vågrörelsen 
är ringa vid måttligt vattenstånd, men under högvatten kanar denna 
liksom den torftiga driften tätt över hällarna och den trasiga svål, som 
eventuellt är utbildad. På detta kompakta och efter hand tydligen 
alltmer svårdränerade substrat är arten praktiskt taget allenarådande 
över långa sträckor. Ingen annan växt torde heller så fixera sitt spe
ciella substrat. Jordstammar och gamla rötter flätas om varandra till 
en tjock matta; vill man insamla material, har man inget annat väl 
än att vaska fram de rätta rötterna bland de mängder av dem, som 
tillhöra andra exemplar, och ur substratet. Arten har därför säker- 
ligen, speciellt på de lokaler där den står mot fri vattenyta, en mycket 
stor betydelse för att binda småsten och grus över närliggande häl
lar. Övergår substratet till övervägande sandblandad lera e. <1., åter
kommer Agrostis-ängen i regel, visserligen med inslag av B. rufus. I 
ett isolerat bestånd sådant som t. ex. i strandängen på Hässelön mot 
Gula klumparna tillkommer rent lokalt ganska stor anhopning av 
sommardrifttång, uppåt vidtar snabbt Care:r nigra-äng under lik
nande betingelser, Glaux är riklig etc. Med andra ord ligger detta 
avbrott i den eljest normala Agrostis-Juncus Gerardi-ängen i en lokal 
sänka, botten i Blysmus-beståndet är mera ursköljd av sommarsvall, 
och jordfasta stenar visa nackarna här och där.

Utåt kunna bestånden föregås av Eleocharis uniglumis, vid Flis- 
fjärden stundom av Scirpus Tabernaemontani; då bestånden tunnas 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Fig. 7. »Stenskärv och grus över planhällar»: växtplats för biandbestånd av Juricus 
articulatus och Blysmus rujus (det mörka stråket bakom hällen). Inre delen av Älgärds- 

flagen på Harstena. Maj 1950.
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ut uppåt, tillkommer ofta Plantago maritima i relativt tät äng jämte 
åtskilliga andra som utnyttja tångränder, sårade och nakna ytor etc.: 
Juncus articulatus, med vilken arten ofta bildar täta blandsamhällen 
mot fri vattenyta, ofta Glaux, vidare Leontodon autumnalis, Galium 
uliginosum m. fl. Endast med högst enstaka exemplar går den upp i 
Festuca rubra - ängen. Som helhet är sålunda vegetationsbilden trist. 
Detta gäller särskilt under torra somrar och lågvattensperioder, då 
växtmattan överlag blir lågvuxen. Genom sin i jämförelse med andra 
arter låga placering i strandprofilen gynnas dock Blysmus rufus; i de 
flesta fall hålla dess lokaler åtminstone stagnerande markvatten.

M.l.m. regelbundet återkommande synas tunna lager av tång
drift bredas över Blysmus rufus-ytorna, vilken kvarligger under vå
rarnas lågvatten och mera tillfälligt efter sommarhögvattnen. Blysmus 
rufus skjuter obehindrat igenom dessa, medan de på lång sikt torde 
bidra att döda Agrostis stolonifera och tunna ut Juncus Gerardi. Delta 
gäller framförallt — syns i varje fall häst — där ett litet bestånd slår 
hål i en Agrostis-J. Gerardi-matta på »normalt» substrat och mot 
fritt vatten. Huruvida speciella uppfrysningsfenomen i samband

So. Bot. Tidslcr., 52 (1958): i



478 AXEL OLSSON

med senare islossning i vikarnas inre delar etc. inverka på artens 
lokaler, kan jag ej uttala mig om. Över hällar torde det hårt packade 
substratet bottenfrysa, pipkrakebildning o.d. torde också kunna 
tänkas under samma förhållanden, .lag tror inte, att dessa faktoror 
måste tillgripas. Artens val av substrat och dess utomordentliga för
måga att binda detta och bilda rena bestånd äro i varje fall intres
santa i sig själva.

Några biologiska data:
Antecknat 17-18/5 1950, en torr försommar: blommar vid Häs- 

selö. — Den 16/8 samma sommar, rörande ett vackert biandbestånd 
av Blysmus rufus-Juncus articulatus på Örpsholmen mot Älgärds- 
llagen, mot fri vattenyta och relativt exponerat för svall: Visar an
satser att blomma om. Nya ax utbildas men äro ännu icke färdiga 
att blomma.

Eleocharis uniglumis (Link) Schult.

Ingår regelbundet i den slutna strandängen, zonbildande i undre 
geolitoralen. Tål relativt hård exposition men löper på stränder med 
rörligt material och genom sitt relativt grunda rotsystem risk att 
rivas upp; i sådana fall utsorteras den gärna till något randparti vid 
sidan av hårdaste vågsvall, där det ges en minsta yta av stabilare 
grus-eller stenbotten. I sådana lägen kan den påträffas i strandängs- 
fragment även i den egentliga ytterskärgården. Går även i praktiskt 
taget utsötat vatten, t. ex. i Brånnskärspussen och Skackelvarpet, 
någon gång vid kanten av igenväxande hällkar. — Substratet är ofta 
småsten, grus och stenskärv med mellanlagrat fmare material, 
stundom med finsand eller gyttjeartad humus i ytan. I de tätare be
stånden anrikas det av organiskt material även sommartid, då 
mindre driftpartiklar hållas kvar och sjunka mellan stjälkarna. I 
andra fall kan dock substratet vara skäligen renspolat.

På våren ligga de svartnade fjolårsstråna kvar på den barlagda 
undre geolitoralen, nedbrutna och söndertrasade. Arten är dock 
färdig att börja blomma redan från mitten av maj (Harstena 17-18 
maj 1950, »i full blomning» 27.5.1950), då den ännu står torrt i sin 
helhet. Under sommarens tillfälliga högvattenstånd kunna de yt
tersta individen i ett bestånd helt dränkas, men detta är undantags
fall; undantagsvis kunna hela bestånden åter blottläggas under något 
extremt sommarlågvatten (slutet av juni 1953). Ofta inledande 
strandängen från fria vattenytan, når arten i regel ganska snabbt 
maximal täckning för att mot sommarhögvattenlinjen hastigt tunnas 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4



HARSTENA FLORA. II 479

ut, samtidigt som de enskilda tuvorna bli allt kortväxtare. I regel 
stannar arten före mötet med Festuca rubra- ängen.

Den slås emellertid ut från grusbottnarna långt tidigare än både 
Triglochin maritimum och framförallt Aster tripolium, vilka båda 
den dock påminner om på sina mest utsatta lokaler: över småytor med 
småsten och grus i botten, eventuellt i lä för hårdare svall bakom ett 
berghak eller ett block, och i regel med andra av strandängens arter 
bakom sig. Lika trivial ser den å andra sidan ut, då den som en smal 
bård följer kanten av en lugn vik med barrskogen praktiskt taget i 
ryggen, vilket mest beror på den hastigt stigande övre geolitoralen. 
— Redan då en svålstrand börjar slås sönder och Festuca arundinacea 
dominerar helhetsbilden, kan man endast räkna med att arten upp
träder i småbestånd i relativt lä. De hårt exponerade stenstränderna 
bli i sin helhet för hårda. I den egentliga ytterskärgården ingår den 
zonbildande i den vackra strandängen på Sandskären mot Skräck
skär, eljest sporadiskt.

Arten hör följdriktigt till de första kolonisatörerna på de grund 
och låga holmar, som sticka upp över fjärdarnas vatten: Sandgärds- 
grunden, systemet av revlar mellan Jutskärsklabbarna, den lilla 
holmen mellan Melskär och Hattskär, vilka vintertid helt överspolas. 
Materialet i dessa är ackumulerat över små kärnor av fast berg och 
utgöres av rullsten, grus och stenskärv, ofta så hårt packat att ytan 
synes ligga plant gatstensatt, med mellanlagrat finare material, mörkt 
av organiska ämnen. Triglochin maritimum och Aster sticka i all
mänhet längst ut på vindsidan och kunna bilda en yttersta bård. 
Eleocharis uniglumis rotas dock snart mellan stenarna och blir glest 
zonbildande upp till bältet av Glaux maritima — markerande tång
lagring även sommartid — och Agrostis stolonifera.

Carex nigra (L.) Reich.

Flera författare ange inom sina undersökningsområden Carex 
nigra-äng m.l.m. som ett karakteristikum för supralitoralen (ung.= 
övre geolitoralen), så Brenner (m.fl.) i Finland och Almquist i 
Uppland. Englund (1942, s. 133, med referenser till de båda nyss
nämnda) framhåller avvikande förhållanden på Gotlands stränder, 
med arten som underordnat element inom samma zon med undantag 
för lokala ängar allra högst upp, som utgöra ett sista successionssta- 
dium i strandängarnas tillandning på blöt men genomsläpplig mark 
med grundvattnet praktiskt taget i ytan, i svackor utsatta för smältvat-
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tendränkning etc., ofta löpande ut i skogsmarken ovanför. Sterner 
(1933, s. 198, 208) fann den längs Kalmarsunds stränder i övre geo- 
litoralen i de innersta, humusrika stränderna, huvudsakligen där 
vattnet utsötats av något vattendrag.

Inom Harstena-området fmnas Carex nigra - ängar, som m.l.m. di
rekt eller glidande över nedvandrande grässamhällen avsluta strand
ängarna upptill, men lokalt och som en direkt följd av speciella förhål
landen. Jag tror man kan förklara också dessa med att arten fördrar 
och är bunden till partier ovanför sommarhögvattenlinjen, som 
m.l.m. konstant äro täckta av ett tunt tångtäcke, och att den är segt 
kvarlevande under perioder med mindre tångdrift men sällan be
höver råka ut härför. Ju planare strand i övre delar av profden, dess 
större blir också benägenheten för uttunning och breddning av driften 
där utan att jordsvålen helt elimineras, med påföljd att en normal 
Festuca rubra- äng abrupt kan skäras av och ersättas av Carex nigra. 
Detta förhållande gäller också, vare sig en definitiv högsta uppvall- 
ning avslutar tunntångbältet, eller om detta senare helt enkelt re
presenterar den samlade driftmassan och ebbar ut mot ej submer- 
gerad mark. Jag vill gärna föreställa mig, att de strandtyper, som jag 
alltså ej sett men ovannämnda författare haft att göra med, framför
allt varit av det senare slaget.

I överensstämmelse härmed uppträder i andra fall Carex nigra på 
tångtäckta partier ända ned till sommarhögvattenlinjen, dock mera säl
lan över större ytor. I regel rör det sig här om lokala svackor, tidigare 
frameroderade urgröpningar etc., där tångdriften strandar år efter 
år; likväl är förhållandet ej sällsynt inom begränsade strandavsnitt 
långt in i smala vikar, mellan berghällar etc., där driftmassor stän
digt fösas ihop och lugnt avlastas vid alla varierande vattenstånd. 1 
en jämnt förlöpande, normalt utbildad svålstrand är kanske C. nigra- 
förband på olika nivåer det allra säkraste tecknet på, var också 
smala driftsträngar lagts under olika år. I årsfärska ränder sticka de 
vassa, styva stråna snart genom tången, och därefter kvarlever den 
länge.

I många fall kombineras lokalernas benägenhet för driftbelasl- 
ning med andra faktorer, som i sig själva äro bestickande att ta som 
förstahandsorsak till massuppträdande av arten och som onekligen 
gynna den på andras bekostnad. I första hand torde det vara ökad 
tillförsel av markvatten på mera fast substrat och därjämte ökad 
stagnation av markvatten. Vidare tål växten skugga och står alltså 
även under alarna i högsta driftrand; i de endast delvis svålbundna 
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stränderna finner man den ofta i ett smalt band allra längst upp un
der alkronorna. Täta bestånd växa t. ex. vid Brännholmssundet på 
Harstena på konstant tångtäckt och konstant fuktig mark, med en 
grupp alar i centrum. Vid Gravedet söder om Örpsholmen på Har
stena ligger jordsvålen på tätt packad, djup stenskärv och grus över 
underliggande hällar, praktiskt taget utplanad eller ställvis t. o.m. ur
gröpt, och med tunt tångrask över sig: vårarnas smältvatten och fuk
tiga somrars regn stagnerar över stora ytor. Under verkliga torrperio
der blir däremot denna yta torr i sin helhet. Carex nigra reagerar 
närmast med olika tillväxt. Vid Gravedet är den generellt dvärg- 
vuxen, hela ängen påminner osökt om en svältfödd Plantago mari
tima- äng. Men på de luckra, m.l. m. grusmängda stränderna med 
ringa eller ingen jordsvål gynnas den på intet sätt av stagnerande 
eller genomsilande vatten mer än de andra arterna, frånsett att dess 
tånglager håller regnvatten längre och fördröjer avdunstningen. 
Tångbelastningen är där utan gensägelse det primära.

Hur tjockt tånglager, som fordras för att arten skall invadera ett 
strandparti respektive få för mycket av det goda, är svårt att säga. I ett 
blandat Festuca rubra - Carex nigra - bestånd ligga i allmänhet spridda 
fläckar och löst tångrask, närmast omtalande att avsnittet i fråga 
har en viss benägenhet att kvarhålla drift; huruvida i ett sådant fall
C. nigra inkommit på bred front något år tidigare och därefter måst 
återlämna terräng eller om den undan för undan nästlat sig in, är 
ofta svårt att avgöra. I de tjockt svålbundna stränderna med föga av 
drift är detta ofta lättare och hela bilden är klarare: de smala 
strängarna på olika nivåer slå direkt hål i Festuca rubra- ängen. I det 
luckra substratet vid Sandgärdsbukten syntes en fullt täckande men 
tunn matta av tångdrift före högsta driftuppvallning tillräcklig för 
att linjeskarpt eliminera F. rubra och ge C. nigra redan första året. 
En uppluckring av jordsvålen är i regel ofrånkomlig. Man kan finna 
arten i kombination med Elytrigia repens eller Festuca arundinacea 
på utplanad, hårdare svallad strand, men detta är undantagsfall. 
C. nigra ersätter närmast, låt vara ofta gynnad av ovannämnda fak
torer, F. rubra i dess normala strandtyp. Ibland häpnar man dock 
över substratets torftighet, såsom i de inre delarna av den föga drift- 
gynnade Flisfjärden: sten, sand och mörk dy till ytan, över vilken 
huvuddelen av driften sopar vidare. Sådana ytor bindas då av låg- 
vuxen C. nigra praktiskt taget utan inslag av F. rubra.

I ytterskärsgårdens stränder får substratet sällan den ro, som krä- 
ves. Man träffar där arten i huvudsak vid sidan om starkare drift

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): U



482 AXEL OLSSON

och svall, på ytor av finare material ackumulerat över svackor i 
berget etc. som en direkt fortsättning från nedlöpande sprickfyllnader, 
alltid i driftläge. Ovanför detta ersättes den av ljung, kråkbär etc.

Ovanför stranden är den i innerområdet givetvis allmännast och 
mest markant kring alla hål och småkärr i hällmarken. Där renlavs- 
täcket tunnar ut mot blötare partier, kan den växa i väldiga tuvor 
tillsammans med t. ex. Carex canescens och Deschampsia flexuosa. 
Där berggrundens bankning ligger m.l.m. plan och allmändräne
ringen verkar dålig, kan arten också utgöra allmän bottenvegetation 
i klen tallskog på tunn och torftig morän etc. De enskilda ytorna bli 
dock i regel inte stora.

Också på de skoglösa skären i ytterområdet finner man Carex 
nigra på blöta partier över utflackade hällar. På de starkt fågel- 
gödslade skären är den tydligen utkonkurrerad på övrig mark; på 
Storkarlen finns den t. ex. endast i det stora centrala kärret. Den all
männa bilden är ofta oerhört torftig: ränderna av kar och småkärr, 
där inga andra arter gå ned. Kring Typha-kar eller i Menyanthes- 
kärr äro vanliga aspekter, och då dessa torka ut, invaderas bott
narna av Carex nigra, som vandrar ned över flackaste, sämst ut
fyllda sida, ofta med Empetrum strax ovanför. I ännu relativt blöta 
aspekter äro Eriophorum vaginatum och E. polystachyum, Lythrum 
salicaria och Peucedanum palustre ganska karakteristiska följeväx
ter. På under torrperioder helt uttorkad botten i centrum av en 
flackare urgröpning kan man finna Phalaris arundinacea i Carex 
nigra-fält, omramat av friskare vegetationstyp på mera uppbullad 
jordsvål: Agrostis stolonifera, Festuca rubra, Chrysanthemum vulgare, 
Cirsium palustre, Lythrum och Lycopus, Solidago virgaurea och Viola 
tricolor (exemplet från Dannskär, m.l.m. fågelpåverkad yta). Etc. — 
Om sålunda Carex nigra i huvudsak får inskränka sig till kärrens 
än vattendränkta, än torrlagda kanter och slutligen tar bottnarna, så 
är det från fall till fall osäkert hur utvecklingen går därefter. Ljungen 
invaderar ibland dessa ytor, i vissa fall föregången av Empetrum; å 
andra sidan kunna gräsen slutas från friskare bestånd vid sidan.

Carex Oederi Retz. ssp. pulchella Lönnr.

Förekommer på åtskilliga ställen inomskärs, i allmänhet fläckvis 
utspridd i lågvuxen strandäng på m. 1. m. utplanade ytor i skyddat 
läge. Artens plats i strandprofilen är snarast en hårsmån under som
marens högvattenlinje, även om den kan anträffas bland gles Festuca 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): h-
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rubra eller Carex nigra. Agrostis stolonifera, Juncus Gerardi och fram
förallt lågvuxen Plantago maritima äro mer signifikativa liksom en 
mängd följeväxter med liknande ståndortskrav: Eleocharis pauci- 
ftora, Juncus articulatus, Galium palustre, Centaurium pulchellum, 
Leontodon autumnalis och andra. Strandängen är alltid gles och 
jordsvalen trasig. Underlaget är oftast tätt packad stenskärv, till synes 
svårdränerad och torftig. I vissa fall torde markvatten från högre 
nivåer bidra all hålla marken fuktig under torrperioder. Under som
rar med långvarig torka blir Carex ssp. pulchella generellt ännu mera 
dvärgvuxen än eljest på de allra flesta lokaler.

När arten anträffas i tätare samhällen på djupare jordsvål, såsom 
t. ex. i Agrostis stolonifera -äng och utglesnande vass kring Hamnar
nas inre delar, visar den en stark dragning till nakna ytor: små 
fläckar efter vintertånglägen, råttgångar i svålytan etc. 1 dess normala 
marktyp äro de nakna ytorna allestädes närvarande. Där kan man 
lika ofta iaktta en viss benägenhet hos arten att vara rotad på de 
minimala tuvorna av Festuca rubra eller kring jordfasta stenar, medan 
Carex nigra, Eleocharis pauciflora, Juncus articulatus etc. uppta de 
större trågen.

I ytterskärgården är arten iakttagen på jordsvål i skreva under 
topp på Strupskär.

Glaux maritima L.

Givetvis allmännast runt de inre fjärdarna, men uppträder genom 
hela ytterområdet, i första hand i strandängsfragmenten men även 
som sprickväxt, mera sällsynt även kring pölar ovanför stranden. 
Inom fjärdarna torde de ganska hårt utsatta, nätt och jämnt upp
stigande grunden och låga holmarna ge en antaglig bild av artens 
primärlokaler på ackumulerat material, på den nivå som omväx
lande dränkes och barlägges under somrarna och där svall och 
driftmaterial kana hårt över. Då strandängarna sedan stabiliserats 
med landhöjningen, återerövrar arten ständigt på nytt sin plats i 
dessa, där drifttången anhopas och hålles fuktig under sommaren. 
I många fall kan man se bården av Glaux i en strandäng direkt mot
svara utbredningen av den till en sträng koncentrerade sommardrif
ten, medan i andra fall spridda kolonier genom större delar av 
profilen visa, var tången skenbart regellöst placerats. Om Glaux 
förekommer på en naken yta eller insprängd i strandängen, torde 
det alltid bero på någon föregående tångavlagring, varav såren sedan
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läkts mer eller mindre. Och utan närvaron av tång bli de enskilda 
individen aldrig vackra.

Massuppträdandet i tånganhopningarna beror i första hand på en 
enorm vegetativ förökning under dessa: på tillfälligt blottlagda ytor 
ser man de nya skotten skjuta upp tätt. Dränkta av ny tång, etioleras 
plantorna starkt och skjuta snart igenom. Vare sig den spritts som 
vegetativa skottdelar eller frösåtts, infinner den sig redan samma år 
som tången lägges upp, och den kan alltså florera gott t. ex. i en sand
strand, där den nästa år med säkerhet rives upp igen eller översandas.

Arten har sin största utbredning högt upp i undre geolitoralcn, och 
vid verkligt sommarhögvatten kunna de yttersta delarna av ett be
stånd dränkas helt. Uppåt kan den förirra sig i övre geolitoralen, i 
vilket fall den allmänt trasiga jordsvålen, närvaron av andra tång- 
gynnade arter etc. konstant också finnas där. Övre gränsen bestäm
mes säkerligen av torka under vegetationsperioden: i allmänhet är 
den nådd redan då Festuca rubra - mattan slutes för gott.

De arter, som på de uppstigande grunden föregå Glaux, finner 
man oftast också i de mera utbyggda strandängarna: Aster, Eleocha- 
ris uniglumis, Triglochin maritimum, varpå arten i regel når sitt 
maximum kring ett sommarmedelvatten i Agrostis stolonifera - Juncus 
Gerardi-höjd. Substratet varierar, men på dessa grund är det nästan 
genomgående hårt packad sten och grus och med arten rotad i det 
mörkare finmaterialet mellan dessa. Redan i de endast fläckvis 
svålbundna stenstränderna är substratet i regel för obeständigt på 
lägre nivåer för att arten skall kunna hålla sig kvar.

Den bestående bilden av Glaux förknippar jag inte med de lugna 
vikarna eller ens med tånglägena längs dessa utan just med de upp
stigande grunden. Arten är en primär havsstrandväxt, som tål mycket 
av svall och överkanande drift och som gynnas av det organiska ma
terial som sållas ner mellan stenarna. Intrycket förstärkes ytterligare, 
sedan man sett den som sprickväxt även långt ut till havs. I sådana 
lägen kan den fylla smala hällsprickor med ett långt band av indi
vid och nederst ersättas direkt av Puccinellia retroflexa.

Plantago maritima L.
Huvudsaklig utbredning i m. l.m. slutna strandängar mot de inre 

fjärdarna och vikarna, i ytterområdet endast funnen i strandäng på 
Sandskären. Även på måttligt svallade stenstränder kan den dock 
uppträda lokalt i lågängsfragment, men generellt minskar den i an
tal i och med att substratet blir grövre och rörligare, ett förhållande 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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som visar sig redan på den tunnare jordsvålen över grus och sand 
vid t. ex. Sandgärdsbukten och småholmarna i närheten. I regel är 
substratet gott fixerat, gärna med tjock jordsvål som kan vara upp
riven och sargad i ytan, i de igenväxande vikarna även dyig i ytan.

Växten uppträder med ganska bred amplitud i strandprofilen. 
Vackrast bli de enskilda exemplaren i glesa förband på lägre nivåer 
och på relativt lucker mark, som ofta dränkes under vegetations
perioden. Högsta frekvens med stundom över hundra individ på en 
kvadratmeters provyta når den likväl en hårsmån högre upp, där 
den alltså kan komma till dominans, trist och lågvuxen, i en uppåt 
uttunnad Agrostis stolonifera-Juncus Gerardi-ång. I regel ebba sedan 
förbanden snart ut för en Festuca rubra- äng av renare typ, samtidigt 
som de enskilda individen hela tiden minska i höjd. Endast i något 
sår med kvarliggande tunn drifttång kunna enstaka exemplar fort
farande skjuta ganska högt.

I allmänhet ger alltså en provyta, lagd på olika höjd i profilen, 
biandsamhällen med Plantago maritima som inslag. Under vissa 
förhållanden kommer man likväl mera renodlat åt den högsta- 
frekvens-zon, som ovan antytts. Den iakttas tydligt runt små av
skärmade vikar och bukter med sakta stigande stränder som ett låg- 
vuxet parti i gulgrönt-rött, där inslaget av Juncus Gerardi svarar för 
de röda tonerna, ovanför Agrostis stolonifera’s friskt gröna bård och 
innan Festuca rubra’s ljusa strån ge sin färg och luftighet åt den de
finitiva övre geolitoralen: en zon så högt upp i undre geolitoralen, att 
den med nöd och näppe submergeras under de högsta sommarhög
vattnen och dessemellan ligger torr långa perioder. Ju mera strand
profilen flackas ut i denna nivå, ju mer tunnas de nedifrån kom
mande arterna ut och dess längre dröjer det, innan Festuca rubra 
dyker upp: förutsättningarna äro givna för de breda, Plantago 
maritima- dominerade strandplan, som framförallt omge de igen
växande vikarna. På tuvmark kan det vara både läget strax under 
sommarhögvattensgräns och den nakna jorden, som placerar P. ma
ritima jämte Agrostis stolonifera i höljorna och vid jordtuvornas bas, 
medan Festuca rubra tar topparna. I andra fall är det t. ex. rått
gångarna eller miniatyrdiken efter gamla tångband, som hysa Plan
tago maritima i en F. rubra -äng, i andra fall groparna efter kotramp 
eller kreatursstigar, som hålla m.l.m. stagnerande vatten. Ett sår 
efter en tångrand erövras snabbare av P. maritima än av F. rubra, och 
väl inkommen i ett sådant kan den länge hålla sin plats men dödas 
liksom F. rubra av tjockare tångöverlagring.
32-583374 Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): U
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Arten kan komma till en viss dominans också på fasta stränder 
med genomgående dåligt och hårt packat substrat, plågat av vintrar
nas isgång etc. och där sommartorkan kan vara besvärande t. o. m. för 
Plantago. Exempel på sådana stränder ha nämnts i andra samman
hang, såsom mot Flisfjärden och Älgärdsflagens inre del, delvis mot 
Påskholmsflagen och andra delar av Hässelö och Lindholmen. Till 
dessa lågvuxna Plantago maritima -ängar höra alltså som karakte
ristiska inslag — förutom Agrostis stolonifera och Juncus Gerardi ■— 
t. ex. Centaurium pulchellum, Carex ssp. pulchella, Eleocharis pauci- 
flora, Juncus articulatus, Leontodon autumnale, stundom Sagina no
dosa och S. procumbens.

Genom att dåligt täcka m.l.m. trasig mark skapar Plantago mari
tima i aspekter sådana som ovannämnda möjligheter till grobäddar 
för andra, föga krävande arter. Jag har antecknat den 1.9.1950 för 
en glesvuxen Agrostis stolonifera - Plantago maritima-Festuca rubra- 
äng vid basen av Osterudd, att »speciellt de båda senare lämna 
marken ganska väl samlade, och mycket bar jord kommer alltså 
att linnas mellan deras baser», och där trängdes i första hand års- 
sådd av Centaurium vulgäre, men även groddplantor av Plantago 
maritima. — Från samma sommar stamma följande data: Blommar 
genomgående den 3.7. vid Syrébukten på Sandgärdet. Den 7.8. har 
den ännu alla frukter kvarsittande och oöppnade, på östsidan av 
Gravedet Örpsholmen på Harstena.
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KOLMÅRDENS KÄRLVÄXTE R.

EN INVENTERING OCH EN SAMMANFATTNING.

AV

ERIK GENBERG.

1. Kolmården som geografiskt begrepp.

Kolmården (av fsv. Kolmarp, den kolsvarta skogen) var ur
sprungligen namnet på den skogklädda urbergshorst, som reser sig 
norr om Bråviken (fig. 1) och sedan hedenhös utgjort det nordöstliga 
gränsområdet mellan Östergötland och Södermanland resp. mellan 
Göta- och Svealand. »Ett buskigt ögonbryn över Bråvikens blåa 
öga» (Birger Mörner).

I senare tid har »Kolmården» upptagits som beteckning på tvenne 
kommunala begrepp inom nämnda gränsområde, nämligen dels 
Kolmårdens samhälle kring Krokeks kyrka och dels den storkom
mun, som vid årsskiftet 1951-52 bildades genom sammanslagning av 
Krokeks och den öster därom belägna Kvarsebo socken (fig. 2).

Kvarsebo tillhör Östergötlands län men utgör en del av landskapet 
Södermanland. I kyrkligt avseende har socknen tillhört Strängnäs 
stift ända tills den, i samband med ovannämnda storkommunbild- 
ning, överfördes till Linköpings stift.

I denna uppsats har jag ursprungligen avsett att skildra kärlväxt- 
floran på urbergshorsten Kolmården, men då dennas gränslinjer äro 
ganska obestämda, emedan markerad gräns endast finnes i söder 
mot Bråviken och Kvillingeslätten, har jag, för den tydliga avgräns- 
ningens skull, i stället valt det område, som representeras av de fyra 
socknarna Simonstorp, Kvillinge, Krokek och Kvarsebo i 
Östergötlands län, vilka helt eller fill största delen (Kvillinge) utfyllas 
av Kolmårdshorsten. Arealen av detta område utgör ca 4| mil2 eller 
närmare bestämt:
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Kvillinge 
Krokek . 
Kvarsebo

Simonstorp 162 km2 
128 » 

93 » 
70 »

Summa 453 km2

Områdets största utsträckning utgör ca 43 km i öst-västlig och ca 
26 km i nord-sydlig riktning (fig. 2).

2. Kolmårdens topografi,

Som framgår av generalstabskartans blad nr 55-56, utgör Kol
mården topografiskt en i huvudsak barrskogsklädd bergstrakt, rik 
på sjöar och vattendrag. Dess högsta punkt ligger i sydväst vid Ja- 
kobsdal i Kvillinge, 170 m över havet. De högsta punkterna i övriga 
socknar utgöra 132 m i Simonstorp, 155 m i Krokek och 112 m i 
Kvarsebo. De högst belägna sjöarna äro de små Getsjöarna i Krokek, 
av vilka den högsta, »Mörka Getsjön», ligger 127 m ö.h.

Söder om Kvillinge kyrka utbreder sig den s.k. Kvillingeslätten 
fram till Norrköpings stadsgräns i väster och söder samt till Motala- 
ström och den till Loddbyviken framrinnande Pjeltån i öster. Öster 
om Pjeltån ligger det s.k. Malmölandet, som utgör en i Bråviken 
utskjutande halvöformad slättbygd mellan Norrviken i norr och 
Loddbyviken i söder.

Utöver den sammanhängande landarealen omfatta de till Bråvi
ken gränsande socknarna även ett stort antal holmar och skär i 
denna. Av desamma ligger ett 20-tal utanför Malmölandet i Kvillinge, 
till Krokek höra Stenskär söder om Sjövik och Svintaskär, till 
Kvarsebo Säterholmen, de tre Djupviksholmarna samt St. och L. 
Järknön.

Generalstabskartan upptager ca 250 sjöar, av vilka dock många 
äro avloppslösa myrgölar. De fördela sig med ett 85-tal i Simonstorp, 
något över 100 i Kvillinge, ett 50-tal i Krokek men endast 6 i Kvarsebo. 
Av de sistnämnda ligga endast tre helt inom socknen.

Kolmårdens vatten avbördas företrädesvis till Bråviken men även 
i viss omfattning till Stadsfjärden vid Nyköping.

I Simonstorp avbördas exempelvis Svängbågen via Vekmangen till 
Näknen, som i sin tur jämte Ågelsjön i Kvillinge genom den ovan
nämnda Pjeltån avrinna till Bråviken. Bärsjön, Övre och Nedre 
Glottern i Kvillinge bilda ett separat vattensystem och avrinna genom 
Torshagsån till Norrviken i Bråviken.
Su. Bot. Tidskr., 52 (195S): i
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Fig. 1. Kolmårdens sydsluttning öster om Marmorbruket i Krokek. Foto G. Meijer
8.10.1958.
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I Simonstorp avrinna vidare Norrsjön och Sörsjön via Hunn samt 
Tisnaren, Viren och Yngaren i Södermanland genom Nyköpingsån 
till Stadsfjärden. Fläten och elt flertal sjöar i norra Krokek avrinna 
till Virlången i Södermanland. Såväl Virlången som Lövsjön i 
Krokek avrinna genom Kilaån ävenledes till Stadsfjärden.

I Krokek avrinner L. Älgsjön via Böksjön och Svinsjön genom 
Svintunaån till Bråviken, varvid Svinsjön även mottager vattnet 
från Viksjön och Hampsjön.

I Kvarsebo avrinner Vrångsjön till Bråviken vid Kvarsebo färje- 
läge och Nävsjön till Bråviken vid Nävekvarn i Södermanlands 
län.
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Ko/morden

LÖnsgronS'
--------Sockengräns .
......... /Wordgräns får slättbygd

Fig. 2. Schematisk karta över Kolmården.

3. Temperatur- och nederbördsförhållanden.

Uppgifter om lufttemperaturen i Norrköping finnas angivna av 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut och äro från och 
med 1941 grundade på direkta observationer, under det att normal
temperaturerna (1901-30) äro nyberäknade år 1951. På grundval av 
dessa uppgifter kunna motsvarande värden för Kolmårdsområdet 
beräknas genom reduktion med 0,5° på grund av den genomsnittliga 
höjdskillnaden.

Skillnaden mellan högsta och lägsta temperatur under en och 
samma månad utgjorde 1955-56 i genomsnitt 24,3° och var lägst 
17,7° (nov. 1956) och högst 35,3° (dec. 1955).

I tabell I angivas för de olika månaderna och kvartalen normal- 
tcmperatur och medeltemperaturens medeltal m för åren 1941 -56. 
Vidare angivas medelfelen sm hos dessa medeltal och största avvikel
ser från dessa för månadsmedeltemperaturerna. Om de senares 
standardavvikelser betecknas s, ligga samtliga 16x12=192 må- 
nadsmedeltemperaturer inom gränserna m + 2,3 s och 185 eller 
96,4 % av dem inom gränserna m ± 2,0 s. Man ser, att spridningen är 
betydligt större under l:a än under 2:a-4:e kvartalen.

Om spridningen 1901 30 var ungefär densamma som 1941 56, 
utgör medelfelet sd hos differensen d mellan normaltemperaturen och 
medeltalet för 1941-56, sd =.sm VI6 Q, + -L) = 1,24 sm. Man finner, alt 
differensernas signifikans är ganska hög för 2:a-4:e kvartalen (vid 
Sd. Bot. Tidskr., 52 (1958): h
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Tabell I. Medeltemperaturer i Kolmården.

Månad, kvartal

Medeltemperatur Spridning 1941 -56

Normal
1901-30

Medeltal
1941-56

m
Differens

d
Medelfel

sm

Största avvikelser

+ -

•Jan........................ - 3,0 - 4,7 -1,1 0,85 5,1 1,8
Febr...................... - 3,0 - 4,8 - 1,8 1,11 6,8 8,5
Mars ................. - 0,9 - 1,4 -0,5 0,82 4,2 7,2
April................. + 3,2 + 4,6 + 1,4 0,49 2,5 3,0
Maj..................... + 9,0 + 9,8 + 0,8 0,37 2,2 2,2
Juni..................... + 13,4 + 14,2 + 0,8 0,28 2,2 1,3
Juli..................... + 16,1 + 16,8 + 0,7 0,33 2,6 1,7
Aug........................ + 14,4 + 15,6 + 1,2 0,36 2,4 2,6
Sept....................... + 10,6 + 11,6 + 1,0 0,34 2,5 3,0
Okt........................ + 5,6 + 6,3 + 0,7 0,30 2,6 1,7
Nov........................ + 1,1 + 1,4 + 0,3 0,40 2,3 3,1
Dec........................ - 1,9 - 0,5 + 1,4 0,46 2,8 3,2

I..................... - 2,3 - 3,6 -1,3 0,54 1,4 8,7
II..................... + 8,5 + 9,5 + 1,0 0,22 6,9 7,9
III..................... + 13,7 + 14,7 + 1,0 0,20 4.7 6,1
IV..................... + 1,6 + 2,4 + 0,8 0,23 6,5 6,1

Hela året . . . + 5,4 + 5,7 + 0,4 0,16 13,7 19,0

normalfördelning över 99 %), varför det synes sannolikt, att en tem
peraturstegring inträtt under 1900-talet för dessa kvartal.

Den genomsnittliga nederbörden i mm vid Kolmårdssanatoriet i 
Krokek, 90 m ö.h., och vid Hult i Kvillinge, 70 m ö.h., framgår av 
tabell II. Några avvikelser av ekologisk betydelse torde icke kunna 
spåras i dessa siffror, vara sig mellan olika socknar eller olika tids
perioder.

Tabell II. Nederbörd i mm inom undersökningsområdet.

Meteorologisk station Maj Juni Juli Aug. Övriga
mån.

Hela
året

Kolmårdssanatoriet 1901-30 39 61 72 74 303 548
» 1931-45 43 50 60 69 323 545

Hult 1931-45 47 52 74 73 345 591
» 1946-55 48 52 58 70 355 583

Sv. Hot. Tidskr., 52 (1958): 4
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4. Kolmårdens geologi.

Berggrunden utgöres företrädesvis av gnejser, av vilka den röda 
gnejsen är den dominerande. Emellertid finnes även granit inom 
två områden, ett större och ett mindre. Det större ligger i Kvillinge 
och södra delen av Simonstorp och sträcker sig ungefär från linjen 
Ågelsjön-Hult—Hammaren i söder till linjen Simonstorps kyrka- 
Svängbågen i norr. Del mindre området ligger i Krokek och sträcker 
sig från linjen Hagalund-Hyttan i söder norrut mot och över läns- 
gränsen mellan Björnsjön och Krokeks ödekyrka. (Se Natiiorst 
1877 och generalstabskartans blad nr 55-56.)

Det ur mineralogisk synpunkt intressantaste området ligger i 
Krokek och begränsas ungefär av linjerna Sjövik-ltyttan-Ervastc- 
kärr-Oxåker-Kopparbo. Berggrunden utgöres här företrädesvis av 
leptiter och pegmatiter med mångenstädes förekommande 
gångar av urkalksten och smärre inslag av svartmalm. Urkalk
stenen, som otta är grönaktig till färgen, har här under namn av 
Kolmårdsmarmor varit föremål för brytning, vid Marmorbruket i 
över 200 år och på många andra ställen under senare tid.

Enstaka förekomster av urkalksten finnas även längre österut, 
företrädesvis i sluttningarna mot Bråviken. I Krokek uppträder berg
arten sålunda vid Gerhardsberg (1 km V om Skvättan), i Kvarsebo 
dels vid Säter, dels strax V om Sjöberga (1,5 km V om Djupvik) och 
300 m NO om Djupvik. Vid Säter förekommer urkalkstenen före
trädesvis på två ställen på ca 700 m avstånd från varandra. Det ena 
ligger ca 1 km V om »S» i Säter och det andra ca 400 m NV om »S» i 
Säter. Längre från stranden finnes en fyndort 1 km NV om Kvarsebo 
kyrka, men den synes egendomligt nog vara av mindre lloristiskt 
intresse.

Gångar av pegmatit insprängda i gnejs påträffas även ganska rik
ligt i östra hälften av Kvarsebo, och av malmer linnes, förutom ovan
nämnda svartmalmsförekomster, en fyndighet av kopparkis N om 
Hampsjön i Krokek.

Unter den period, som följde närmast efter den sista stora ned
isningen, var Kolmården till största delen täckt av vatten. De glaciala 
bildningarna utgöras mest av morängrus, som i de sydligare de
larna olta övergått i svallgrus. Varvig lera förekommer i ytskiktet 
endast inom ett litet område S om Kvillinge kyrka.

De äldre postglaciala bildningarna utgöras av mos and och 
åkerlera. Mosanden uppträder företrädesvis intill Norr- och Sör- 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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sjön i Simonstorp, i västra delen av Kvillingeslätten, i de centrala 
delarna av Krokek samt i östra delen av Kvarsebo. Åkerleran är 
främst utbredd i östra delen av Kvillingeslätten och på Malmölandet, 
där den bildar bördiga jordbruksområden.

5. Tidigare floristiska uppgifter.
Äldre uppgifter om floran i Östergötland sammanställdes 1861 av 

Kindberg i »Östgöta flora», vilken senare utkom i ytterligare tre 
upplagor, den fjärde år 1901. Denna flora innehåller ett stort antal 
lokaler från de fyra Kolmårdssocknarna. Många notiser om floran i 
Kvillinge och Simonstorp finnas även i ett arbete av C. Fr. Elm- 
qvist, »Norrköpingstraktens fanerogamer och ormbunkar» (1874).

Delvis av yngre datum äro de uppgifter, som lämnats av Wester
berg (1917), vilken under ca 30 år (1887-1917) företog floristiska 
undersökningar inom nordöstra Östergötland med tyngdpunkten 
förlagd till Risinge socken (se fig. 2). Han har emellertid även angi
vit ett flertal fyndorter inom Simonstorps, Kvillinge och Krokeks 
socknar.

Förekomsten av Rubus Bellardii, Chimaphila och Pleurospermum 
har skildrats av Linde (1912) och Vicia pisiformis av Haglund 
(1912). Närmare uppgifter om lokalerna för Pleurospermum ha läm
nats av Sylvén (1912), Horn af Rantzien (1946) och för Krokek 
av mig (1951). Lokaler för några antropokorer ha angivits av Hy- 
lander (1932) och för Hedera av Fröman (1952), varjämte Alborg 
(1949) funnit »dvärgbjörk» och Cephalanthera rubra. Själv har jag 
publicerat fynd av Epipogium (1954) och Erica (1955).

Kyrkoherden i Krokek J. P. Linde (f 1918) insamlade på sin tid 
ett omfattande material, vilket numera till största delen torde ingå i 
Riksmuseets herbarium. På sitt boställe Orrekulla inplanterade han 
även ett stort antal av sina fynd jämväl från andra trakter. Det än i 
dag därstädes växande exemplaret av Vicia pisiformis lär han så
lunda ha uppdragit ur en ärta från sitt herbarium (Ebbe Linde).

Då ett mycket stort antal ark med relativt sällsynta växter, som in
samlats av Linde (och hans barn) och nu befinna sig i Riksmuseet, 
äro etiketterade »Krokek, Orrekulla», synes det mig tveksamt, om 
det här är fråga om spontana lokaler, eller om eventuellt Orrekulla 
endast angiver platsen för »registreringen» och ej platsen för fyndet.

Hultén (1950) har i sin atlas givit en utomordentlig framställning 
av kärlväxternas utbredning i Norden. På grund av den ringa skalan 
är det dock svårt att med säkerhet fastställa, huruvida en punkt 1ig-

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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ger inom någon av de här betraktade fyra socknarna. Kartorna 
lämna dock värdefulla anvisningar om vilka arter, som i första hand 
kunna förväntas uppträda inom området och lämpa sig utmärkt 
som jämförelse med gjorda fältobservationer.

Sedan jag 1939 skaffat mig en fast sommarbostad vid Erlands- 
lorp (nr 1:34) nära Kolmårdens samhälle i Krokek, beslöt jag att 
börja utföra floristiska undersökningar av dennas närmaste omgiv
ningar. På grund av bl. a. täta militärinkallelser under 40-talets första 
del kom jag dock ej igång härmed på allvar förrän omkring 1947.

Mina första resultat publicerade jag i denna tidskrift 1951 under 
rubriken »Kärlväxterna i Krokek», som jag nedan vid hänvisningar 
förkortat till KK. Redan under denna inventering urskildes be
stämda olikheter i växtsamhällenas sammansättning i socknens 
norra och södra delar, men — bl. a. på grund av områdets begrän
sade storlek — var det mig icke möjligt att då närmare ange syste
matiken i dessa olikheter.

De nu under åren 1951 58 fortsatta undersökningarna utgöra en 
komplettering av de tidigare, framförallt genom utvidgning av om
rådet för desamma. Det har nu blivit möjligt att klarare kunna ur
skilja ekologiskt betingade variationer i llorans struktur än tidigare 
vid betraktande av ett mindre område. (Se härom vidare nedan 
under 7.)

6. Undersökningsmetodik.

De verkställda undersökningarna ha i stort sett tillgått så, att jag 
för varje besökt lokal uppgjort en förteckning på iakttagna arter. 
Lokalerna ha sedan införts sockenvis i en artlista.

I fortsättningen har jag betecknat en art som tämligen allmän (ta) 
eller allmän (a) för en viss grupp av socknar, om den iakttagits på 
minst följande antal lokaler per socken.

Antal socknar Antal funna lokaler
i gruppen Per socken Totalt

1 8 8
2 7 14
3 6 18
4 5 20

En art har således betecknats som ta eller a för området i dess hel
het, om den iakttagits på minst 5 lokaler per socken. Har den iakt
tagits på minst ovannämnda antal lokaler i högst 3 socknar, betecknas 
den som ta eller a för dessa (denna).
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4



KOLMÅRDENS KÄRLVÄXTER 495

När lokalerna i artlistan för viss art och socken (sockengrupp) 
stigit till det antal, som enligt vad ovan sagts anses motsvara åtmin
stone en tämligen allmän (ta) förekomst, har denna art i regel ute
lämnats i nya förteckningar för resp. socken.

Fördelen med att i förteckningarna utelämna ta och a arter är 
givetvis att härigenom betydligt flera lokaler hunnit besökas. Detta 
utelämnande har faktiskt varit en av förutsättningarna för att på fri
tid under cirka ett decennium något så när kunna genomforska detta 
ganska svårtillgängliga område. Det bör kanske även framhållas, att 
en följd av den tillämpade undersökningsmetodiken blivit, att efter
forskningarna särskilt kommit att inriktas på de inom varje socken 
mindre allmänna och sällsynta arterna och bland dessa främst på 
dem, som visat en relativt stor spridning i angränsande socknar.

Nackdelen med utelämnandet av ta och a arter i förteckningarna 
är ju att härigenom exaktare spridningsuppgifter för dessa arter ej 
erhållits. Jag har emellertid ansett denna nackdel mer än väl upp
vägas av de ovannämnda fördelarna. Differentieringen i ta och a har 
jag gjort på grundval av allmänna intryck.

Även vid denna utvidgade inventering har jag haft värdefull 
hjälp av fil. dr Edvard von Krusenstjerna, till vilken jag även fler
städes refererar (EvK). Jag tackar honom speciellt för en mångfald 
färska lokaluppgifter från Kvillinge och för alla de angenäma och 
givande exkursioner, som vi gjort tillsammans. Ävenledes tackar jag 
fil. kand. Bertil Wahlin, Linköping, som lämnat mig ett flertal 
nyare lokaluppgifter från Kvarsebo. Slutligen har jag att ull ryck a 
min tacksamhet till professor Erik Asplund vid Riksmuseet och 
professor Ivar Segelberg, Göteborg, för sakkunnig och beredvillig 
hjälp med artbestämning i ett flertal tveksamma fall. 7

7. Huvuddrag i vegetationen.

Ur växtgeografisk synpunkt kan man inom det betraktade området 
urskilja vissa mer eller mindre skarpt avgränsade vegetations
zoner, var och en kännetecknad av speciella vegetationstyper, växt
samhällen och karaktärsväxter.

Den största av dessa vegetationszoner utgöres av den stora skogs
bygden (zon A) i områdets norra del, som sträcker sig genom samt
liga fyra socknar. Söder om denna zon ligger slättbygden (zon D) 
i Kvillinge, bestående av den egentliga Kvillingeslätten och det till 
denna gränsande Malmölandet.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): i
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Tabell III. Vegetationszonernas förekomst i de olika socknarna.

Vegetationszon Simonstorp Kvillinge Krokek Kvarsebo

A. Skogsbygd......................... + + + +
B. Gränszon.............................. — + + +
C. Kalkstensområden .... - - + +
D. Slättbygd......................... - + - -
E. Havsstrand......................... - + + +

Havsstranden vid Bråviken från gränsen till Norrköpings stad i 
mynningen av Motalaström till Kungshäll i Kvarsebo kan samman
föras till en speciell vegetationszon (zon E).

I gränsområdet mellan skogsbygden i norr och slättbygden resp. 
Bråviksstranden i söder urskiljes en särskilt artrik och intressant 
vegetationszon, som jag vill benämna gränszonen (zon B). Inom 
denna kan man som en särskild vegetationszon betrakta kal k stens
områdena (zon C) i Krokek och Kvarsebo.

De olika vegetationszonerna skära alltså i allmänhet rätt igenom 
den administrativa indelningen, och deras förekomst i de fyra sock
narna kan schematiskt illustreras enligt tabell III.

Inom samtliga vegetationszoner och vegetationstyper (utom i vat
ten), alltså t. ex. i skogar, på hedmarker, myrar, stränder och berg
hällar samt i backar, ängar och lundar, förekomma områdets båda 
mest spridda arter, Potentilla erecta och Melampyrum pratense.

Zon A. Skogsbygden.

Denna utfyller helt Simonstorp och huvuddelen av de tre övriga 
socknarna (ca 380 km2). Det är till väsentlig del ett kargt och oligo- 
troft område, vars karaktäristiska växtsamhällen företrädesvis äro 
att finna i barrskog, på myrar, i sjöar med anslutande bäckar samt 
på hällar och kargare backar och ängsmarker. Mellan dessa topo
grafiska huvudtyper finner man givetvis övergångstyper av olika 
grader och i närheten av bebyggelse även kulturmark av olika slag.

Barrskogen täcker huvuddelen av zonen och är av skiftande 
karaktär beroende främst på markens olika beskaffenhet. På myll- 
rikare mark uppträder vanligen en gran- eller barrblandskog, där 
skogsriset domineras av Vaccinium myrtillus. Allmänna kärlväxter 
äro här bl. a. Lycopodium annotinum, L. clavatum, Majanthemum, 
Pyrola minor, Ramischia, Trientalis och Melampyrum silvaticum. 
So. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Tämligen allmänna äro Lycopodium selago, Rubus nessensis, Vicia 
silvaticci, Pyrola chlorantha och Monotropa hypopitys. Mera sällsynta 
äro Lycopodium complanatum, Stellaria longifolia, Moneses och 
Chimaphila.

Understundom kan man i barrskogen finna växtsamhällen, som 
tyda på en tidigare lundvegetation. Så är t. ex. fallet på nordslutt
ningen mot sjön Vibjärken i nordöstra delen av Simonstorp, där jag 
bl. a. noterat följande arter: Equisetum pratense, Carex digitata, 
C. caespitosa, Actaea, Ribes alpinum, Lathyrus vernus, Tilia cordata, 
Viola mirabilis, Daphne, Lathraea, Pulmonaria officinalis, Milium 
och Chrysosplenium alternifolium. För Milium är detta den enda 
kända lokalen i Simonstorp. Vid Sjönäs i norra Kvillinge (N om 
Bärsjön) förekomma Epipactis atropurpurea och Laserpitium, vilka 
äro karaktärsväxter för kalkstensområdena.

På mer eller mindre kärrartad skogsmark påträffas understundom 
Dryopteris cristata, Thelypteris palustris, Carex loliacea, C. remota och 
Circaea alpina samt sällsynt Calamagrostis purpurea, Carex globularis, 
C. clisperma, C. vaginata och Galium trifidum. I vitmossan på fukti
gare mark är Corallorrhiza tämligen allmän och Listera cordata ej 
sällsynt, vilket däremot är fallet med Pyrola media.

Nära Algutsbo i Krokek fann Margareta Sandebo 1958 fyra 
blommande ex. av Cephalanthera rubra, av vilka 3 ex. insamlades. 
Ett av dessa har jag sett. Själv iakttog jag två mindre, icke blommande 
ex., när jag den 3/8 besökte lokalen. Denna är belägen i granskog 
med inslag av bl. a. hassel och lind på en bergssluttning, där jag i 
fältskiktet noterat Carex digitata, Luzula pilosa, Paris, Actaea, Ane
mone hepatica, Fragaria vesca, Vicia sepium, Lathyrus montanus, 
Oxalis acetosella, Hypericum perforatum, Viola riviniana, Daphne, 
Vaccinium myrtillus, Veronica chamaedrys, Melampyrum silvaticum, 
Campanula persicifolia och Solidago. Några l()-tal m längre ned på 
sluttningen var denna kärrartad med bl. a. Carex remota och Cir
caea alpina. För Kolmården har arten tidigare angivits för Kvillinge 
av Kindberg, och den är även funnen av Alborg »i närheten av ett 
marmorbrott».

Av intresse är även uppträdandet av Epipogium år 1954 (sedan 
dess ej återkommen) i en barrskogssluttning med inslag av bl. a. 
lind på södra sidan av Ågelsjön i Kvillinge. Arten är även angiven 
för Marmorbruket i Krokek av Kindberg, men uppgifter om dess 
förekomst i södra Sverige äro eljest sällsynta.

På morängrus, mosand och hällmark förekommer ofta en hed-
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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markstallskog med Vaccinium vitis-idaea, Arctostaphylos och Calluna 
i fältskiktet. På hällarna uppträder ofta Spergula vernalis, men kärl
växter av större intresse iakttagas eljest sällan på dessa karga marker.

I den försumpade tallskogen (fig. 3), som med olika grad av mark
fuktighet ofta bildar en övergång mellan hedmark och myr, uppträda 
allmänt Molinia, Myrica, Betula pubescens, Salix aurita, Rubus cha- 
maemorus, Ledum, Vaccinium uliginosum och Empetrum. På dylik 
mark av mera hedartad karaktär har jag 1955 och 1958 påträffat 
Erica tetralix i Kvarsebo resp. Krokek. Avståndet mellan de båda 
lokalerna utgör 24 km. För den förstnämnda har jag på sin tid redo
gjort i denna tidskrift (1955). Den senare är emellertid på visst sätt 
av ännu större intresse.

Erica-lokalen i Krokek (fig. 3), som är belägen vid »s» i Getsjöarna, 
omfattade tvenne koncentrerade bestånd, vardera med ett 25-tal 
blomställningar på ytor av ca 1 m2. Det intressanta var emellertid, 
att endast några 10-tal m därifrån fanns ett likaledes koncentrerat 
bestånd av en annan i Sverige västlig art, nämligen Juncus squarro- 
sus, omfattande ett 40-tal stjälkar på en yta av ca 2 m2.

Buskskiktet kring Erica-bestånden utgjordes av Myrica, Betala 
pubescens, Salix aurita och Ledum; skogsriset sammansattes av Cal
luna, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, V. oxycoccus och Em
petrum. I övrigt förekommo Eriophorum vaginatum, Carex pauciflora, 
C. stellulata och Melampyrum pratense. Vid Juncus squarrosus fanns 
intet egentligt buskskikt utan endast enstaka kvistar av Salix aurita, 
Vaccinium vitis-idaea och V. myrtillus i ett bottenskikt av vitmossa. 
Bestånden av Erica och Juncus squarrosus lågo tätt intill resp. på ett 
stråk, som kan ha varit en tidigare gångstig eller smal vinterväg, och 
detsamma var fallet med Erica-lokalen i Kvarsebo.

Då Erica-bestånden på de funna lokalerna i Kvarsebo och 
Krokek på grund av omgivande busk- och risvegetation knappt 
kunna upptäckas, förrän man »trampar» på dem, skulle sannolik
heten att slumpvis upptäcka ett bestånd vara synnerligen ringa, om 
icke frekvensen vore nämnvärd. Det är därför min uppfattning, att 
Erica måste förekomma flerstädes i Kolmården.

Det var på en liknande lokal, som Alborg år 1943 fann »dvärg
björk». Den är belägen i Kvarsebo ca 2,5 km NV om Ekviken, och 
jag har besökt den flera gånger 1958. Vegetationen utgöres företrädes
vis av Eriophorum vaginatum, Rubus chamaemorus, Ledum, Andro
meda, Vaccinium uliginosum, Calluna och Empetrum. Betula-bestån
det utgöres av ett 40-tal sterila kvistar av 20-40 cm längd på en yta 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Fig. 3. Försumpad tallskog vid FYfca-lokalen i Krokek. Foto G. Meijer 8.10.1958.
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av ca 10 x 5 m. Bladen äro små, på äldre kvistar upp till 20 mm, på 
årsskotten intill 35 mm, ungefär lika långa som breda, tunna, kala, 
sågade och med kort spets. Bladskaften äro fina, upp till 0,5 mm, 
och 3—6 mm långa. Alborg uppgav för mig på sin tid, att arten be
stämts till Betula nana xpubescens, men enligt min bedömning rör 
det sig om en småbladig form av Betula pubescens.

Myrarna. Karaktärsväxter för laggkärren äro bl. a. Calama- 
grostis lanceolata, Eriophorum angustifolium, Carex lasiocarpa, 
C. magellanica, C. rostrata, Calla, Orchis maculata, Salix aurita, 
Menyanthes och Utricularia intermedia. Vid övergången till den 
egentliga mossen uppträda ofta Equisetum palustre, Carex dioeca, 
C. pauciflora samt här och där C. chordorrhiza.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1058): 4
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Allmänna karaktärsväxter för mossarna äro bl.a. Scheuchzeria, 
Eriophorum vaginatum, Rhynchospora alba, Carex limosa, Drosera 
rotundifolia, Vaccinium oxycoccus och Andromeda polifolia. Tämligen 
allmänna i höljorna äro Drosera anglica och D. intermedia. Här och 
där finner man Hammarbya och Utricularia minor.

Kolmårdens största mosse, den huvudsakligen i Kvarsebo be
lägna Fjällmossen, karaktäriseras dessutom av en riklig till ymnig 
förekomst av Scirpus caespitosus och Orchis Traunsteineri. Detta 
lyckades jag konstatera torrsommaren 1955, då det var möjligt att 
tämligen obehindrat genomströva mossen från väster till Fjällgö- 
larna i öster, vilket under vanliga somrar kan vara ett vanskligt före
tag.

Under det att Scirpus caespitosus ej noterats från områdets västliga 
myrmarker, är förhållandet nästan omvänt för Scirpus Hudsonianus. 
Denna art är tämligen allmän på myrarna i de västliga socknarna 
men blir sällsyntare österut och har, trots ivriga efterforskningar, 
endast anträffats på två lokaler i Kvarsebo. Detta överensstämmer 
väl med Hulténs utbredningskarta (nr 280). Även Eriophorum gra
cile har iakttagits mångenstädes i de västliga men ej i de östliga de
larna.

Sjöarna. Som inledningsvis framhållits är Kolmården mycket rik 
på sjöar. Det övervägande antalet är av utpräglat oligotrof natur, 
men det är likväl möjligt att bland dem urskilja två huvudtyper, 
mellan vilka finnas olika slag av övergångar. Den ena typen kan be
tecknas som myrgölar, den andra vill jag (möjligen oegentligt) be
nämna »källsjöar».

Myrgölarna (fig. 4) omfatta det största antalet men äro genom
snittligt de minsta till sin storlek. De ha i regel ett av humus svagt 
gulfärgat vatten, och de vanligtvis vertikala strandkanterna utgöras 
av vitmosseklädd torv. Ligger myrgölen i omedelbar anslutning till 
den försumpade tallskogen, är strandkanten i regel bevuxen med 
Molinia och Myrica. Den iakttagbara bottenvegetationen utgöres 
företrädesvis av Equisetum fluviatile, Potamogeton natans, Nymphaea 
och Nuphar. Understundom uppträda även Sparganium angusti- 
folium och, i strandkanten, Cicuta.

Som »källsjöar» betecknar jag de sjöar, som karaktäriseras av ett 
klarare och färglösare vatten och i regel långsluttande steniga eller 
sandiga stränder. Till dessa kunna hänföras många av de större 
sjöarna, såsom Fläten och Vekmangen i Simonstorp, Ågelsjön, 
Näknen, Nedre Glottern och Skiren i Kvillinge samt L. Älgsjön och 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Fig. 4. Myrgöl i Krokek. I strandkanten Carex lasiocarpa. Foto G. Meijer 8.10.1958.
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Böksjön i Krokek. På deras botten återkomma myrgölarnas karak
tärsväxter, varjämte Isoetes, Myriophyllum spicatum och Lobelia till
komma.

I de västra socknarna uppträda även Ranunculus peltatus, Sparga- 
nium Friesii och Hottonia, i vissa sjöar Potamogeton gramineus, 
P. perfoliatum, Polygonum amphibium f. aquaticum och Oenanthe 
aquatica. Intill Svängbågens utlopp i Vekmangen vid »Brona» upp
träda Sagittaria sagiltifolia och en rödblommig Nymphaea (inplan
terad omkring 1935 av Carol Hallberg).

På stränderna av såväl myrgölar som källsjöar förekomma här och 
där Lycopodium inundatum och Rhynchospora fusca. På källsjöarnas 
stränder finner man dessutom flerstädes Scirpus acicularis, Juncus 
alpinus, Subularia, Drosera intermedia och Litorella samt med någon 
tur Elatine hydropipcr och Peplis. På Nedre Glotterns steniga strand 
33-583374 Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): t
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mellan Falkviken och Tyrstorp är Viola stagnina vid lågvatten 
spridd hela vägen. Strändernas dominerande lövträd är klibbalen.

Vid stranden av Sörsjön nära Rodga i Simonstorp har jag 1956-58 
på en yta av ca 10 x 10 m tuvig och kärrartad mark observerat ett 
rikligt bestånd av Rubus arcticus tillsammans med Carex panicea, 
Caltha och Viola palustris. Av stort intresse är även förekomsten av 
Scirpus multicaulis på stranden av L. Älgsjön i Krokek.

Det bör kanske särskilt framhållas, att Kvarsebo på grund av sin 
relativa fattigdom på sjöar (6 st.), ej kan uppvisa samma stora sprid
ning av förekommande sjöväxter som övriga socknar.

I bäckarna, som förena myrar och sjöar, uppträda ofta Potamo- 
geton alpinas, P. oblongus och understundom Utricularia vulgaris. 
Solanum dulcamara, som är tämligen allmän vid Bråviken och i 
slättbygdens bäckar, är däremot mindre allmän i skogsbygden. 
Elodea är funnen i tre vattensystem.

Klippor och berghällar. Allmänna karaktärsväxter äro t. ex. Erophila, 
Sedum annuum, S. telephium och Saxifraga granulata. Tämligen 
allmänna äro Carex pilulifera, Viscaria vulgaris och Sedum acre. Här 
och där uppträda Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Woodsia 
ilvensis och Viola tricolor men ej så frekvent som i gränszon och 
slättbygd.

Ängsmarker och hackar. På den kargare ängsmarken bland Pteridium 
och Calluna äro Carex cargophgllea och Platanthera bifolia tämligen 
allmänna, och här och där finner man Gentianella campestris, Arnica 
montana och Leontodon hispidus (de båda senare ej i Kvarsebo).

På de steniga lövängsbackarna utgöras träden företrädesvis av 
asp, björk, ek och rönn, ibland med inslag av hägg, oxel, lind och 
ask. Av lövbuskar äro Corglus och Rhamnus frangula allmänna och 
Viburnum och Lonicera xylosteum tämligen allmänna. I fältskiktet 
uppträda ofta Viscaria vulgaris, Ranunculus polyanthemus, R. bul- 
bosus, Vicia cassubica och Lathyrus silvestris samt här och där Gym- 
nadenia conopsea, Helianthemum nummularium och Crepis prae- 
morsa. På skuggiga ställen finner man ofta Paris och understundom 
Actaea och Stachys silvatica.

Särskilt i skogsbryn, som vetta mot norr, stöter man under
stundom på de för Kolmården egendomliga förekomsterna av Pleu- 
rospermum austriacum. Denna art är i Sverige endast utbredd i 
Kvillinge och Krokek och angränsande socknar i Södermanland. 
Närmaste kända lokaler ligga i Estland och norra Weichselområdet. 
Artens invandringshistoria är okänd; den påträffades första gången 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): k
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1853 vid Marmorbruket. För Östergötland finnas nu 14 lokaler an
givna, av vilka 11 äro verifierade under 1950-talet. Av dessa till
höra 3 i Kvillinge och 3 i Krokek skogsbygden, medan de övriga 5 
äro belägna inom kalkstensområdena i den senare socknen. Lo
kalerna i Krokek äro kortfattat beskrivna i KK. Lokalerna i Kvil
linge äro följande:

Tyrstorp. Mot N vettande skogsbryn mellan gården och sjön. 12 blom
mande ex. och talrika bladrosetter 1956.

Myckelhult. Mot N vettande skogsbryn 150 m SV om gården. Ett 60-tal 
blommande ex. 1958. Lokalen är ej tidigare omnämnd.

Häradssveden. Mot N vettande skogsbryn 100 m S om gården. 20 blom
mande ex. 1958. Läget överensstämmer ej riktigt med Sylvéns lokalan- 
givning.

Rödmossen. Lokalen är angiven av Kindberg. Obekräftad efter 1858.
Hult. Angiven av Kindberg men aldrig bekräftad. Kindbergs ofta an

vända beteckning »Kvillinge Hult» avser i regel trakten kring Hults bruk i 
socknens västra del. Sylvén har likväl i detta fall tolkat lokalen som går
den 900 m ONO om Rödmossen. Denna gård heter emellertid »Hultet» och 
ligger i Krokek. Det är dock möjligt, att denna tolkning kan vara riktig, då 
den bättre ansluter sig till de andra lokalerna i Kvillinge och växtplatsen 
kan ha legat V om Getån, som utgör sockengräns. Det kan emellertid även 
vara möjligt, att Kindberg avsåg den av mig funna lokalen vid Myckel- 
liult.

Eriksberg. Angiven av Kindberg. Obekräftad efter 1866.

I förbigående vill jag här anföra det rätt anmärkningsvärda för
hållandet, att all blomning för Pleurospermum praktiskt taget uteblev 
1957. Jag har kontrollerat detta förhållande på 9 av de av mig kända 
11 lokalerna. Överallt fanns talrika bladrosetter, men endast vid 
Oxåker lyckades jag bland sannolikt ett tusental bladrosetter finna 
ett enda blommande exemplar. 1958 inträdde riklig blomning.

På fuktigare ängsmark finner man ej sällan Trollius och Parnassia 
samt här och där Platanthera chlorantha och Pedicularis silvatica. 
Salix depressa förekommer mångenstädes i de västra delarna men 
är ej funnen i de östra. På näringsrikare fuktängar både i skogs
bygd och kalkstensområden uppträda de mindre allmänt förekom
mande Eriophorum latifolium (E.l.), Care.v Hostiana (C. II.), C. puli- 
caris (C.p.) och Primula farinosa (/•*./'.) gärna tillsammans. Till 
denna association ansluta sig i enstaka fall även Care.x capillaris 
(C. c.), Pinguicula uulgaris (P.v.) och Crepis paludosa (Aracium, A.p.). 
Exempel på dylika lokaler äro följande.

Sv. Sot. Tidskr., 52 (1958): b



504 KIUK GENBERG

Zon Socken Lokal E.l. C. H. C.p. P.f. C. c. P.v. A.p.
A Simonstorp Mvckelmåsa................. . . + + + + + + ~
A Simonstorp Edct.............................. . . + - + - - - “
A Simonstorp Lövdalen..................... . . - + + - -
A Kvillinge Ö. Ågelsjö..................... . . - + + + - + -
A Kvillinge Tyrstorp ..................... + + - +
C Krokek Holmtorp..................... . . + + - + - + +
C Kvarsebo Säter II.......................... . . + + + + +
C Kvarsebo Dj upvik I..................... . . + + + + - -

Kulturmark. Vanliga åkerogräs äro hl. ti. Erysimum cheir ant höides,

Raphanus raphanistrum, Erodium, Anchusa arvensis och Centaurea 
cyanns. Kring gårdar och torp finner man ol'la Gagea minima, Myo- 
surus och — vid gödselstäderna — Chenopodium glaucum. I de västra 
socknarna är Lamium album icke sällsynt.

På dikesrenar finner man flerstädes Cerastium arvense, och på 
tvenne nästan otrafikerade vägar har jag påträffat Juncus macer. 
Som vägkantväxter uppträda även med förkärlek Selinum i de östra 
socknarna och Avena elatior och Campanula cervicaria i de västra. 
Av den sistnämnda blommade exempelvis 1957 ett 15-tal ex. på en 
lastkaj vid Simonstorps stn. Även Sarothamnus och Astragalus gly- 
cypluyllus, vilken sistnämnda jag nedan anför som karaktärsväxt för 
gränszonen, synas genom sitt överraskande uppträdande vid och 
på skogsvägar i Simonstorp kunna hänföras till vägkantväxterna.

Längs järnvägen genom Simonstorp uppträda mångenstädes 
Festuca trachyphylla, Cardaminopsis arenosa och Chaenorrhinum 
samt undantagsvis Lepidium campestre.

Vid Krokeks ödekyrka alldeles intill länsgränsen i norr uppträder 
ett flertal av de karaktärsväxter för gränszon och slättbygd, som el
jest äro sällsjmta i skogsbygden, såsom Carex hirta, Juncus com- 
pressus, Gagea lutea, Herniaria, Ranunculus ficaria, R. sceleratus, 
Corydalis pumila, Ribes alpinum, Potentilla replans, Medicago lupu- 
lina, Torilis och Thymus serpyllum. Förklaringen torde väl vara, att 
trafiken mellan Östgötaslätten och Stockholm i århundraden passe
rat här och haft rastplats i den intilliggande gästgivargården (nu 
nedbrunnen). De stora bestånden av Epilobium adenocaulon på 
denna plats (strax V om landsvägen) måste däremot ha tillkommit 
på senare år, ty de funnos icke den 24/6 1950, då jag just där in
samlade ett beläggexemplar av Scirpus planifolius (enda kända lokal 
i skogsbygden).

Några övriga isolerade skogsbygdslokaler för gränszons- och 
slättbygdsarter äro t. ex.: Gagea lutea vid Rodga och Ranunculus 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): U
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ficaria vid Trehörningen i Simonstorp, Matteuccia och Carex flacca 
vid Tyrstorp, Silene nutans, Cynanchum och Chrysanthemum vulgare 
vid Näkna och Potentilla Crantzii vid Mela i Kvillinge samt Polygo
num dumetorum vid Skinnarbo (vid »B» i Björnsjön) och Berteroa 
vid Betlehem i Krokek.

Enär skogsbygden helt utfyller Simonstorp, kan floran i denna 
socken betraktas som rätt typisk för nämnda vegetationszon. Arter, 
som i artlistan ej äro angivna för Simonstorp, äro sålunda i regel 
sällsynta eller saknas i skogsbygden.

Zon B. Gränszonen.

Dennas geografiska avgränsning kan endast ungefärligen angivas 
som en ca 1 km bred zon N om Bråviken, Malmölandet och Kvil- 
lingeslätten med en avgrening i Kvillinge N om Hult-Sätra-Åby- 
dalen. Undantaget är dock den del av detta område, som hänföres 
till zon C (se nedan). Gränszonen utgöres alltså i huvudsak av 
Kolmårdshorstens sydsluttningar (fig. 1) och har en öst-västlig ut
sträckning av ca 40 km.

I gränszonen mötas skogs-, kust- och slättbygdens växter. En re
sande från skogsbygden möter därför här en delvis helt ny och yp
pigare flora, ity att de flesta av gränszonens karaktärsväxter äro 
sällsynta eller saknas i skogsbygden.

På klippor och berghällar fmner man ofta Polygonum dumetorum 
och Silene rupestris, av vilka den senare är allmän-ymnig i Kvarsebo 
men avtager västerut. Vidare förekomma Sedum album, Geranium 
columbinum, G. sanguineum, Cynanchum, Satureja acinos och Ori
ganum samt här och där Jasione.

Backar och ängar karaktäriseras av Carex digitata, C. hirta, C. mon- 
tana, Gagea minima, Silene nutans, Potentilla Tabernaemontani, 
Agrimonia eupatoria, Astragalus glycyphyllus (egendomligt nog ej i 
Kvarsebo), Vicia cassubica, Lathyrus niger, L. siluestris, Viola hirta, 
Primula veris, Thymus serpyllum, Plantago media och Serratula 
tinctoria. Hypericum montanum är ej sällsynt. Härtill kommer busk- 
och snårvegetation dominerad av Prunus spinosa, Rubus- och Rosa- 
arter samt Rhamnus catharticus.

Sällsyntare men av intresse äro förekomsterna av Brachypodium 
pinnatum, B. silvaticum, Orchis sambucina, Cardamine hirsuta, Al- 
liaria, Erysimum hieracifolium, Sedum sexangulare, Vicia dumetorum, 
V. pisiformis och Lathyrus heterophyllus.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (i95S): U
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I bäckdalar och lundar samt på fuktiga och skuggiga ställen karak
täriseras floran av Equisetum pratense, Matteuccia, Agropyron cani- 
num, Gagea lutea, Corylus, Ranunculus ficaria, Chrysosplenium 
alternifolium, Ribes alpinum, Pulmonaria officinalis, Lathraea, Sam- 
bucus racemosa, Valeriana sambucifolia. Givetvis återfinnas här även 
Paris, Actaea och Stachys siluatica. Av antropokorer uppträder Im- 
patiens Roylei, särskilt i Kvillinge, flerstädes i stora bestånd.

På enstaka platser finner man Festuca gigantea, Carex remota, 
C. siluatica, Luzula luzuloides, Polygonatum multiflorum, Stellaria 
nemorum, Melandrium rubrum, Cardamine amara, C. bulbifera, 
Impatiens noli-tangere och Circaea alpina.

Kulturmarken. På tomtmark och vid vägrenar uppträda mången
städes IIolcus lanatus, Chenopodium bonus-henricus, Potentilla rep- 
tans, Medicago lupulina, Torilis, Anchusa officinalis och Veronica 
hederifolia. Detsamma gäller även, med undantag för Kvarsebo, 
Setaria viridis, Avena elatior, Bromus inermis, Melandrium album, 
Papaver dubium, Bunias, Berteroa, Melilotus albus och Cynoglossum.

Längs »riksettan» träflas på enstaka lokaler Papaver rhoeas, 
Sanguisorba minor, Symphytum officinale, Salvia pratensis och Lactuca 
serriola.

Längs järnvägar och på stationsområden återfinner man Festuca 
trachyphylla och Chaenorrhinum, men dessutom uppträda mången
städes Bromus tectorum, Alyssum alyssoides och Erigeron canadense. 
På enstaka platser förekomma även Papaver argemone och Lepidium 
densiflorum samt vid Åby Cardaminopsis suecica, Sisymbrium Loeselii, 
Androsace och Verbascum lychnitis.

I Kvillinge uppträder Fagus på många ställen. Den torde väl ha 
blivit inplanterad i äldre tider, men möjligheten av reliktbestånd är 
kanske inte helt otänkbar (Lindquist 19,'ll, p. 427).

Allmänna karaktärsväxter för gränszonen äro vidare Chrysanthe
mum vulgare och Valeriana officinalis. Den senare förekommer före
trädesvis på själva Bråviksstranden och borde kanske, liksom den 
mångenstädes förekommande Valerianella locusta, rätteligen hän
föras till havsstrandsväxterna.

Zon C. Kalkstensområdena.

Dessa omfatta de lokaler, där berggrunden har gångar av urkalk
sten (se ovan under 4). Även om de egentliga kalkstensfyndigheterna 
ha en ganska begränsad lokalisering, är det dock märkbart, att den 
Sv. Bot. Tidskr,, 52 (1958): U



KO LM Å RD EN S KÄ R L VÄXT E R 507

kalkhaltiga jordmånen bildar mera sammanhängande ytor kring 
dessa. Man kan sålunda urskilja i huvudsak fyra områden av flo- 
ristiskt intresse. Det största är »Marmorbruksområdet» (Sjö
vik—Hyttan—Oxåker—Kjuk—Kopparbo) och det minsta Gerhards
berg i Krokek. Därtill komma områdena kring Säter och Sjö- 
berga-Djupvik i Kvarsebo.

Då dessa områden till största delen geografiskt ingå i gränszonen, 
är det naturligt, att kalkstensområdena i första hand kännetecknas 
av samma karaktärsväxter som denna. Därtill kommer emellertid 
ytterligare ett antal särskilt kalkgynnade arter.

På hällar och i torra backar finner man sålunda mångenstädes 
Melicn ciliata, Epipactis atropurpurea, Saxifraga tridactylites, Coto- 
neaster integerrimus, Trifolium montanum och Artemisia campestre, 
varjämte Asplenium ruta-muraria och Phleum phleoides uppträda 
här och där. Sällsyntare äro Allium vineale, Epipactis helleborine, 
Cerastium brachypetalum, Thlaspi perfoliatum, Draba muralis, Vicia 
lathyroides, Geranium lucidum, Seseli, Lithospermum officinale, Ga
lium triandrum, Cirsium acaule och Inula salicina.

I lundarna är Laserpitium ställvis ymnig, och flerstädes förekomma 
Carex flacca, Listera ovata, Sanicula, Melampyrum cristatum, Adoxa 
och Campanula trachelium, under det att C. latifolia är sällsynt.

Fuktängar. På enstaka ställen uppträda Hierochloe odorata, Carex 
Hostiana-associationen (se ovan under zon A), Epipactis palustris, 
Lathyrus palustris och Epilobium parviflorum. Av speciellt intresse 
är förekomsten av Lotus uliginosus vid Svinsjön i Krokek.

I barrskogen kan man påträffa Monotropa hypophaegea, var
jämte finnas sex reliktbestånd av Hedera (därav dock två inom 
gränszonen). De flesta krypa på marken, och några fertila skott 
har jag ej iakttagit.

Förekomsten av Pleurospermum har jag redovisat ovan under 
zon A (se vidare artlistan).

Kulturmark. På enstaka kulturinfluerade lokaler finner man bl. a. 
Trisetum flavescens, Lappula myosotis, Asperugo, Veronica anagallis- 
aquatica och Arctium lappa samt vidare Silene dichotoma, Lepidium 
ruderale, Camelina microcarpa, Melilotus altissimus, Geranium pyre- 
naicum och Euphorbia esula.

Zon D. Slättbygden.
Denna utgör ett relativt litet område (ca 30 km2) söder om gräns

zonen och är helt belägen i Kvillinge. Ehuru inga kalkstensföre-
Si>. Bot. Tidskr., 52 (1958): h



508 ERIK GENBERG

komster äro kända inom området, tyder växtsamhällenas samman
sättning på en märkbar kalkhalt i jordlagren. Flera kalkgynnade 
arter, såsom Fragaria viridis, Dauern och Adoxa, äro frekventare här 
än i kalkstensområdena, och uppträdandet av arter sådana som 
Sesleria, Orchis strictifolia, Poly gala amarella och Taraxacum pa- 
lustre tyder även härpå.

Slättbygden utgöres till väsentlig del av kulturmark men inne
sluter håde mindre barrskogsområden, berghällar av avsevärd stor
lek och en enda insjö, Lillsjön vid Malmö. Av speciellt intresse äro 
de stora bestånden av ek, vilka särskilt i trakten av Malmö utgöra 
ett så dominerande inslag, att man nästan kan tala om ekskog.

Hällar och hackar. Berghällarna karaktäriseras särskilt på våren 
av Cerastium semidecandrum, Potentilla Crantzii och Viola tricolor i 
prunkande färger. Under sommaren återfinnas flera av gränszonens 
häll- och klippväxter, såsom Sedum album, Geranium columbinum, 
Cynanchum och Satureja acinos. 1 backarna finner man mången
städes Prunus spinosa, Fragaria viridis, Trifolium campestre, Viola 
hirta och Thymus serpyllum, under det alt exempelvis Geranium 
sanguineum är sällsynt och Vida cassubica ej är iakttagen.

Lundar och ängar. Gagea lutea och Ranunculus ficaria äro all
männa. I eklundarna är Adoxa ställvis ymnig, och mångenstädes 
finner man därstädes, och ibland på hällmarken, Corydalis pumila.

Kulturmarken är ur floristisk synpunkt i stort sett av ganska trivial 
karaktär. Det besvärligaste åkerogräset utgöres av Matricaria mari
tima, och ett av de minst spridda men mest fruktade är Avena fatua. 
Centaurea cyanus och Raphanus raphanistrum äro här tämligen säll
synta i motsats till i skogsbygden.

Man finner här vidare de enda fyndorterna för Puccinellia distans, 
Spirodela, Anemone ranuneuloides, Lamium molluccellifolium och 
Linaria repens. I tvenne vattengropar på ca 40« m avstånd från 
varandra vid Herstadberg förekommer hela familjen Lemnaceae, i 
den ena Spirodela och Lemna minor, i den andra L. gibba och L. tri- 
sulca.

Slutligen bör anföras, att Agrimonia eupatoria och Dauern på slätt
bygden företrädesvis och allmänt uppträda som typiska vägkant
växter.

Zon E. Havsstranden.

Till denna zon hänföras Bråvikens stränder och det grundare 
vattnet närmast dessa. Härvid är emellertid att märka, att stranden 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4



KOLMÅRDENS KÄRLVÄXTER 509

i mynningen av Motalaström från Norrköpings stadsgräns till ungefär 
i höjd med Krusenhov mest har karaktär av sjöstrand.

Stranden är i Kvarsebo och Krokek i regel brant eller stenig (fig. 1) 
och saknar egentliga strandängar. Endast vid Djupvik i Kvarsebo 
finnes en mindre strandäng av större floristiskt intresse (Djupvik I). 
Phragmites-vegetätionen är på denna del i allmänhet relativt obe
tydlig, om än mångenstädes förekommande liksom Scirpus mariti- 
mus.

I Kvillinge och särskilt kring och S om Malmö-landet uppvisar 
stranden en helt annan karaktär. Phragmites-vegetätionen är där 
oerhört mäktig, här och där avbruten av betydande bestånd av 
Scirpus Tabernaemontani, Typba angustifolia, Glyceria maxima och 
Acorus. Innanför denna vegetation ha verkliga strandängar mången
städes utbildats.

Vanliga karaktärsväxter på stränderna äro bl. a. Triglochin mariti- 
mum, Festuca arundinacea, Phalaris arundinacea, Juncus Gerardi, 
Atriplex latifolia, Angelica archangelica, Plantago maritima, Va
leriana officinalis, Glaux och Aster tripolium. Flerstädes finner man 
Puccinellia retroflexa och Allium schoenoprasum. I Krokek och Kvar
sebo förekommer här och där Elgmus, och särskilt i Kvillinge upp
träda mångenstädes Rumex hydrolapathum och Mentha aquatica.

På enstaka platser fmner man bl. a. Ophioglossum, Alopecurus arun- 
dinaceus, Carex glareosa, C. norvegica, Asparagus, Rumex maritimus, 
Atriplex longipes, Spergula salina, Cochlearia danica, Trifolium fragi- 
ferum, Centaurium pulchellum och C. vulgare.

Av speciellt intresse är ängsmarken vid västra stranden av Norr
viken (NO om Björnsnäs) i Kvillinge. Här växa nämligen Scolochloa 
festucacea och Carex aquatilis, under det att vegetationen i övrigt do
mineras av Phragmites, Agrostis stolonifera, Calamagrostis neglecta, 
Scirpus palustris och Lysimachia vulgaris med inslag av bl. a. Lathy- 
rus palustris och Epilobium adenocaulon. Inga egentliga havsstrand
växter synas vara företrädda.

Scolochloa är tidigare endast känd från Motalaströms vattensystem 
och synes nu alltså sprida sig även ut i Bråviken. Den uppträder i ett 
par rätt stora och täta bestånd i direkt anslutning till mäktig Phrag- 
mites-\egetation. Antalet blomställningar var emellertid ringa, vilket 
gör, alt den lätt kan förbises eller förväxlas med Glyceria maxima.

Carex aquatilis angavs redan av Kindberg för Björnsnäs, varmed 
torde avses samma lokal.

De egentliga vattenväxterna domineras av Potamogeton pectinatus,
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): U
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P. perfoliatus, Myriophyllum spicatum och Ranunculus obtusiflorus. 
Zannichellia uppträder flerstädes, oeh även Ruppia maritima och 
Potamogeton filiformis äro funna. I mynningen av Motalaström 
finner man några utpräglade sötvattensväxter, såsom Potamogeton 
crispus, Sagittaria sagittifolia, Stratiotes, Hydrocharis och Lemna 
trisulca.

8. Redovisade arter och beteckningssätt.

Stommen i den bifogade artlistan utgöres av resultaten av min in
ventering under åren 1947-58, och beläggexemplar för intressantare 
fynd finnes i mitt privatherbarium i Norrköping och delvis i Riks
museets herbarium. För vissa färskare lokaluppgifter refererar jag 
till uppgifter, som lämnats av E. von Krusenstjerna (EvK) och
B. Wahlin (BW), i de fall jag ej själv besökt resp. lokaler.

Om utbredningen för en art inom hela området eller för viss 
sockengrupp motsvarar en allmän eller tämligen allmän förekomst 
enligt definition i avsnitt 6, angives den i regel i artlistan endast med 
a resp. ta. Om utbredningen dessutom företrädesvis hänför sig till 
viss vegetationszon, angives även denna, t. ex. ta i gränszonen eller 
a vid Bråvikcn.

i övrigt angives utbredningen med lokalbeteckningar sockenvis. 
För socknar, som omfatta flera vegetationszoner, angivas lokalerna 
zonvis i bokstavsordning (A, B etc.). För lokaler i Krokek, som redo
visats i KK, angives i allmänhet av utrymmesskäl endast dessas an
tal, t. ex. KK 3. Motsvarande hänvisning göres även flerstädes inom 
parentes för arter, vilka betecknas som ta. För vissa lokaler av sär
skilt intresse angives även sista observationsår.

För att erhålla en sammanfattande översikt över områdets kärl- 
växtflora har jag dessutom inom parentes angivit under senare tid ej 
verifierade äldre uppgifter rörande sällsynta och mindre allmänna 
arter. De källor, som härvid anlitats, utgöras av herbarierna i Riks
museet (S) och Norrköpings h. allm. läroverk (N) samt de citerade 
arbetena av Westerberg (Wbg), Kindberg (Kbg) och Elmqvist 
(Eqt). I den mån flera av dessa uppgifter äro identiska, anföres i 
regel endast den första i nämnd ordningsföljd. Uppgifter, som endast 
angiva socken utan närmare lokalbeteckning, ha i regel ej med- 
tagits, om lokaluppgift från resp. socken finnes i annan källa.

Nomenklaturen följer Hylander (1941) utom beträffande Taraxa
cum. För detta släkte liksom för Hieracium tillämpas Krok & Alm- 
quists nomenklatur och artuppdelning.
So. Bot. Tidskr., 52 (1958): k
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Arter, som av Hylander angivits med kursiv stil (odlade och för
vildade), ha i regel ej beaktats, ej heller i regel subspecies, varieteter, 
former och hybrider.

Någon osäkerhet får anses vidlåda artbestämningar inom släktena 
Isoiites, Rubus, Alchemilla, Rosa, Callitriche och Euphrasia.

Lokalbeteckningarna hänföra sig i regel till generalstabskartan 
och för Krokek dessutom till av mig i KK använda beteckningar. 
Några ytterligare sådana äro följande.

Simonstorp. Brona = landsvägsbron 1300 m S om Djupsund. Gran- 
hult = torpet 400 m NV om Yddetorp. Nyckelmossen (Wbg), sannolikt 
= Myckelmåsa. Stocksjötorp =torpet 800 m NV om Pulsholmen. 
Svängbågens hpl. = järnvägshållplatsen intill Granhult. Våmmen = 
sydvästligaste delen av sjön Svängbågen. St. och L. Ydden = sjöarna S 
om Granhult.

Kvillinge. D u ve dal = banvaktstuga 700 m S om Dvardala och om
rådet däromkring. Dvardala I = området omkring gården. Dvardala II 
= bäckravinen 500 m NV om gården. Dvardala III =bergkitteln 400 m 
NO om gården. Krusenhov I=området omkring herrgården. Krusen- 
hov II = den smala höjdsträckningen 500-1500 m sydöst ut och stranden 
SV om denna. Lagerudden = stranden vid »udde» i Stridsudden. Sikud
den = hållplatsen mellan Norrviken och Getå hpl. Sjönäs = torpet N om 
Bärsjön och terrängen SO därom.

Krokek. Gerhardsberg = kalkstensområde på branten 1 km V om 
Skvättan.

Kvarsebo. Djupvik I = kärräng vid »u» och strandäng vid »p» i Djup
vik. Djup vik II = området 200 m på vardera sidan om bäckmynningen. 
Djupvik III = ravinen 400 m N därom och fuktängen 300 m NO om går
den. p. 33,0 = området några 100-tal m N och S om landsvägsbron 1 km 
NV om kyrkan. Sjöberga = barnkoloni 200 m V om »D» i Djupvik. Säter 
I = strandområdet 100 m på vardera sidan om bryggan. Säter II = om
rådet några 100-tal m V om »S» i Säter. Säter III = området ca 1 km V om 
»S» i Säter (mellan Solhem och Bergtorp), österhagen = stugorna 800 m 
ö om Djupvik.

För de olika socknarna användas följande förkortningar: Stp = 
Simonstorp, Kle = Kvillinge, Kkk = Krokek, Kbo = Kvarsebo. 9

9. Floristisk sammanfattning.
Under inventeringen ha registrerats 844 arter, av vilka 508 

iakttagits inom samtliga fyra socknar, under det att övriga 336 arter 
uppvisa en ganska ojämn fördelning inom området. De äldre upp
gifterna omfatta dels kompletterande uppgifter (I) till dessa in
venterade arter, dels uppgifter (II) om ytterligare 56 arter, som icke 
återfunnits under inventeringen.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Tabell IV. Arternas geografiska fördelning.

Socken
Totalt

Stp Kle Kkk K bo

Funna vid inventeringen................. 844 581 746 763 652
Äldre uppgifter I .............................. — 7 26 20 10

» » II.............................. 56 5 29 27 4

Summa 900 593 801 810 666

Den varierande artrikedomen i de olika socknarna framgår klart 
av tabell IV. Man finner, att Krokek och Kvillinge äro de artrikaste 
och Simonstorp, trots sin storlek, den artfattigaste. Delta beror givet
vis till väsentlig del på att de förra vardera innesluta fyra olika vege
tationszoner och den senare endast en (jfr tabell 111). Att Kvarsebo, 
som även innesluter fyra vegetationszoner, dock är relativt artfattigt 
får väl tillskrivas dels dess fattigdom på vattendrag, dels att den till 
arealen är den minsta och kanske även i någon mån dess isolerade 
läge.

Av de mera spridda arterna synas många ha en övervägande 
västlig och några en övervägande östlig utbredning inom Kolmården. 
Några exempel kunna nämnas.

Västliga i Kolmården: Thelypteris palustris, Avena elatior, Bromus 
inermis, Eriophorum gracile, Scirpus Hudsonianus, Carex caespitosa, 
Salix depressa, Melandrium album, Ranunculus peltatus, Brassica 
campestris, Raphanus raphanistrum, Berteroa, Cardaminopsis are- 
nosa, Astragalus glycyphyllus, Epilobium rubescens, Hottonia, Cyno- 
glossum, Lamium album, Chaenorrhinum, Pedicularis silvatica, Campa
nula cervicaria, Arnica montana, Carduus crispus, Leontodon hispidus.

Östliga i Kolmården: Scirpus caespitosus, Silene rupestris, Rubus 
aureolus, Selinum, Jasione.

Som nordöstliga utposter i Sverige kunna lokalerna för föl
jande arter betraktas: Scirpus multicaulis, Juncus macer, J. squarro- 
sus, Quercus petraea, Rubus Bellardii, R. gothicus, Lotus uliginosus, 
Vicia dumetorum, Erica tetralix, Pedicularis silvatica, Arnica montana, 
Cirsium acaule, Hypochaeris radicata och Leontodon hispidus.

Isolerade och i Europa västliga resp. nordvästliga utposter 
bilda lokalkomplexen för Scolochloa festucacea och Pleurospermum 
austriacum.
Sv. But. Tidskr., 52 (1958): 4
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Som sydliga utposter kunna lokalerna för Car ex aquatilis,
C. disperma, C. glareosa och Rubus arcticus betecknas.

Som speciella rariteter kunna nämnas Epipogium aphyllum, 
Cephalanthera rubra och Vicia pisiformis. Den sistnämnda är fridlyst.

De flesta arterna äro förut funna i Kolmården och karterade från 
området i Hulténs atlas. Lotus uliginosus är tidigare känd från 
Krokek genom ett ark i N. Förekomsterna av Scirpus multicaulis, 
Juncus macer och Quercus petraea har jag tidigare angivit i KK, och det 
första fyndet av Erica (i Kvarsebo 1955) har jag särskilt redovisat.

Scolochloa festucacea, som sedan länge varit känd från Motala- 
ströms vattensystem, torde förut ej vara funnen vid Bråvikens 
stränder. Ej heller synas förekomsterna av Juncus squarrosus och 
Rubus arcticus i dessa trakter tidigare ha varit kända.

10. Florans förändringar under 1900-talet.
Vid en jämförelse av egna observationer med lokaluppgifter från 

tiden omkring sekelskiftet kan en minskad eller ökad frekvens 
konstateras för ett flertal arter.

Den minskade spridningen av vissa arter synes bl. a. bero på ett 
antal faktorer, som mer eller mindre sammanhänga med den fort
skridande »kultiveringen», såsom avsiktliga eller oavsiktliga grund
vattensänkningar för ängsmarker och dessas utnyttjande som betes
marker eller för odling. Följderna härav göra sig märkbara speciellt 
för en del ur floristisk synpunkt trevliga fuktängsväxter, såsom 
Epipactis palustris och Primula farinosa, vilka synas vara helt eller 
nästan utgångna på flera äldre lokaler.

Så är t. ex. tloran på fuktängen med intilliggande strandäng vid 
Djupvik I i Kvarsebo starkt hotad genom användning som betes
mark. Med markägarens tillstånd har jag där inhägnat ett område 
på ca 40 m2, varigenom jag hoppas att mot avbetning och nedtramp- 
ning tillsvidare kunna skydda ett litet växtsamhälle, som bl. a. be
står av Eriophorum latifolium, Carex Hostiana, C. pulicaris, Epi
pactis palustris, Viola epipsila och Primula farinosa.

Den i KK beskrivna artrika lövängssluttningen vid Oxåker är 
hotad av den fortgående marmorbrytningen, och lokalen för Orchis 
sambucina är redan förstörd genom användning som avstjälpnings
plats för sprängsten. Den närbelägna fridlysta Pleurospernmm-loka- 
len torde ej vara hotad, trots att man (vägförvaltningen?) för att 
förbättra sikten på landsvägen understundom nödgas meja ned de 
blommande exemplaren av denna hapaxanliska växt.
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Även barrskogen har under de senare decennierna undergått och 
undergår alltjämt stora förändringar till sin karaktär genom män
niskans ingripande. Orsakerna härtill äro de förändrade metoderna 
för skogsskötseln, som dels innebära virkestransporternas fort
gående motorisering i kombination med utbyggnad av skogsvägnät, 
dels nya principer för virkesuttaget ur skogen.

Vägnätets utbyggnad har gjort skogen mera »tillgänglig» och 
underlättat spridningen av många växter. På och vid skogsvägar 
finner man sålunda understundom Astragalus glycyphyllus, Saro- 
thamnus och Campanula patula. Om de nya principerna för virkes
uttaget skriver Sture Sjöstedt (1949): »Främsta skillnaden be
träffande skogens handhavande i gången och nuvarande tid är att 
man förr lät skogen sköta sig själv till den tidpunkt, då man ansåg 
den mogen att falla för yxan, under det att man nu för tiden redan 
på ett tidigt stadium, från 20-25-årsåldern i Östergötland, börjar 
vårda skogen genom gallringshuggning.»

Vid sådan gallringshuggning bör undervegetationen ha vissa möj
ligheter att bestå, även om de egentliga urskogsbestånden alltmera 
utplånas. Många sådana finnas dock ännu kvar, och några hektar i 
Krokek och Kvarsebo äro i denna egenskap fridlysta (Alborg).

Genom skogsplantering på utdikade myrmarker och nedlagda 
mindre skogsjordbruk tillföres barrskogen så småningom nya area
ler, om vilkas slutliga floristiska karaktär det dock ännu torde vara 
för tidigt att yttra sig.

Liksom mångenstädes äro vissa ogräs starkt på retur, och många 
förr allmänna åkerogräs äro nu sällsynta, t. ex. Apera och Bromus 
secalinus. Andra, såsom Centaurea cyanus och Sinapis arvensis, äro 
ej sällsynta men kunna numera knappast betecknas som allmänna 
annat än inom begränsade områden i skogs- resp. slättbygden. 
Rhinanthus serotinus angavs av Kindberg som allmän i Ög utan in
skränkning och av Westerberg som allmän i nordöstra Ög. Själv 
har jag endast lyckats upptäcka ett enda tillfälligt exemplar i ett an
lagt stenparti på min egen tomt. Ehuru jag ej funnit några äldre pre
ciserade lokaluppgifter från området, tyder dock särskilt Wester
bergs uppgift på att arten tidigare haft en större utbredning inom 
Kolmården än i dag.

Vidare vill jag tillfoga, att Scleranthus perennis, som av Elmquist, 
Kindberg och Hultén men ej av Westerberg betecknats som a-ta 
i dessa trakter, ej har påträffats inom området.

Som framgår av tab. IV finnas äldre uppgifter om 56 arter, vilka 
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ej återfunnits under inventeringen. Många av dessa komma väl att 
påträffas ånyo genom ytterligare efterforskningar, men många äro 
sannolikt utgångna. Dessa 56 »apokryfiska» arter äro följande:

Botrychium nmltifidum, Blechnum, Potamogeton lucens, P. prae- 
longus, Deschampsia bottnica, Catabrosa, Poa remota, Lolium remo- 
tum, L. temulentum, Bromus sterilis, Cladium, Carex appropinquata, 
C. Buxbaumii, C. diuulsa, Allium ursinum, Gagea pratensis, Hermi- 
niiim, Salix hastata, Alnus incana, Polygonum oxyspermum, Chenopo- 
dium suecicum, Ch. urbicum, Stellaria aquatica, Viscaria alpina, 
Gypsophila muralis, Corydalis fabacea, Brassica nigra, Neslia pani- 
culata, Rorippa siluestris, Camelina alyssum, Crassula, Rubus plicatus, 
Cotoneaster melanocarpa, Melilotus officinalis, Trifolium dubiiim, 
T. spadiceum, Geranium lanuginosum, G. molle, Viola Reichenbachiana, 
Epilobium adnatum, Conium, Pimpinella major, Levisticum, Anagallis 
arvensis, Centaurium minus, Symphytum asperum, Marrubium, 
Datura stramonium, Veronica spicata, Melampyrum arvense, Pediculci- 
ris sceptrum-carolinum, Galium spurium, Filago minima, Anthemis 
cotula, Senecio jacobaea, Crepis biennis.

Det är emellertid med tillfredsställelse, man även kan konstatera, 
att många intressanta växtsamhällen uppvisa en förvånansvärd 
oföränderlighet under mer än ett halvsekel. Som exempel vill jag 
endast anföra det »Eldorado» för en fältbotanist, som representeras 
av Säter i Kvarsebo. Av de av Kindberg (1901) för denna lokal an
givna arterna återfinner man än i dag bl. a. följande: Asplenium ruta
muraria, Setaria viridis, Melica ciliata, Elymus, Allium vineale, Poly- 
gonatum multiflorum, Neottia, Epipactis helleborine, Goodyera, Cory
dalis pumila, Cardamine bulbifera, C. hirsuta, Saxifraga tridactylites, 
Rubus thyrsanthus, R. Wahlbergii, Lathyrus siluestris, Geranium 
columbinum, Daphne, Circaea alpina, Hedera, Sanicula, Lithosper- 
mum officinale och Lathraea. Utöver dessa av Kindberg uppgivna 
arter finner man även bl. a.: Phleum phleoides, Carex Hostiana, 
C. pulicaris, C. remota, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Hernia- 
ria, Silene rupestris, Actaea, Ranunculus ficaria, Chrysosplenium, 
Cotoneaster integerrimus, Trifolium montanum, Rhamnus catharticus, 
Hypericum montanum, Helianthemum nummularium, Viola hirta, 
V. mirabilis, V. rupestris, Laserpitium, Chimaphila, Primula farinosa, 
Pulmonaria officinalis, Origanum, Veronica hederifolia, Pinguicula 
vulgaris, Adoxa, Valerianella locusta, Campanula trachelium, Jasione, 
Artemisia campestre och Serratula tinctoria.

På grund av aktuella planer på nytt färjeläge, nya vägar och ny
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bebyggelse föreligger nu stor risk för utplåning av flera av härva
rande intressanta växtsamhällen.

En ökad utbredning synes tillkomma Setaria viridis, Epilobium 
adenocaulon och E. rubescens. Den sistnämnda är nu ta inom stora 
delar av området men av Kbg ej ens angiven för Ög. Detsamma 
gäller Galium mollugo, vilken är a-ta inom hela området, under det 
att Kbg endast (som r) angivit v. erectum. Även Avena elatior och 
Erigeron canadense synas i de västra delarna ha blivit betydligt mer 
spridda än förr, och särskilt i Krokek är Silene dichotoma numera ej 
sällsynt. Av antropokorer uppträder Impatiens Roylei flerstädes i 
stora bestånd, särskilt i bäckdalar i Kvillinge. Då den ej är omnämnd 
av någon av de auktorer, som här refererats, torde den ha inkommit 
och spritts under senare år.

11. Artlista.
(Förklaringar i avsnitt 8.)

Lycopodium annotinum. a. — L. clavatum. a. L. complanatum.
Kle: mellan Mon och Ämtefall, nordvästra Getsjön, (Hult, Björnsnäs, Eqt). 
Kkk: Stubbetorp, (Allmänningskogarna, Vik, S). Kbo: Karltorp, Vrångsjön, 
Svartsjön. - L. inundatum. Stp: Skrålen. Kle: Mon, Älsebo, (Eriksberg, 
Eqt). Kkk: L. Älgsjön, (Guldvagnen, Marmorbruket, S). Kbo: Fjällmossen, 
Nävsjön, (Vrångsjön, Kbg). — L. selago. ta.

Isoetes echinospora. Stp: Stp gård, Flätsund. Kle: Dammhult, Tyrs- 
torp. Kkk: KK 6, St. Gändeln. Kbo: Vrångsjön. 1. lacustris. Stp: ta. 
Kle: N. Ågelsjö, Sten, Falkviken, Hult. Kkk: KK 3. Kbo: Skvättsjön, 
Vrångsjön, Nävsjön.

Equisetum arvense. a. — E. fluviatile. a. — E. hiernale. Stp: Norr- 
sjötorp, Flätsund. Kle-Kkk: ta. Kbo: Kbo gård. Stormbäcken, Djupvik III.

E. palustre. Stp: ta. Kle: N. Ågelsjö, Hjälmarsö. Kkk- Kbo: ta. E. pra
tense. Stp: Algol, Rodga, Stp gård, Bastroten, Vibjärken. Kle-Kkk: ta. Kbo: 
Flatsäter, Västanå, Kyrkbyn, Säter, Djupvik III. — E. silvaticum. a.

Ophioglossum vulgatum. Kle: Össby, Malmö, (Björnsnäs, Fläradssve- 
den, Eqt).

Botrychium lunaria. Stp: Kjusängskärret, (Djupsund, Eqt). Kle: Röd
mossen, (Stens bruk, Nybygget, Mela, Lagerudden, Eqt). Kkk: gästgivar
gården, Hacktorp, Orrekullen, Marmorbruket, Gusäter, Timmergata. Kbo: 
Finnkärr, (Säter, S). - B. multifidurn. (Eriksberg, Kbg).

Pteridium aquilinum. a.
Matteuccia struthiopteris. Kle: ta. Kkk: Hyttan, Eketorp, Kulla, Getå, 

Timmergata. Kbo: Marielund, Skvättan, p. 33,0, Kyrkbyn.
Blechnum spicant. Kkk: (Uppgives funnen omkring 1945 av tandlä

kare T. Fernström, Norrköping, och ingenjör J. Bengtsson, Kolmården, 
ca 1 km SV om Stubbetorp. Jag har flera gånger, dels tillsammans med 
vardera sagesmannen och dels ensam, utan resultat genomletat området.) 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 4
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Asplenium ruta-muraria. Kle: (nära kyrkan, Eqt), (Ågelsjö, Wbg). 
Kkk: Serveringsberget, Marmorbruket, Orrekullen, Gerhardsberg, Gusäter. 
Kbo: Säter III, Sjöberga. —- A. septentrionale. ta. ■— A. trichomanes. 
Stp: Källnäs, Skräpedal, Trehörningen. Kle-Kkk-Kbo: ta.

Athyrium filix-femina. a.
Cystopteris fragilis. ta.
Woodsia ilvensis. Stp—Kle—Kkk: ta. Kbo: Säter II och III, Djupvik, 

Stormbäcken.
Dryopteris austriaca, a. — D. cristata. Stp: Ekmon. Kle: ö. Ågelsjö, 

(Hults bruk, S), (Torshag, Eqt). Kkk: Raggan, Holmtorp, (Orrekullen, S). 
Kbo: Smedskärr, (Yrångsjön, Kbg). — D. filix-mas. a.

Thelypteris dryopteris. a. — Th. palustris. Stp: Stocksjötorp, ö. 
Glottern. Kle: Älvedal, Tyrstorp, Falkviken, Sjönäs (2 lok.). Kkk: Orre
kullen. — Th. phegopteris. a.

Polypodium vulgare, a.
Taxus haccata. Kkk: Marmorbruket strax 0 om handelsboden. Yäxer 

på privat område men förefaller ej att vara planterad.
Juniperus communis, a.
Pinus silvestris. a.
Picea abies. a.
Typha angustifolia. Stp: Ysjön, Äspedal, Flätsund. Kle: ta kring Malmö

landet. Kkk: KK 3, Uttersberg. Kbo: Vrångsjön, Säter, p. 33,0. — T. lati-
folia. ta.

Sparganium angustifolium. Stp: Ämten, Skrålen. Kkk: KK 6, L. Älg- 
sjön. Kbo: Skvättsjön. — S. Friesii. Stp: Brona, (Svängbågen, Eqt), (»Si
monstorp», S). Kle: (Ågelsjön, S). Kkk: (Viksjön, S). — S. Friesii x sim
plex. Stp: Fläten vid Edet. Kle: N. Ågelsjö. — S. glomeratum. Stp: Dam- 
hult i bäcken 400 m Ö om gården. -— S. minimum, ta. — S. ramosum. 
Stp: Stp gård, Bastroten. Kle: Duvedal, Lagerudden, Herstaberg, Vilhelms- 
berg, Lillsjön. Kkk: ta. Kbo: p. 33,0, Kbo gård, Björkholmen. — S. sim
plex. Stp-Kle-Kkk: ta. Kbo: Vrångsjön, Djupvik.

Potamogeton alpinus. Stp: ta. Kle: Ö. Ågelsjö, Älvedal, Näkna, Gra- 
versfors, Tyrstorp, Loddby. Kkk: KK 3. Kbo: Nytorp, p. 33,0, Björkhol- 
men, Djupvik. ■— P. crispus. Stp: (Bolen, Eqt). Kle: Lagerudden. Kkk: 
vid olika tillfällen lösryckta ex. i Bråviken. — P. filiformis. Kbo: Säter I, 
Djupvik. - P. gramineus. Stp: a i Fläten. Kkk: Timmergata i lergropar. 
— P. lucens. Kle: (Glottern vid Mela, Eqt). — P. natans. Stp-Kle-Kkk: 
a. Kbo: Vrångsjön, L. Fjällgölen. ■— P. oblongus. Stp: Källnäs, Myckel- 
måsa, Stp stn, Edet, Ämtefall, Pulsholmen. Kle: Askarsund, Hjälmarsö, 
Mon, 700 m N om kyrkan. Kkk: KK 4. — P. obtusifolius. Stp: St. och 
L. Ydden. Kkk: KK 3. — P. pectinatus. Kle-Kkk-Kbo: ta i Bråviken. — 
P. perfoliatus. Stp: Bolen, Fläten. Kle-Kkk-Kbo: ta i Bråviken. — P. prae- 
longus. Stp: (Våmmen, Kbg). — P. pusillus. Stp: Vibjärken. Kkk: KK 4. 

Ruppia maritima. Kbo: Säter I.
Zannichellia palustris. Kle: Lagerudden, (Stridsudden, Eqt). Kkk: 

Porsgata. Kbo: Säter I, Djupvik II, (Skönevik, Kbg).
Triglochin maritimum. Kle-Kkk-Kbo: ta. — T. palustre. ta.
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Scheuchzeria palustris, a.
Alisma plantago-aquatica. a.
Sagittaria sagittifolia. Stp: Brona. Kle: Herstaberg, (Ettorp, Eqt). 
Elodea canadensis. Kkk: St. Gändeln, avloppen från Vik- och Hatnp- 

sjöarna. Kbo: Mellantorp, Smedskärr, Björkholmen.
Stratiotes aloides. Kle: Lagerudden.
Hydrocharis morsus-ranae. Kle: Falkviken, Krusenhov II, Lager

udden. Kkk: Fagervik.
Setaria viridis. Stp: Rodga, Trehörningen, Bogesta. Kle~Kkk: ta (KK 5). 

Kbo: Säter.
Phragmites communis, a.
Phalaris arundinacea. Stp: Djupsund, Stp gård, Sjökullen, Sörsjötorp, 

Kranken. Kle-Kkk-Kbo: a vid Bråviken.
Anthoxanthum odoratum. a.
Hierochloe odorata. Kle: Stridsudden, Bredudden, Herstadberg, (fukt

äng nära kyrkan, Eqt). Kkk: Frisäter. Kbo: p. 33,0, (Tegelbruket, S).
Milium effusum. Stp: Vibjärken. Kle: Hult, Fridhem, (Torshag, Eqt). 

Kkk: Getå. Kbo: Marielund (BW).
Phleum phleoides. Kle: Malmö, (Tuna, Eqt). Kkk: KK 7. Kbo: Säter I.

— Ph. pratense. a.
Alopecurus aequalis. Stp: Stocksjötorp, Stp gård, St. Brevik. Kle: 

Mela, Hult. Kkk: KK 5. Kbo: Vrångsjön. —A. arundinaceus. Kle: stran
den ö om »ö» i Malmö, Lagerudden. — A. geniculatus. Stp: ta. Kle-Kkk: 
a. Kbo: ta. — A. pratensis, a.

Agrostis canina. a. — A. stolonifera. a. — A. tenuis, a. 
Calarnagrostis arundinacea. a. — C. canescens. a. - C. epigeios. 

ta. ■— C. neglecta. Stp-Kle: ta. Kkk: KK 2, Uttersberg. Kbo: Säter, Djup
vik I, Kungshäll. — C. purpurea. Stp: Stocksjötorp. Kkk: Skinnarbo. 

Apera spica-venti. Kkk: (Vik, S). Kbo: Djupvik, Stormbäcken.
Holcus lanatus. Stp: Skräpedal, Bogesta, Rodgasågen. Kle: Norrviken, 

Stenkullen, Björnsnäs (EvK), Eriksberg (EvK), Åby. Kkk: KK 2, Utters
berg. Kbo: Marielund, Örntäppan, Kyrkbyn, Färjeläget, Flatsäter, Björk
holmen. — H. mollis. Stp: Rodgasågen, Korsbacken. Kkk: Gullvagnen. 
Kbo: Djupvik, Stormbäcken, Kungshäll.

Deschampsia bottnica. Kkk: (Marmorbruket, Kbg). - - D. caespitosa. 
a. — D. flexuosa. a.

Avena fatua. Kle: Lund. — A. elatior. Stp-Kle-Kkk: ta. Kbo: Björk- 
holmen, Färjeläget. — A. pratensis, a. — A. pubescens. a.

Trisetum flavescens. Kkk: vägkanten vid tredje »r» i Marmorbruket, 
(Orrekulla, S), (Fagerviksängen, Kbg).

Sieglingia decumbens. a.
Sesleria coerulea. Kle: Bredudden, Stridsudden, (Torshag, Malmö, 

Björnsnäs, Eqt). Kkk: (»Krokek», S).
Melica ciliata. Kle: Norrviken, Sikudden, (Hult, Mela, Nybygget, Hä- 

radssveden, Fridhem, Eqt). Kkk: KK 5, Gerhardsberg. Kbo: Säter. -
M. nutans, a.

Molinia coerulea. a.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : i
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Catabrosa aquatica. Kle: (Hult, Wbg). Kkk: (Timmergata, N).
Briza media. a.
Dactylis glomerata. a.
Cynosurus cristatus. Stp: Lövdalen, Stp gård. Kle-Kkk: ta. Kbo: Sä

ter (BW), p. 33,0, Djupvik I, Kolvik.
Poa annua, a. — P. compressa. a. — P. nemoralis. a. - P. palustris. 

Stp: Stp stn, Flätsund, Pulsholmen. Kle-Kkk-Kbo: ta. — P. pratensis. 
a. — P. remota. Kle: (Hult, S). — P. trivialis. a.

Puccinellia distans. Kle: Herstadberg, Ringeby. — P. retroflexa. Kle: 
össbystranden. Kkk: Serveringsberget, Frisäter. Kbo: Sätervarvet, Djup
vik II, Kungshäll.

Scolochloa festucacea. Kle: 500 m N om »ö» i Björnsnäs 1958.
Glyceria fluitans. a. — G. maxima. Stp-Kle: ta. Kkk: KK 3. Kbo: 

Säter.
Festuca arundinacea. Kle-Kkk-Kbo: ta vid Bråviken. •— F. gigantea. 

Kle: Rödmossen, Norrviken, (Hult, Wbg). — F. ovina. a. —F. pratensis. 
a. - F. rubra, a. — F. trachyphylla. Stp-Kle-Kkk: ta på järnvägs
bankarna, (Timmergata, S).

Lolium multiflorum. Kle: Vilhelmsberg vid riksvägen. — L. perenne. 
Stp: Stp stn. Kle—Kkk—Kbo: ta. — L. remotum. Stp: (Granhult, Eqt). 
-— L. temulentum. Kle: (Torshag, Eqt).

Nardus stricta. ta.
Bromus arvensis. Kle: Duvedal, (Ettorp, Kbg). Kkk: KK 2, (Marmor

bruket, Kbg), (Uttersberg, prästgården, nya kyrkogården, S). •— B. erec- 
tus. Kkk: ödekyrkan vid landsvägen, (Marmorbruket, Kbg). — B. horde- 
aceus. Stp: ta. Kle—Kkk: a. Kbo: ta. — B. inermis. Stp: Stp gård, Stp 
stn. Kle—Kkk: ta (KK 8). Kbo: Björkholmen, Färjeläget. - B. secalinus. 
Kkk: (Orrekulla, S). Kbo: Mellantorp. — B. sterilis. Kkk: (Uttersberg, 
Timmergata, S), (Sandviken, N). — B. tectorum. Kle: Näkna, Gravers- 
fors, Dvardala, Åby, Getå, Loddbv. Kkk: KK 3.

Brachypodium pinnatum. Stp: Ämtetorp. Kkk: Kopparbostigen, Gu- 
säter, (Oxåker, S). — B. silvaticum. Kle: Torsklint. Kkk: Marmorbruket.

Agropyron caninum. Kle: Hult, Persdal. Kkk: ta (KK 8). Kbo: Skvät- 
tan, Kyrkbyn, Djupvik III. — A. repens, a.

Elymus arenarius. Kkk: KK 6. Kbo: Säter, Djupvik, Lövvik, Kungs
häll, St. Järknön, V. Djupviksholmen.

Eriophorum angustifolium. a. — E. gracile. Stp: Gogölen, Duvhult, 
Stp stn, Bastroten, Trögstugan, Porsgölen, Edet. Kle: Älvedal, Kräplinge, 
Skärgölen, Hjälmarsö. Kkk: Kranken. — E. latifolium. Stp: Myckelmåsa, 
Edet, (Djupsund, nära jvstn, Eqt). Kle: Tyrstorp, (Hult, Torshag, Eqt). 
Kkk: Stubbetorp, Algutsbo, Stavsjömossen, Holmtorp. Kbo: Marielund, 
Säter II, Djupvik I. — E. vaginatum. a.

Scirpus acicularis. Stp: Stocksjötorp, Stp gård, Edet, Flätsund. Kle: 
Dammhult. Kkk: (Svinsjön, S). —- Sc. caespitosus. Kkk: Fjällinossen. Kbo: 
Ekviken, Svartsjön, Fjällmossen ymnig, L. Fjällgölen, Vrångsjön, Nävsjön.

- Sc. Hudsonianus. Stp-Kle-Kkk: ta. Kbo: Fjällmossen intill Krokeks-
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : t
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exklaven, mossen SV om Nävsjön. Eljest ej funnen trots ivrigt sökande. 
— Sc. lacustris. Stp—Kle-Kkk: a. Kbo: Vrångsjön, L. Fjällgölen. — Sc. 
mamillatus. Kkk: Fjällmossen. -— Sc. maritimus. Kle-Kkk—Kbo: ta. —- 
Sc. multicaulis. Kkk: viken 400 m SSV om L i L. Älgsjön. Enstaka tu
vor på strandkanten 1956. — Sc. palustris, a. — Sc. pauciflorus. Kle: 
össby, (Torshag, Björnsnäs, Eqt). Kkk: Svartkärr, (Böksjön, S). Kbo: Djup
vik III, (Säter, Kbg). — Sc. planifolius. Kle: össby. Kkk: gästgivargår
den. Kbo: (Säter, Kbg). — Sc. silvaticus. ta. — Sc. Tabernaemontani. 
Kle: a kring Malmölandet. Kkk: KK 3. Kbo: Säter, Djupvik. -— Sc. uni- 
glurriis. Kle: Krusenhov II, Malmö. Kkk: Svintaskär. Kbo: Säter, Djup
vik, Djupviksholmarna.

Cladium mariscus. (»Kolmården», Kbg).
Rhyncliospora alba. a. •— Rh. fusca. Stp: Rödkärr, stranden 700 m S 

om Ljungdalen, Edet, Tägnetorp, Grävsten. Kle: ö. Ågelsjö, Askarsund. 
Älsebo, Mon, Gäddgölkärr. Kkk: KK 2, Stubbetorp. Kbo: L. Fjällgölen, 
Vrångsjön, Nävsjön.

Carex acuta. Sip: Brevik, Damhult, Stp gård. Kle: Loddby, Malmö, 
Vilhelmsberg. Kkk: ta. Kbo: p. 33,0, Vrångsjön, Nytorp, Kungshäll. — 
C. acutiformis. Stp: Trehörningen. Kkk: Rödkärr. — C. appropinquata. 
Kkk: (Knapphålet, N). •—- C. aquatilis. Kle: 500 m N om »ö» i Björns
näs 1958. — C. Buxbaumii. Kkk: (Marmorbruket, N). — C. caespitosa. 
Stp: Stp gård, Trehörningen, Köpshult, Vibjärken. Kle: Ö. Ågelsjö, Myckel- 
hult (EvK), Hult, Norrviken, Stenkullen. Kkk: gästgivargården, Mörkhult, 
Mörtnäs, Frisäter, Gusäter, Fagervik, Holmtorp. — C. canescens. a. — 
C. capillaris. Stp: Myckelmåsa. Kle: (Häradssveden, Eqt). Kkk: (Fager
vik, Kbg). — C. caryophyllea. a. — C. chordorrhiza. Stp: Duvhult, 
Lövdalen, L. Ydden, Myckelmåsa, Bolen, Sjökullen, Algol. Kle: Älvedal, 
Askarsund, Falkviken. Kkk: Gäddgölkärr. Kbo: Fjällmossen, L. Fjällgö
len. — C. contigua. ta. — C. diandra. Stp: L. Ydden, Granhult, Bo- 
gesta, Stp stn. Kle—Kkk: ta (KK 7). Kbo: p. 33,0. ■— C. digitata. Stp: 
Källnäs, kyrkan, Edet, Vibjärken. Kle-Kkk—Kbo: a. — C. dioeca. ta. — 
C. disperma. Kle: strax N om sista »1» i Älvedal. Kbo: Kungshäll intill 
den fridlysta JJedera-lokalen. Båda lokalerna i kärrartad barrskog. — C. di- 
sticha. Stp: Myckelmåsa, Svängbågens hpl., Stp gård, Flätsund, Algol. 
Kle-Kkk: ta. Kbo: Säter, p. 33,0, Djupvik, L. Järknön. — C. divulsa. 
Kkk: (Orrekullen, S). •— C. echinata. a. — C. elata. ta. — C. elongata. 
Stp: Sörsjötorp, Duvhult, L. Ydden, Stp stn. Kle: Svarttorp, Häradssve
den, Älvedal, Algutsbo (EvK), Tyrstorp, Dvardala. Kkk: KK 3. Kbo: Kral
len, p. 33,0, kyrkan, Djupvik, Kungshäll. — C. ericetorum. Stp: p. 124,6. 
Kle-Kkk: ta. Kbo: Marielund, Säter (BW). Djupvik I och II. — C.flacca. 
Kle-Kkk: ta i gränszonen. Kbo: Säter II, Sjöberga, Djupvik I. — C. flava. 
ta. •— C. fusca. a. — C. glareosa. Kle: össbystranden. Kbo: St. Järknön 
(enstaka tuva 1955). •— C. globularis. Kkk: Gårdsjöterrängen. — C. hirta. 
Stp: Stocksjötorp, Algol. Kle-Kkk-Kbo: ta. — C. Hostiana. Stp: Duvhult, 
Myckelmåsa, Lövdalen. Kle: Tyrstorp, ö. Ågelsjö, Össby, (mellan Tors- 
hags park och Ettetorp, Eqt). Kkk: Skinnarbo, Holmtorp. Kbo: Säter II, 
Djupvik I och III. — C. lasiocarpa. a. — C. leporina. a. — C. limosa.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 4
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a. — C. loliacea. Stp: mitt emot Källstugan, ö. Glottern, p. 109,3, p. 85,6, 
Narlunda, Vibjärken. Kle: Falkviken, Häradssveden, Sjönäs (2 lok.)- Kkk: 
Fjuk. Kbo: Fjällmossen, Långmossen. — C. magellanica. ta. -— C. rnon- 
tana. Stp: Pulsholmen, Tummetorp, Stocksjötorp. Kle: Rödmossen, Mela, 
Ö. Ågelsjö, Dvardala, Jakobsdal, Hult (EvK), Vilhelmsberg, Malmö (EvK). 
Kkk: ta (KK 8). Kbo: Djupvik I och II. — C. norvegica. Kle: Krusenhov 
II. Kbo: Djupvik I. — C. Oederi. ta. — C. pallescens. a. — C. panicea.
a, __ C. paucißora. ta. — C. pilulifera. a. — C. pseudocyperus. Kle:
Sjönäs, Tyrstorp, Krusenhov, Bredudden, Björnviken, Herstadberg. Kkk: 
KK 2. — C. pulicaris. Stp: Myckelmåsasågen (2 lok.), Myckelmåsa, Edet, 
Källnäs, Lövdalen, Trehörningen. Kle: Kräplinge, ö. Ågelsjö, Tyrstorp, 
(Rödmossen, Björnsnäs, Eqt). Kkk: KK 2, Skinnarbo. Kbo: Säter II, Djup
vik I, Stormbäcken. — C. remota. Stp: Målsebo. Kle: V om Bärsjön, Ö. Ågel
sjö, Graversfors, Tyrstorp, Dvardala II och III, Stenkullen, Norrviken (2 lok.), 
(Hult, S). Kkk: KK 2, Korpklint. Kbo: Vrångsjön, Säter II, Djupvik III. 
.—. C. rostrata. a. ■—- C. silvatica. Kle: Stenkullen 1956. — C. vaginata. 
Kle: (Häradssveden, Eqt), (»Kvillinge», Kbg). Kkk: KK 2. — C. vesicaria. 
a. — C. vulpina. Kle: Malmö, Björnsnäs (EvK).

Acorus calamus. Kle: ta kring Malmölandet. Kkk: Svinsjön.
Calla palustris. Stp—Kle—Kkk: a. Kbo: ta.
Spirodela polyrrhiza. Kle: Herstadberg.
Lemna gibba. Kle: Bredudden, Herstadberg, (mellan Graversfors och 

Näkna, S), (Björnsnäs, Hult, Eqt), — L. minor. Stp: Stp gård, Bolen. 
Kle-Kkk-Kbo: a. -— L. trisulca. Kle: Össby, Lillsjön (EvK), Krusenhov 
II, Lagerudden, Herstadberg. Kkk: Fagervik, Uttersberg, (Orrekullen, S).

Juncus alpinus. Stp: ta. Kle: Falkviken, Mela, (Rödmossen, Eqt). Kkk: 
KK 2, Kvarnsjöhult, (Oxtorp och flerstädes, Wbg). Kbo: Vrångsjön, Djup
vik I, Kungshäll. — J. articulatus. a. — J. bufonius. a. — J. bulbosus. 
a. — J. compressus. Kle: össby, Malmö, Krusenhov, Vilhelmsberg, Lager
udden, Herstadberg. Kkk: KK 6, ödekyrkan, (Lillkällan, S). Kbo: Smeds
kärr, Djupvik. — J. conglomeratus. a. — J. effusus. a. — J. filiformis. 
a. — J. Gerardi. Kle-Kkk-Kbo: a vid Bråviken. -—- J. macer. Kkk: Getå 
på stigen i skogsbrynet strax ö om Ingeborgskärret, Vik på åkerväg 300 m 
SO om gården. — J. squarrosus. Kkk: vid »t» i Getsjöarna.

Luzula campestris. a. —L. luzuloides. Kle: Eriksberg, Fridhem, Sten
kullen. Kkk: Getå. — L. multiflora, a. — L. pallescens. Kle: Brostugan 
(EvK). Kkk: KK 2, Gästgivargården, (mellan Sjövik och Stenbäcken, S). 
— L. pilosa. a.

Allium oleraceum. ta. -—■ A. schoenoprasum. Kle: össbystranden, 
Malmö. Kkk: KK 3. Kbo: Djupvik, Djupviksholmarna, St. och L. Järknön, 
Kungshäll. — A. ursinum. Kle: (Hult, Kbg). — A. vineale. Kkk: Sand
viken. Kbo: Säter I.

Gagea lutea. Stp: Rodga. Kle-Kkk: a. Kbo: ta. -— G. minima. Stp: ta 
vid gårdar och torp, t. ex. Rodga, Lövdalen, Trehörningen, Yddetorp, Stp 
gård, Tummetorp, Skräpedal. Kle-Kkk: a. Kbo: ta. — G. pratensis. Kle: 
(Hult, Wbg).

Asparagus officinalis. Kkk: KK 2. Kbo: Kyrkbyn.
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Majanthemum bifolium. a.
Polygonatum multiflorum. Kle: Graversfors, Dvardala II, Sätra, Skri- 

ketorp, Hult. Kkk: KK 2. Kbo: Säter II. — P. ocloratum. ta.
Convallaria majalis. a.
Paris quadrifolia. ta.
Iris pseudacorus. ta.
Orchis maculata. a. — O. sambucina. Kle: (Torshag, Eqt). Kkk: KK 

3. Kbo: österhagen. -—- O. strictifolia. Kle: Össbystranden, Björnviken, 
Lagerudden. Kkk: (kärräng 700 m ö om Sandviken, S). Kbo: Djupvik I. 
— O. Traunsteiner i. Kle: Mon. Kbo: Fjällmossen. Allmän på stora delar 
av denna från Krokeks-exklaven till L. Fjällgölen (1955).

Gymnadenia conopsea. Stp: Uddnäs, Lövdalen, Skräpedal, Mjälnäs, 
Köpshult, Norlunda, Bastroten, Damhult. Kkk: Kvarnsjöhult, Bruksvägen, 
Oxåker, (Katrineberg, S). Kbo: Säter II.

Platanthera bifolia. ta. — P. chlorantha. Stp: Myckelmåsa, Holmdalen. 
Kle: ICräplinge, Häradssveden, (Mela, Eqt). Kkk: Hacklorp, (Orrekulla, S). 
Kbo: Smedskärr.

Herminium monorchis. Kkk: (Marmorbruket, Kbg). Kbo: (Säter, Kbg).
Listera cordata. Stp: Källnäs (2 lok.), Brostugan, Norrsjötorp, (Djup

sund, Kbg). Kle: Askarsund, Y om nordvästra Getsjön, (Torshag, Eriks- 
berg, Eqt). Kkk: KK 5, Betlehem, Getsjöarna, (Sjövik, Marmorbruket, Tim
mergata, Vik, S). Kbo: Skyttholmen, Mellantorp, Svartsjön, Stormbäcken, 
Nävsjön (2 lok.), (Säter, S). — L. ovata. Stp: Pulsholmen. Kle: (Mela, Röd
mossen, Eqt). Kkk: KK 3, (Orrekulla, Marmorbruket, S). Kbo: Vrångsjön 
(BW), Björkholmen (BW), Säter II, Sjöberga, Kungshäll.

Neottia nidus-avis. Kkk: mellan Kopparbo och Timmergata, (Kopparbo, 
Orrekulla, S). Kbo: Säter II (22 ex. 1957).

Epipactis atropurpurea. Kle: Sjönäs. Kkk: ta (KK 12). Kbo: (Säter, 
Kbg). — E. helleborine. Kkk: Gusäter, Gerhardsberg, (Sandviken, Mar
morbruket, Wbg). Kbo: Säter II och III. •— E. palustris. Kle: (Hult, Ågel- 
sjö, Kbg). Kkk: (Orrekullen, Marmorbruket, S). Kbo: Djupvik I, (Säter, 
Kbg).

Cephalanthera rubra. Kle: (Eriksberg, Kbg). Kkk: Algutsbo, (»1939 i 
närheten av ett marmorbrott», Alborg).

Epipogium aphyllum. Kle: Hult 1954. Kkk: (Marmorbruket, Kbg).
Goodyera repens. Stp: Damhult, Porsgölen, Korsbacken. Kle: Y och Ö 

(EvK) om Bärsjön, Hjälmarsö, Älsebo, (Åby, Kbg), (Ågelsjö, Sten, Härads
sveden, Hult, Björnsnäs, Eqt). Kkk: ta, t. ex. Ervastekärr, Långängen hpl., 
Nöden, Serveringsberget, Kojtäppan, Holmtorp, Oxåker, ödebrotten, Kop
parbo, Brandstegen, Skräddartorp. Kbo: Marielund, Skvättan, Säter II och 
III, Djupvik I.

Hammarbya paludosa. Stp: Skrålen, Rödkärr, L. Ydden, (Stp stn, 
Kbg). Kle: Mon. Kkk: KK 6, Åkesjön. Kbo: Fjällmossen, L. Fjällgölen.

Corallorrhiza trifida. ta.
Populus tremula, a.
Salix aurita. a. — S. caprea. a. -—S. cinerea, a. - S. depressa. Stp: 

ta. Kle: Falkviken, 0. Ågelsjö, Yilhelmsberg. Kkk: Uttersberg, (Marmor- 
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bruket, Kbg). — $■ fragilis. Stp: kyrkan, Kle: Jakobsdal, Vilhelmsberg, 
Loddby, Krusenhov. Kkk: KK 5. — S. hastata. Kkk: (mellan Kulla och 
Uttersberg, S). — S. pentandra. ta. — S. phylicifolia. Stp: ta. Kle: 
ö. Ågelsjö, Rödmossen, Krusenhov. Kkk: ta. Kbo: Skyttholmen, p. 33,0. — 
5. repens, a. — S. viminalis. Kle: Rödmossen, Össby.

Myrica gale. a.
Carpinus betulus. Kle: Hult (EvK), Stenkullen (EvK).
Corylus avellana. a.
Betula pubescens. a. B. verrucosa, a.
Alnus glutinosa. a. — A. incana. Kle: (Rödmossen, Eqt).
Fagus silvatica. Kle: Graversfors, Jakobsdal, Lida, Björnsnäs (EvK), 

Stenkullen, Hammaren.
Quercus petraea. Kle: Hammaren. Q. petraea x robur. Kkk: Getå 

mellan lands- och järnvägen intill sockengränsen V om hpl. vid turiststa
tionen. Kbo: Skvättan. — Q. robur. a.

Ulrnus glabra. Stp: Stp stn, Stp gård, Djupsund, Myckelmåsa. Kle- 
Kkk: ta. Kbo: Säter, Björkholmen.

Humulus lupulus. Stp: Trehörningen, Uddnäs, Skräpedal. Kle: Falk
viken, Getå hpl., Åby, Malmö (EvK), (Bocksten, Skärlöta, Kbg), Kkk: KK 3.

Urtica dioeca. a. ■— U. urens. ta.
Rumex acetosa. a. — R. acetosella. a. — R. crispus. a. — R. domes- 

ticus. a. — R. hydrolapathum. Kle: Norrviken, Herstadberg, Bredudden, 
Krusenhov, Björnsnäs, Malmö, Loddby. Kkk: KK 2. Kbo: Djupvik I. — 
R. obtusifolius. Stp: Rodga, Stp gård. Kle-Kkk: ta. Kbo: Kyrkbyn, Färje- 
läget. - R. maritimus. Kle: Hammaren, Malmö. Kkk: Frisäter. — R. te- 
nuifolius. Stp: Pulsholmen. Kle: ta. Kkk: Orrekullen. Kbo: Färjeläget. 
Denna art är ej genomgående eftersökt.

Polygonum amphibium. Stp: Stocksjön. Kle—Kkk—Kbo: ta. Företrädes
vis f. terreslre. — P. aviculare. a. — P. convolvulus, a. — P. dumeto- 
rum. Slp: (Tummetorp, Kbg). Kle-Kkk: ta (KK 7). Kbo: Säter (2 lok.), 
Stormbäcken, Kungshäll. - P. hydropiper. a. — P. lapathifolium. a. - 
P. minus. Stp: (Stavsjölund, vid jvg nära L. Ydden, Eqt). Kle: Mela, 
Malmö (EvK), Björnviken, Herstadberg. Kkk: Sandviken, (Källbo, gäst
givargården, S). — P. nodosum, ta (KK 4). — P. oxyspermum. Kkk: 
(Marmorbruket, N). —• P. persicaria. Stp-Kle-Kkk: ta. Kbo: Kungshäll.
— P. viviparum. ta.

Chenopodiutn album. a. — Ch. bonus-henricus. Kle-Kkk: ta. Kbo: 
Marielund, Säter, Djupvik. — Ch. glaucum. Stp: Åddetorp, Rodga. Kle: 
ta. Kkk: Uttersberg, prästgården. Kbo: Mellantorp, Kittelbokärr, Kbo gård.
— Ch. hybridum. Kle: Stenkullen, (prästgården, Torshag, Eqt). — Ch.po- 
lyspermum. Slp: Skräpedal bv. Kle: Kräplinge. Kkk: (Marmorbruket, N).
— Ch. rubrum. Slp: Stp gård. Kle: Sätra, Loddby, Björnviken. — Ch. 
suecicurn. Kkk: (Orrekulla, Frisäter, S). — Ch. urbicum. Kle: (Åby, N), 
(Hult, Kbg).

Atriplex latifolia. Kle-Kkk-Kbo: a vid Bråviken. A. longipes. Kle: 
Malmö. Kkk: KK 3. Kbo: Djupvik II, St. och L. Järknön. -—A. patula. a. 

Montia lamprosperma. Stp: Myckelmåsa, 900 m VSV om Duvhult.
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Kle: Hammaren, Malmö vid Kalvhagen, (Åby, S), (Hult, Eqt). Kkk: vid 
första »e» i Häradssveden, (Råsätersbackarna, S). Kbo: Djupvik I, (Berzelii 
park, S).

Stellaria alsine. ta. — S. aquatica. Kle: (Hult vid bäcken, Tyrstorp, 
Eqt). Kkk: (Getå, Kbg). — S. graminea. a. ■— S. longifolia. Slp-Kle: ta. 
Kkk: KK 2, Skinnarbo, Kopparbostigen. Kbo: Krullen, Marielund, p. 33,0, 

■— S. media. a. —• S. nemorum. Kle: (Hult, S). Kkk: Getå. Kbo: (mel
lan Säter och Djupvik, Kbg). •— S. palustris, ta.

Cerastium arvense. Stp: Duvhult, Uddnäs, Svängbågens hph, Flätsund, 
Ottetorp, Kosjöhult. Kle: Ü. Ågelsjö, Askarsund, Dövestad. Kkk: KK 4, 
Algutsboda, Porsgata, Sandviken. Kbo: Vrångsjön, Knektbråten, p. 33,0, 
Säter (BW), Björkholmen (BW). — C. brachypetalurn. Kkk: Koppar
bostigen, (Marmorbruket, Hällebergen, Kbg). — C. glorneraturn. Stp: 
Tummetorp, Sävsebo, (Stavsjölund, Eqt). Kle: Hult, Jursla, (»Kvillinge», 
S). Kkk: (Orrekulla, S). — C. glutinosurn. Kle: Getå hpl., Ringeby. Kkk: 
Kkk stn, (Flathällarna, N). -— C. holosteoides. a. -— C. sernidecandrurn. 
Stp: Lövdalen, Djupsund, Yddetorp, Stp stn, Gransjötorp. Kle: a på slät
tens berghällar. Kkk-Kbo: ta.

Sagina procumbens a. — S. nodosa. Kle: Krusenhov II, Lagerudden. 
Kkk: Serveringsberget, (Fridsäter, S). Kbo: Osterhagen.

Arenaria serpyllifolia. a.
Moehringia trinervia. a.
Spergula arvensis. a. —■ S. rubra. Stp: Sörsjötorp, Stp stn, Gransjö

torp. Kle: Hjälmarsö, Brostugan (EvK), Åby, Malmö (EvK), Skärlöta. Kkk- 
Kbo: ta. — S. salina. Kle: Malmö (EvK). Kkk: Svintaskär. Kbo: Djup
vik I. — S. vernalis. ta.

Herniaria glabra. Kle-Kkk: ta. I Kkk t.ex. Gästgivargården, Ströms
fors, Mörtnäs, Getå, Sandviken, Bodaängen, Marmorbruket, Bränntorp, 
Timmergata. Kbo: Säter, Yarvet.

Scleranthus annuus. a.
Agrostemma githago. Stp: Äspedal. Kle: Älsebo (EvK). Kkk: Präst

gården, (Sandviken, N). Kbo: Säter I.
Lychnis flos-cuculi. a.
Viscaria alpina. Kle: (Ågelsjö, Wbg). — V. vulgaris, a.
Silene cucubalus. Stp-Kle-Kkk: ta. Kbo: Varvet, Lövvik. ■— S. dicho- 

toma. Kle: Tyrstorp. Kkk: KK 6, Getå. — S. nutans. Kle-Kkk: a i gräns
zonen. Kbo: ta. ■—- S. nutans v. infracta. Kkk: Porsgata, (Marmorbruket, 
Kbg). — S. rupestris. Kle: Mon, Sjönäs, Bärsjön (EvK), (Torshag, Eriks- 
berg, Eqt). Kkk: ta (KK 8). Kbo: a kring Kvarseboklint och 0 ut.

Melandrium album. Kle: Näkna, Sten, Åby, Jursla, kyrkan, Vil- 
helmsberg. Kkk: KK 6. — M. noctiflorum. Stp: Rodga. Kle: Rödmossen, 
Björnviken, (nära kyrkan, Eqt). Kkk: Sandviken. Kbo: Sjöberga. M. rub
rum. Kle: Graversfors, Sätra, Hult, (Tegelbrukshagen, Eqt). Kbo: Säter 
(BW).

Saponaria officinalis. Stp: Holmdalen. Kle: N. Ågelsjö, Lida, Fridhem, 
Skärlöta. Kkk: Sandviken, (gamla kyrkan, S).

Gypsophila muralis. Kbo: (Säter, Kbg).
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Dianthus deltoides. ta.
Nymphaea alba. Stp-Kle-Kkk: a. Kbo: i alla sex sjöarna. — N. alba 

t. rosea. Stp: Brona i Svängbågens vattensystem. Inplanterad.
Nuphar luteum. Stp-Kle-Kkk: a. Kbo: i alla sjöar utom Svartsjön. 
Ceratophyllurn demersum. Kkk: Svinsjön vid dess utlopp.
Aquilegia vulgaris. Stp-Kle-Kkk: ta. Kbo: Hartorp, Kittelbokärr, Karl

torp, Säter II.
Thalictrum flavum. Stp: Granhult. K le: Malmö, Bredudden, (Torshag, 

Eqt). Kkk: KK 5. Kbo: Marielund, Djupvik I. — Th. minus v. Kochii. 
Kle: Sten. Kkk: Marmorbruket. — Th. simplex. Kle: Malmö, (Stens bruk, 
Eqt). Kkk: (Orrekulla, S), (Oxtorp, Wbg), (Marmorbruket, Kbg).

Actaea spicata. Stp: Skräpedal, Mjälnäs, Lövdalen, Damhult, Yibjärken. 
Kle-Kkk: ta. Kbo: Säter, Djupvik.

Caltha palustris, a.
Trollius europaeus. ta.
Delphinium consolida. Kle: Ringeby, Björnsnäs, Össby. Kkk: Kulla, 

(Marmorbruket, S). Kbo: Björkholmen.
Anemone hepatica. a. — A. nemorosa. a. — A. ranunculoides. Kle: 

Loddby, (»Malmö och flerstädes», Wbg).
Ranunculus acris. a. -— R. auricomus. a. — R. bulbosus. ta. R.fi- 

caria. Stp: Rodga (ett svagt ex.), Trehörningen. Kle: a. Kkk: ta. Kbo: 
Marielund, Säter, Kyrkbyn, Färjeläget, Kungshäll. -—R. flammula, a. — 
R. lingua. Kle: Lillsjön (EvK), bäcken S om »a» i Sätra. Kkk: KK 2. — 
R. obtusiflorus. Kle-Kkk-Kbo: ta i Bråviken. — R. peltatus. Stp: a i 
Fläten, Svängbågen m. fl. sjöar. Kle: Näkna, Tyrstorp, Mela, (Loddby, Kbg). 
Kkk: St. Gändeln, Böksjön, — R. polyanthemus. ta. — R. repens, a. — 
R. sceleratus. Stp: Rodga. Kle-Kkk: ta i gränszon och slättbygd. Kbo: 
Krullen, Djupvik I, Kungshäll. — R. trichophyllus. Kle: Norrviken, Lager
udden. Kkk: KK 3. Kbo: Djupvik I, Österhagen, (»i ett skogskärr», S).

Myosurus minimus. Stp: Lövdalen, Myckelmåsa, Rödmossen, Tumme
torp, St. Brevik. Kle-Kkk: ta. Kbo: Stugubråten, Knektbråten, Djupvik I. 
Österhagen.

Berberis vulgaris. Stp: Lövdalen, Rodga, Edet. Kle-Kkk-Kbo: ta.
Chelidonium majus. a.
Papaver argemone. Kle: Sikudden. Kbo: (Säter, Kbg). ■—■ P. dubium. 

Stp: Rodga. Kle: Dvardala, Fridhem, Getå hpl., Sikudden. Kkk: Porsgata, 
Sandviken, Frisäter. •— P. rhoeas. Stp: (prästgården, Eqt). Kle: Stenkul
len, (Torshag, Eqt).

Corydalis fabacea. Kle: (prästgården, Kbg). -— C.pumila. Kle: ta, t. ex. 
Jursla, St. Nöbble, Herstadberg, Krusenhov II (4 lok.), Lagerudden, Trönö, 
Malmö, flerstädes N om Lillsjön. Kkk: KK 3, ödekyrkan. Kbo: Säter I, 
(Säterholmen, Kbg).

Fumaria officinalis, a.
Brassica campestris. Stp: ta. Kle: Graversfors, Hjälmarsö, Rödmossen, 

Häradssveden, Åby. Kkk: KK 2. — B. nigra. Kkk: (»Krokek», S).
Sinapis arvensis. Stp: Rodga, Granhult. Kle-Kkk-Kbo: ta.
Raphanus raphanistrum. Stp: ta. Kle: ö. Ågelsjö, Älsebo, Näkna, Al- 

gutsbo. Kkk: ta. Kbo: Djupvik.
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Lepidium campestre. Stp: Svängbågens hpl. Kkk: Timmergata. — 
L. densiflorum. Kkk: Kkk stn. — L. ruderale. Kle: Åby. Kkk: KK 2, 
(»Krokek», S).

Thlaspi alpestre. Stp: Svängbågens hpl., Stp stn, Skräpedal bv. Kle: 
Graversfors, Häradssveden, Dvardala I, Duvedal, Åby, (Högtomta, S). 
Kkk: KK 2, ödekyrkan, Erlandstorp. Kbo: Djupvik I. -— Th. arvense. a. 
— Th. perfoliatum. Kkk: Marmorbruket, Erlandstorp.

Capsella bursa-pastoris. a.
Cochlearia danica. Kbo: Mellersta Djupviksholmen.
Subularia aquatica. Stp: ta vid Fläten. Kle: Dammhult, N. Ågelsjö, 

Tyrstorp, Mela.
Neslia paniculata. Kle: (mellan Åbv och Björnviken, N), (Björnsnäs, 

Lund, Eqt).
Bunias orientalis. Kle: Algutsbo (EvK), Skärlöta, Åby, Hult, Hamma

ren. Kkk: KK 4.
Alyssum alyssoides. Kle: Graversfors, Åby, Getå hpl., Sikudden, Getå, 

Kkk: Kkk stn.
Berteroa incana. Kle: Näkna, Graversfors, Ettorp, Åby, Hult, Persdal. 

Kkk: KK 3, Mörtnässkogen, Betlehem, (Uttersberg, S).
Draba muralis. Kkk: Orrekullen, Gerhardsberg, (Sandviken, Wbg). 

Kbo: Skvättan, (Säter, Bergtorp, S).
Erophila verna. a.
Cardamine arnara. Kle: Tyrstorp, N. Glottern (EvK), Hult, Persdal. 

Kkk: KK 2, Odebrotten, (Porsgata, Bäcktorpet, S). Kbo: p. 33,0, öster
hagen. — C. bulbifera. Kle: Jakobsdal, (Ågelsjö, Hult, Kbg). Kbo: Säter 
II. — C. hirsuta. Kle: (Häradssveden, Eqt). Kkk: KK 2. Kbo: Säter II, 
Sjöberga, (Skönvik, S). — C. irnpatiens. Stp: Brona. Kle: Jakobsdal, Kru- 
senhov II, Malmö, (Tyrstorp, Torshag, Eqt). Kkk: prästgården. Kbo: (Sä- 
terholmen, Kbg). — C. pratensis, a.

Barbarea strida. Kle-Kkk: ta. Kbo: L. Järknön. B. vulgaris, a.
Arabis hirsuta. Kle: Rödmossen (EvK), ö. Ågelsjö, Malmö, Krusen- 

hov 11. Kkk: ta. Kbo: Marielund, Säter 11 och 111, Sjöberga, Djupvik III, 
österhagen.

Cardaminopsis arenosa. Stp: Djupsund, Svängbågens hpl., Stp stn, 
Skräpedal bv. Kle: Näkna, Sten, Graversfors, Skriketorp, Åby, Getå hpl., 
(Björnsnäs, Eqt). Kkk: Kkk stn. — C. suecica. Kle: Åby stn.

Arabidopsis thaliana. a.
Turritis glabra, ta.
Rorippa islandica. Stp: Pulsholmen, Ämtetorp, Korsbacken, Damhult, 

Yddetorp. Kle-Kkk: ta. Kbo: Ekviken, Vrångsjön, kyrkan. - R. silves- 
tris. Kkk: (Bränntorp, N).

Erysimum cheiranthoides. a. — E. hieraciifolium. Kkk: KK 3.
Alliaria officinalis. Kle: St. Nöbble. Kkk: KK 2, Bränntorp, Orre- 

kullen.
Sisymbrium Loeselii. Kle: Åby stn, Loddby, Herstadberg. — S. offi

cinale. Kle-Kkk: ta. Kbo: Sjöberga.
Camelina alyssum. Kkk: (Raggan, N). — C. microcarpa. Kle: (Sätra, 

Eqt). Kkk: KK 2.
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Descurainia sophia. Stp: Sävsebo, Stp stn. Kle: Torshag, Lund, Skär- 
löta. Kkk: KK 6, Getå. Kbo: Djupvik II.

Sedum acre. a. — S. album. Kle: a. Kkk-Kbo: ta. — S. annuum. ta. 
— S. rupestre. Stp: Holmdalen, (Djupsund, Eqt). Kle: (Skärlötamarken, 
S), (Näkna, Skriketorp, Eriksberg, Eqt). Kick: KK 2, Kopparbo. — S. sex- 
angulare. Kle: Hult, Björnviken, Krusenhov II. Kkk: KK 4. — S. tele- 
phium. a.

Crassula aquatica. Kle: (Ågelsjön, Wbg).
Parnassia palustris. Slp: Duvhult, Myckelmåsa, Stp stn, Källnäs, 

Kjusängskärret, Porsgölen. Kle: Graversfors, Älvedai, Össby. Kkk: ta. Kbo: 
Smedskärr, Djupvik I och III.

Saxifraga granulata. a. — S. tridactylites. Kkk: ta i kalkstensområ- 
den, t. ex. Serveringsberget, Bodaängen, Orrekullen, Boda, prästgården, 
Uttersberg, Gusäter, Holmtorp, Oxåker, Marmorbruket, Kopparbostigen. 
Kbo: Säter II, Djupvik III.

Chrysosplenium alternifolium. Stp: Vibjärken, Målsebo. Kle—Kkk: ta. 
Kbo: Krullen, Säter I, Kbo gård, Djupvik, Kungshäll.

Ribes alpinum. Slp: Stp gård, Vibjärken. Kle—Kkk-Kbo: ta. — R. nig
rum. Stp: Stocksjötorp, Stp stn. Kle-Kkk: ta. Kbo: Kittelbokärr, Kvarse- 
boklint. — R. silvestre. Stp: Rodgasågen, Rodga. Kle: Bärsjön, Alguts- 
boda, Dvardala, Stenkullen, Sikudden. Kkk: KK 4. Kbo: Kyrkbyn, Öster
hagen. — R. uva-crispa. ta.

Filipendula ulmaria. a. — F. vulgaris. Stp: Pulsholmen, Stocksjötorp, 
Källnäs, Äspedal. Kle—Kkk-Kbo: ta.

Prunus avium. Stp: Uddnäs, Trehörningen, Korsbacken. Kle-Kkk—Kbo: 
ta. — P. padus. ta. — P. spinosa. Kle-Kkk: Mela, a i gränszonen. Kbo: 
Skvättan, Säter, Djupvik II.

Rubus arcticus. Stp: Rodga på tuvor vid sjöstranden ca 200 m S om 
gården 1957. •— R. aureolus. Kle: Skärlöta. Kkk-Kbo: ta i gränszonen.

R. Bellardii. Kkk: Kopparbostigen samt mångenstädes mellan Kop
parbo och Timmergata. - R. caesius. Kle: (»Kvillinge ta», Eqt). Kkk: KK 
5. Kbo: Säter III, Sjöberga. —R. chamaemorus. a. — R. gothicus. Kkk: 
(»Krokek», S), (Kopparvik och flerst., Wbg). Kbo: Österhagen. — R. hor- 
ridus. Kkk: Orrekullen inplanterad av J. P. Linde. — R. idaeus. a. — 
R. nessensis. ta. — R. plicatus. Kkk: (Kopparbo, Wbg). — R. saxatilis. a.

R. sulcatus. Kle: Jakobsdal, kyrkan. Kbo: Skvättan. — R. thyrs- 
anthus. Kle: Hult, Lida, Getå hpl., (Torshag, Häradssveden, Eqt). Kkk: 
KK 3, Oxåker. Kbo: Skvättan, Säter, Lövvik. — R• Wahlbergii. Kkk: 
Kopparbo. Kbo: Skvättan, Säter III, Djupvik, Kolvik.

Fragaria moschata. Kle: Pcrsdal, Hult, Jakobsdal, Duvedal, Skrike
torp, Torshag, St. Nöbble. Kkk: KK 2. Kbo: (Nöden, Kbg). — F. vesca. 
a. — F. viridis. Stp: Rodga. Kle-Kkk: ta i gränszon och slättbygd (KK 8). 
Kbo: Kyrkbyn, Djupvik.

Potentilla anserina. a. P. argentea. a. — P• Crantzii. Kle: Mela, 
Malmölandet a. Kkk: KK 2, prästgården, (Marmorbruket, S). Kbo: Hyttan, 
Skvättan, Säter II, Djupvik II, österhagen. — P. erecta. a. —- P. norve
gica. Stp: Duvhult, Skybygget, Stp stn, Stp gård, Kjusängskärret. Kle:
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Askarsund, Tyrstorp, Falkviken, Mela, Sjönäs, Ladukärret, Sten (EvK). 
Kkk: KK 2, Kvarnsjöhult. Kbo: Ekviken, Marielund. — P. palustris, a.
— P. parviflora. Kkk: Uttersberg (artbestämd av prof. E. Asplund, men 
själv är jag tveksam). — P. reptans. Stp: Stp gård, Stp stn. Kle-Kkk- 
Kbo: a i gränszon och slättbygd. — P. Tabernaemontani. Kle-Kkk: ta 
i gränszonen. Kbo: Säter, Färjeläget, Österhagen.

Alchemilla acutiloba. Stp: Rodga. Kkk: (Sandviken, Gruvstugan, Tim
mergata, S). Kbo: Vrångsjön. —A. filicaulis. Stp: Stp stn. Kle: Ättetorp, 
Duvedal. Kkk: KK 2. Kbo: Djupvik. — A. glabra. Stp: kyrkan. Kle- 
Kkk-Kbo: ta. •— A. glaucescens. a. — A. micans. Stp: ta. Kle: Alguts- 
boda, Häradssveden. Kkk: Gusäter. Kbo: Långmossen, Säter.—A. pasto
ralis. Stp: Duvhult, Trehörningen, Rodga, Stp stn, Rastroten. Kle: Härads
sveden, Ättetorp, Lida, Nybble. Kkk: KK 3, Gusäter. Kbo: Säter. —A. sub- 
crenata. Stp: p. 124,6, Stp gård, Rodga. Kle: Algutsboda, Näkna. Kkk: 
KK 7. Kbo: Säter. •— A. subglobosa. Stp: Ekmon, Rodga. Kle: Hult, 
Ättetorp, Dövestad. Kbo: Marielund. — A. vestita. Kkk: KK 3. Kbo: 
Långmossen, p. 33,0, Säter, Sjöberga.

Rosa canina. a. •— R. dumalis. Stp: Skrålen. Kle: Häradssveden. Kkk: 
KK 4. Kbo: Skvättan. — R. rnajalis. Kle: Myckelhult, Algutsbo. Kkk: 
KK 5, Gusäter. Kbo: Skyttholmen, österhagen. — R. rubiginosa. Kkk: 
Mörtnäs. Kbo: Djupvik. — R. tomentosa. Stp: Damhult. Kle: Graversfors, 
Kräplinge, Stenkullen. Kkk: KK 2. Kbo: ta. —• R. villosa. ta.

Agrirnonia eupatoria. Kle: a i slättbygden. Kkk-Kbo: ta i gränszonen.
— A. odorata. Stp: Grävsten, (Nyckelmossen, Wbg). Kle: N. Ågelsjö. 

Sanguisorba minor. Kle: Norrviken, Getå. Kkk: Porsgata.
Sorbus aucuparia. a. — S. intermedia, ta.
Crataegus calycina. Stp: Tummetorp. Kle: Malmö. Kkk: ta, t. ex. gäst

givargården, prästgården, Gusäter, Fagervik, Marmorbruket, Oxåker. Kbo: 
Säter, Djupvik. — C. monogyna. Kle: Norrviken, Malmö, (Rjörnsnäs, 
Fridhem, Eqt). Kkk: KK 4, (Marmorbruket, Wbg). Kbo: p. 33,0. •—• 
C. oxyacantha. Kkk: Svintaskär.

Malus silvestris. ta.
Amelanchier spicata. Kle: Rredudden. Kkk: Orrekullen.
Cotoneaster integerrimus. Kle: Malmö (EvK). Kkk: ta i kalkstensom- 

råden, t. ex. Erlandstorp, Serveringsberget, Orrekullen, Boda, Gusäter, Fa
gervik, Marmorbruket, Kopparbostigen. Kbo: Marielund (BW), Säter III, 
Sjöberga, Djupvik. — C. melanocarpa. Kle: (»Kolmårdssluttningen», S). 

Geum rivale. a. -— G. urbanum. a.
Genista tinctoria. Kkk: Porsgata (sannol. förv.).
Sarothamnus scoparius. Stp: Bogesta, Plantskolan, Korsbacken, 1 km 

ö om Luvebo. Kkk: Timmergata.
Ononis hircina. Kle: Malmö (EvK), össby, Krusenhov II, Björnviken, 

(Torshag, Björnsnäs, Eqt). Kkk: Boda.
Medicago falcata. Kle: Graversfors. Kkk: Sandviken. — M. lupulina. 

Stp: stationssamhället på gräsmatta (matjorden var hämtad i Linköping). 
Kle-Kkk: a i gränszon och slättbygd. Kbo: ta.

Melilotus albus. Kle: Graversfors, Åby, Hult, (Torshag, Björnsnäs, 
So. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 4
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Eqt). Kkk: KK 2, Frisäter, (Sandviken, S). — M. altissimus. Kkk: KK 2. 
.— M. officinalis. Kle: (Hult, Åby och flerst., Wbg), (Torshag, Eqt). Kkk: 
(gästgivargården, Kbg).

Trifolium arvense. ta. — T. aureurn. ta. — T. campestre. Kle: ta. 
Kkk: Kopparbostigen, Timmergata. Kbo: Skvättan, Säter (2 lok.), Sjöberga.
— T. dubium. Kle: (Graversfors, N). — T. fragiferum. Kle: Malmö, 
Lagerudden. Kkk: KK 2. Kbo: Djupvik I. — T. hybridum. a. — T. me
dium. ta. — T. montanum. Kle: Getå, (Hult, Torshag, Eqt). Kkk: ta i 
kalkstensområden, t. ex. Porsgata, Erlandstorp, Sandviken, Serveringsber- 
get, Uttersberg, Boda, Gusäter, Kojtäppan, Fagervik, Bränntorp, Holm- 
torp. Kbo: Säter, Djupvik I och II. T. pratense. a. -— T. repens, a.
— T. spadiceum. Stp: (Stp stn, S). Kkk: (Timmergata, S).

Anthyllis vulneraria. Stp: Duvhult, Svängbågens hpl., Stp stn, Djup
sund, Trögstugan. Kle-Kkk: ta. Kbo: Varvet, Djupvik.

Lotus corniculatus. a. — L. uliginosus. Kkk: vid »s» i Kkk stn, 
(»Krokek», N).

Astragalus glycyphyllus. Stp: Uddnäs, Svängbågens hpl., Stp stn, Flät- 
sund, Trögstugan. Kle-Kkk: ta i gränszonen.

Vicia angustifolia. Stp: Duvhult, Edet, (prästgården, Kbg). Kkk: KK 2, 
Vik. Kbo: Djupvik I, Stormbäcken. — V. cassubica. Stp-Kle-Kkk: ta. 
Kbo: Säter (2 lok.). — V. cracca. a. — V. dumetorum. Kle: Dvardala I 
1957 (lokalen angiven både av Kbg och Wbg), Torsklint (EvK). Kkk: vid 
sista »r» i Marmorbruket, Kopparbo i bergsskreva på privat område 400 m 
V om »T» i Tegelbr., Orrekullen (inplanterad av J. P. Linde). — V. hirsuta. 
ta. — V. lathyroides. Kle: Björnviken. Kkk: Erlandstorp, (Sandviken, S). 
Kbo: (Säter, S). — V. pisiformis. Kle: Duvedal Ö om och intill järnvägen 
vid »E» i Ettetorp. Lokalen ligger på Storängsberget mellan Åby och Dvar
dala, nära vägen till Hult. Alla dessa lokalbeteckningar på ark i S torde 
avse samma år 1890 upptäckta lokal. Kkk: Orrekullen (inplanterad av 
J. P. Linde). Jfr Haglund 1912. — V. sepium. a. — V. silvatica. ta. — 
V. tetrasperma. ta. — V. villosa. Kle: Algutsboda, Rödmossen, Åby. Kkk: 
gästgivargården.

Lathyrus heterophyllus. Stp: Rodga. Kle: Dvardala I, Hult. Kkk: 
(Marmorbruket, S), (Björndalen, Kbg). — L. montanus. a. — L. niger. 
Stp: Djupsund, Trehörningen, Rodgasågen, Rödkärr, Skräpedal. Kle-Kkk: 
ta. Kbo: Marielund (BW), Säter (2 lok.), Sjöberga. •— L. palustris. Kle: 
Graversfors, Norrviken, Malmö. Kkk: KK 2, (Sandviken, Myrtäppan, Mar
morbruket, S). Kbo: Djupvik I. — L. pratensis, a. — L. silvestris. ta.
- L. vernus. Stp: kyrkan, Rödkärr, Skräpedal, St. Brevik, Vibjärken. 

Kle: Sten, Falkviken, Tyrstorp, Myckelhult, Häradssveden. Kkk: KK 7. 
Kbo: Säter II, Djupvik III, Kungshäll.

Oxalis acetosella. a.
Geranium bohemicum. Stp: Rodga, Källnäs, Sörsjötorp, St. Grund- 

gölen, Uddnäs, (Tummetorp nära Åksjön, Eqt). Kle: Källnäs, Tyrstorp, 
(Graversfors, Eqt). Kkk: KK 4, Skinnarbo, Marmorbruket. Kbo: Vrång- 
sjön, Sjöberga, Djupvik. — G. columbinum. Kle-Kkk: ta i gränszon 
och slättbygd. Kbo: Säter, Djupvik III, Sjöberga, österhagen. — G. lanu-
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ginosum. Stp: (Tummetorp, S). — G. lucidum. Kle: (Hult, Kbg), (Mela 
vid Glottern, Eqt). Kkk: KK 5. — G. molle. Kle: (nära Torshag, Eqt). 
Kkk: (»Krokek», N). — G. pratense. Kle: Sikudden. Kkk: (Marmorbruket, 
N, Kbg). —• G. pusillum. a. — G. pyrenaicum. Kkk: Erlandstorp. —-
G. robertianum. a. — G. sanguineum. ta. — G. silvaticum. a.

Erodium cicutarium. a.
Linum catharticum. Stp: Stocksjötorp, St. Brevik, Bastroten. Kle-Kkk: 

ta. K bo: Skvättan, Säter, Djupvik, österhagen, Kolvik.
Polygala amarella. Kle: Krusenhov II, Lagerudden, Bredudden, Björn

viken, (Torshag, Eqt). — P. vulgaris, a.
Euphorbia cyparissias. Stp: Trehörningen, Myckelmåsa, Klinta, Skrä- 

pedal. Kle: St. Bergsäter, Jursla, Stenkullen. Kkk: KK 4. — E. esula. 
Kkk: Sandviken. — E. helioscopia. Stp: Rodga, Algol, Bogesta. Kle—Kkk: 
a. Kbo: ta. — E. peplus. ta.

Callitriche hamulata. Stp: Damhult. Kle: Loddby. Kkk: KK 2. — 
C. hermaphroditica. Kle: (Hult i bäcken, Eqt). Kkk: Timmergata. — 
C. polymorpha. Stp: Rodga. Kle-Kkk-Kbo: ta (KK 4). — C. stagnalis. 
Stp: mitt emot Källstugan. Kle: (mellan Åby och Hult, S). Kkk: Skin- 
narbo, Svarttorp. Kbo: Marielund. — C. verna. ta.

Acer platanoides. la.
Impatiens noli-tangere. Kle: Dvardala II, Hult, Hammaren, (Tunators 

i Åby, S), (Häradssveden, Eqt). Kkk: Munkvägen. — I. Roylei. Kle: Gra- 
versfors, Åby, Jursla, Björnsnäs. Kkk: Sjövik vid Stenbäcken. Kbo: Säter- 
varvet.

Rhamnus catharticus. Stp: Stp gård. Kle-Kkk: ta i gränszonen. I Kkk 
t. ex. Erlandstorp, Serveringsberget, Orrekullen, Boda, Uttersberg, Gusä- 
ter, Frisäter, Mörkhult, Marmorbruket, Kopparbostigen. Kbo: Säter (2 lok.), 
Hultstugan. Rh. frangula. a.

Tilia cordata. ta.
Malva alcea. Kle: Graversfors, Skärlöta, (Björnsnäs, Torshag, Eqt). 

Kkk: Mörkhult. — M. moschata. Stp: Algol, Stp stn, Skräpedal, Kosjö- 
hult, Lövdalen, Kjusängskärret. Kle: Ettetorp, Loddby. Kkk: ta. Kbo: 
Säter. — M. neglecta. Kle Kkk: ta (KK 7). Kbo: Kbo gård. — M. pu- 
silla. Stp: Äspedal. Kle: Krusenhov I, (Åby, Eqt). Kkk: (Sandviken, Orre
kulla, S). Kbo: Kbo gård.

Hypericum maculatum. a. — H. montanum. Kle: ö. och N. Ågelsjö, 
Myckelhult, Lida, Hult, Dvardala I, Torshag, Getå hpl., (nära Åby, Eriks- 
berg, Eqt). Kkk: KK 7. Kbo: Säter III. •— H. perforatum, a.

Elatine hydropiper. Stp: Stocksjötorp. Kle: N. Ågelsjö.
Helianthemum nummularium. Stp: Svängbågens hpl., Källnäs, Udd

näs, Rödkärr, Kjusängskärret, Edet. Kle-Kkk: ta. Kbo: Hartorp, Marie- 
lund, Skvättan, Säter II, Varvet, Kungshäll.

Drosera anglica. ta. — D. intermedia, ta. — D. rotundifolia. a.
Viola arvensis. a. — V. canina. a. — V. epipsila. Stp: Målsebo, Stp 

stn. Kle: Tyrstorp, (Torshag, Eqt). Kbo: Krullen, Ekviken, Djupvik I men 
beläggexemplaret troligen V. epipsila x palustris, (»Kvarsebo», Kbg). —■ 
V. hirta. Kle-Kkk: ta i gränszon och slättbygd. Kbo: Säter (2 lok.), Djup- 
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vik I och II. ■— V. mirabilis. Stp: Djupsund, Rödkärr, Skräpedal, Tum
metorp, Damhult, Vibjärken. Kle: Sten, Falkviken, Häradssveden, Käll- 
näs, Bärsjön, N. Ågelsjö. Kkk: ta (KK 8). Kbo: Säter. — V. odorata. Stp: 
Stp gård. Kle: Hult, Stenkullen, Björnsnäs (EvK). Kkk: KK 4. Kbo: Fär- 
jeläget. — V. palustris, a. — V. Reichenbachiana. Kle: (Hult, Eqt). — 
V. riviniana. ta. — V. rupestris. Stp: (Svängbågen, S). Kkk: KK 3. Kbo: 
Mellantorp, Säter, Djupvik. — V. stagnina. Kle: Tyrstorp. — V. tricolor. 
Stp: ta. Kle-Kkk: a i gränszon och slättbygd. Kbo: ta.

Daphne mezereum. ta, särskilt i gränszonen. I Stp t. ex. Rodga, Skrä
pedal, Djupsund, Damhult, Holmdalen.

Peplis portula. Stp: Stocksjötorp. Kle: Mela, Malmö. Kkk: (Munkslät
ten, Marmorbruket, S). Kbo: Vrångsjön, Kittelbokärr.

Lythrum salicaria. a.
Epilobium adenocaulon. Stp: Målsebo. Kle: Norrviken. Kkk: gästgivar

gården, Frisäter i bäckravinen S om landsvägen, ca 500 m SY om Bränn
torp (NV om landsvägen). De båda sistnämnda lokalerna ligga endast ca 
300 m från varandra. Kbo: Knektbråten, Djupvik I. — E. adnatum. Kle: 
(Eriksberg, Tyrstorp, Eqt). Kkk: (Torskär, Kbg). — E. collinum. Stp: 
Edet, Trehörningen, Porsgölen. Kle: Ladakärret, Källnäs, Näkna, Gravers- 
fors. Kkk: KK 2. Kbo: Skvättan, österhagen, Stormbäcken. •— E. nion- 
tanum. a. — E. obscurum. Kle: Ö. Ågelsjö, Duvedal, (Dvardala, S). Kkk: 
Porsgata, (Kopparbo, Timmergata, S). Kbo: Djupvik, (Klintedal, S). — 
E. palustre. a. — E. parviflorum. Kkk: KK 5, (Marmorbruket, S, sannol. 
= Fagervik). — E. roseum. Kkk: Lida, Nybble, Åby (EvK), Stenkullen 
(EvK), Vilhelmsberg, Lillsjön (EvK), (Hult, Eqt). Kkk: KK 2, Holmtorp. 
Kbo: Djupvik. — E. rubescens. Stp: Rodga, Stp gård, St. Grundgölen. 
Kle-Kkk: ta. Kbo: Djupvik.

Chamaenerion angustifolium. a.
Oenothera biennis. Stp: Rodga, (prästgården, Kbg). Kle: Hult, Åby 

stn, Norrviken, Fridhem, Skärlöta, (mellan Graversfors och Sten, Eqt). 
Kkk: KK 4, Kopparbo.

Circaea alpina. Stp: Målsebo, (Stp stn, Eqt). Kle: Falkviken, Bärsjön 
(2 lok.), Dvardala III, Tyrstorp, (Torshag, Hult, Eqt), (Grantorp, Kbg). 
Kkk: K K 2, Korpklint, Getå. Kbo: Marielund, Säter II, (»Kvarsebo», S).

Myriophyllum alterniflorum. Stp: Mjälnäs, Damhult, Bolen. Kle: Mela, 
Sten, Hult, (Malmö, Björnsnäs, Eqt). Kkk: Torp, (Viksjön, Lövsjön, Svin
sjön, S). — M. spicatum. Stp: a i Bolen, Fläten m. fl. sjöar. Kle-Kkk-Kbo: 
ta i Bråviken. Dessutom Näkna (EvK), Älvedal, Glottern och sjöar i Kkk 
(se KK). - - M. verticillatum. Stp: Myckelmåsa, St. Ydden. Kle: Näkna. 
Kkk: Svinsjön och Svintunaån.

Hippuris vulgaris. Kle: Össby, Malmö, Lagerudden, Björnviken. Kkk: 
KK 6, Uttersberg. Kbo: p. 33,0, (Krullen, Kbg).

Hedera helix. Kle: omedelbart S om »n» i Norrviken, (Algutsboda, 
Kbg). Kkk: Kojtäppan = 400 m S om »Br» i Bränntorp, vid första »n» i 
Bränntorp, Kopparbo = 200 m V om »T» i Tegelbr., (Marmorbruket, S). 
Kbo: Säter II vid Skogskällan, Kungshäll = 700 m N om »n».

Sanicula europaea. Kle: Lida, Stenkullen, (Ågelsjö, Kbg), (ovan Ja- 
kobsdal, Eqt). Kkk: KK 5, Gerhardsberg. Kbo: Säter, Sjöberga, Kungshäll.

Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958) : 4



ERIK GENBERG

Anthriscus silvestris. a.
Myrrhis odorata. Stp: Rodga. Kle: Jakobsdal, Hult, Eriksberg (EvK). 

Kkk: Marmorbruket. Kbo: Flatsäter.
Torilis japonica. Kle-Kkk-Kbo: ta i gränszon och slättbygd.
Conium rnaculatum. Kkk: (Bränntorp, S), (Orrekulla, Kbg). 
Pleurospermurn austriacum. Kle: Tyrstorp, Myckelhult, Häradssve- 

den, (Rödmossen, Hult, Eriksberg, Kbg). Se ovan avsnitt 7, zon A. Kkk: 
Raggan I (vid törsta »g» i Raggan), Raggan II (vid järnvägen S om »ag» 
i Raggan), Fjällmossen, Erlandstorp, Marmorbruket, Orrekullen, Oxåker, 
Brandstegen = »Fridhem» (Linde). Se vidare Sylvén 1912, Horn af Ran- 
tzien 1946 och KK.

Cicuta virosa. Slp: Rödkärr, St. Kosjön. Kle: ta kring Malmölandet. 
Kkk: KK 3. Kbo: Kungshäll.

Carum carvi. ta.
Pimpinella major. Kkk: (Marmorbruket, S). — P. saxifraga. a. 
Aegopodium podagraria. ta.
Sium latifolium. Kle: Hammaren, Lillsjön, Malmö, Krusenhov II, Her- 

stadberg, Bredudden. Kkk: Svintunaåns mynning, Frisäter, Fagervik. 
Seseli libanotis. Kle: Stenkullen (EvK). Kkk: KK 2.
Oenanthe aquatica. Slp: Sjökullen, Brona, Stp gård, Algol. Kle: Näkna, 

Sten, Graversfors, Mela, Falkviken, Krusenhov. Kkk: KK 3. Kbo: Vrång- 
sjön.

Aethusa cynapium. Stp: Yddetorp, Granhult, Rodga, Ämtetorp. Kle- 
Kkk: ta. Kbo: Kbo gård, Färjeläget.

Selinum carvifolia. Kle: Sten, Algutsbo, (Björnsnäs, Eqt). Kkk: ta, 
t. ex. Stubbetorp, Eketorp, Kkk stn, Ervastekärr, Boda, Dragtorpet, Gu- 
säter, Kojtäppan, Marmorbruket, Oxåker. Kbo: Vrångsjön, Krullen, Hyttan, 
Nytorp, p. 33,0.

Angelica archangelica. Kle-Kkk: a vid Bråviken. Kbo: Säter, Sjöberga, 
Djupviksholmarna, St. och L. Järknön. — A. silvestris. a.

Levisticum officinale. Kkk: (Orrekulla, S). Kbo: (Bergtorp, Kbg). 
Peucedanum palustre. a.
Pastinaca sativa. Slp: Svängbågens hpl., Stp stn, Ämtefall (tillf.). Kle: 

Sten, Hult, Malmölandet ta. Kkk: KK 2, Stora Mossen.
Heracleum sphondylium. Stp: Djupsund, Stp stn. Kle-Kkk: ta. Kbo: 

Djupvik II, Kungshäll.
Laserpitium latifolium. Kle: Falkviken, Sjönäs, Malmö, (Ågelsjö, Eqt). 

Kkk: ta i kalkstensområden. Kbo: Säter III.
Daucus carota. Stp: Stp gård, Korsbacken. Kle: a på Malmölandet. 

Kkk: Hyttan, Fagervik, Kopparbo. Kbo: Holmtorp, Lövvik.
Chimaphila umbellata. Stp: Djupsund, (prästgården, Eqt). Kle: St. 

Bergsäter, Sjöberga, Rödmossen, (Hult, Torshag, Eqt). Kkk: KK 3, (Mar
morbruket, Sjövik, Kopparbo, Timmergata, S), (Magnihäll, Kbg). Kbo: 
Säter 11.

Moneses uniflora. Stp: Gransjötorp, Vibjärken. Kle: Bärsjön, (Åby, 
Graversfors, Eqt). Kkk: KK 6. Kbo: Marielund, Säter (BW), Västanå, Sjö
berga.
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Pyrola chlorantha. ta. — P. media. Stp: Duvhult, (utmed Sväng- 
bågen, Eqt), (prästgården, Kbg). Kle: Älvedal, Eriksberg (EvK), (Tors- 
hag, Hult, Fridhem, Häradssveden, nära Åby, Eqt). Kkk: Stavsjömossen, 
(»Krokek», S). Kbo: Stormbäcken. ■— P. minor. a. — P. rotundifolia. ta.

Ramischia secunda. a.
Monotropa hypophegea. Kkk: Orrekullen, Kopparbostigen, (Johannis

berg, S). Kbo: Säter II. — M. hypopitys. ia.
Ledum palustre. a.
Andromeda polifolia. a.
Arctostaphylos uva-ursi. a.
Vaccinium myrtillus. a. -— V. oxycoccus. a (ssp. microcarpum. Kle: 

Falkviken). — V. uliginosum. a. — V. vitis-idaea. a.
Calluna vulgaris, a.
Erica tetralix. Kkk: vid »s» i Getsjöarna 1958. Kbo: Svartsjön, 1957 

rikt blommande. Jfr Arwidsson 1929, 1930 och Genberg 1955.
Empetrum nigrum. a.
Primula farinosa. Stp: Myckelmåsa. Kle: ö. Ågelsjö. Kkk: Holmtorp, 

(Orrekullen, Marmorbruket, Brudbacken, S), (Bränntorp, Kbg, kan vara 
identisk med Holmtorp). Kbo: Säter II, Djupvik I och III. —• P. veris. a.

Androsace septentrionalis. Kle: Åby stn.
Hottonia palustris. Slp: ta. Kle: Näkna, Sten, Falkviken, Mela, Mon. 

Kbo: Krallen, Kungshäll.
Lysimachia nummularia. Stp: Tummetorp, Rodga. Kle: Askarsund, 

Eriksberg (EvK), Hult, Stenkullen, Persdal (EvK), Malmö. Kkk: K K 2, 
Svinsjöns avlopp. Kbo: Marielund. — L. thyrsiflora. ta. —L. vulgaris, a.

Trientalis europaea. a.
Glaux maritima. Kle-Kkk-Kbo: ta vid Bråviksstranden (KK 5).
Anagallis arvensis. Kkk: (»Krokek», S).
Armeria maritima. Kle: (prästgården, Kbg). Kkk: KK 6.
Centaurium minus. Kle: (mellan Stens bruk och sågen, Eqt). — C. pul- 

chellum. Kle: Malmö (EvK). Kbo: Djupvik I. — C. vulgare. Kle: Malmö. 
Kbo: Djupviksholmarna, L. Järknön.

Gentianella campestris. Stp: Lövdalen, Trehörningen, Duvhult, Ämte- 
torp. Kle: Dammhult, Sjöberga, (Torshag, Eqt). Kkk: KK 4. Kbo: Krullen, 
Marielund, Björkholmen, österhagen. •— G. uliginosa. Kle: Lagerudden.

Menyanthes trifoliata. a.
Cynanchum vincetoxicum. Kle-Kkk-Kbo: ta i gränszonen.
Fraxinus excelsior, ta.
Ligustrum vulgare. Kkk: Kopparbo (sannol. förv.)
Convolvulus arvensis. Kle—Kkk: ta. Kbo: Färjeläget, Djupvik.
Calystegia sepium. Slp: Rodga, Tummetorp. Kle-Kkk: ta vid Bråviken 

och på avstjälpningsplatser. Kbo: Lövvik, Hultstugan, Kolvik.
Cuscuta epithymum. Kbo: Kungshäll. — C. europaea. Kle: Björnvi

ken, (Torshags park, Eqt). Kbo: Djupvik II.
Polemonium coeruleum. Slp: Rodga. Kle: Fridhem. Kkk: Sandviken. 

(På alla lokalerna sannolikt förvildad.)
Lithospermum arvense. Kle: Stridsudden, Malmö, Björnsnäs (EvK). 
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Kkk: Kkk stn, (Sandviken, S). Kbo: Djupvik, Stormbäcken. — L. offici
nale. Kick: Gerhardsberg 1956, (Kopparbo, S), (Marmorbruket, Kbg). Kbo: 
Säter III 1956.

Echium vulgare. Stp: Rodga, Skräpedal bv. Kle: Sjönäs, (Torshag, Eqt), 
(Åby och flerstädes, Wbg). Kkk: KK 3, (Marmorbruket, S, Wbg, torde vara 
identisk med Fagervik).

Symphytum asperum. Kle: (St. Nöbble vid vägskälet till Jursla, S).
— S. officinale. Kle: Sätra, Åby, Getå hpl., (Ekeby, S), (Torshag, Eqt).
— S. uplandicum. Kle: Fridhem, (Malmö, Björnsnäs, Eqt). Kkk: Sand
viken.

Anchusa arvensis. ta. - A. officinalis. Stp: Rodga, Tägnetorp, Gran- 
sjötorp. Kle-Kkk: la i gränszonen. Kbo: Säter, Kyrkbyn, Djupvik.

Pulmonaria officinalis. Stp: Skräpedal, Vibjärken. Kle-Kkk: ta i gräns
zonen. Kbo: Säter II, Kyrkbyn, Djupvik, Kungshäll.

Lappula myosotis. Kkk: Marmorbruket. Kbo: (»Kvarsebo», Kbg). 
Myosotis arvensis. a. — M. discolor. Kle: (nära Hults bruk, S)., (Her- 

staberg, Eqt). Kkk: Tegelhagen. — M. liispida. a. — M. laxa. ta. — 
M. palustris, a. — M. silvatica. Kle: Ättetorp, Persdal. Kkk: KK 
Orrekullen, Getå. — M. strida. Stp-Kle-Kkk: a. Kbo: ta.

Asperugo procumbens. Kle: (Torshag, Eqt). Kkk: KK 2. 
Cynoglossum officinale. Kle: Nakna, Jursla, Åby (EvK), Norrviken, 

Getå hpl. Kkk: ta i gränszonen, t. ex. Getå, Erlandstorp, Frisäter, Fagervik, 
Sandviken, Boda, Marmorbruket, Ödebrotten, Timmergata.

A ju ga pyramidalis, a.
Scutellaria galericulata. a. — S. hastifolia. Kkk: Svintaskär. Kbo: 

(Bergtorp, Kbg).
Marrubium vulgare. Kle: (Torshag, S), (Hult, Eqt)
Nepeta cataria. Kle: (Torshag, S), (Åby vid bron, Eqt). Kkk: Erlands

torp. Kbo: Sjöberga.
Glechoma hederacea. Stp: Trehörningen, Stp gård, Tummetorp, Säv- 

sebo. Kle-Kkk-Kbo: a i gränszon och slättbygd.
Prunella vulgaris, a.
Galeopsis bifida, a. — G. ladanurn. Stp: (prästgården, Eqt). Kle: 

Näkna. — G. speciosa. a. — G. tetrahit. a.
Lamium album. Stp-Kle: ta. I Stp t. ex. Pulsholmen, Ämtetorp, Rodga, 

Lövdalen, Rodgasågen, Djupsund, Stp stn, Äspedal. I Kle t. ex. Källnäs, 
Dammhult, Kräplinge, N. Ågelsjö, Jakobsdal, Hult, Torshag (EvK), Frid
hem, Malmö. Kkk: Porsgata, Frisäter. Kbo: Stormbäcken. — L. amplexi- 
caule. Kle: Åby (EvK), Sikudden. Kkk: ta. Kbo: Finnkärr, Säter, Sjöberga.

L. hybridum. Stp: Djupsund, Stp stn, Bogesta, Kosjöhult. Kle: ta i 
gränszon och slättbygd. Kkk: KK 3, prästgården. Kbo: Kbo gård. - 
L. moluccellifolium. Kle: Skärlöta. Kkk: (Uttersberg, S). — L. purpu
reum. a.

Leonurus cardiaca. Stp: (prästgården, Eqt). Kle: Jursla, Krusenhov 
(EvK), (Åby, S). Kkk: KK 4, (Orrekulla, Sandviken, S). Kbo: Kbo gård.

Stachys palustris, ta i åkrar och vid Bråviksstranden. — S. silva
tica. ta.
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Salvia pratensis. Kkk: Porsgata (tillf, vid vägkant).
Satureja acinos. Stp: Svängbågens hpl. på banvall. Kle-Kkk Kbo: ta i 

gränszon och slättbygd. — S. vulgaris, ta.
Origanum vulgare. Kle-Kkk: ta i gränszonen. Kbo: Skvättan, Säter, 

Sjöberga, Stormbäcken.
Thymus pulegioides. Stp: Stp gård. Kle: Sten, Hult, Ättetorp, (Getåna, 

Wbg). Kkk: Uttersberg. — Th. serpyllum. Slp: 300 m NNO om Källnäs. 
Kle-Kkk: ta i gränszon och slättbygd. Kbo: Skvättan, Djupvik, Österhagen, 
Kolvik, Kungshäll.

Lycopus europaeus. Stp-Kle-Kkk: ta. Kbo: p. 33,0, Kbo gård, Djup
vik (2 lok.), Kungshäll.

Mentha aquatica. Kle: a kring Malmölandet. Kkk: Porsgata, (Marmor
bruket, Kbg). Kbo: Djup vik I. — M. arvensis. a.

Hyoscyamus niger. Stp: Äspedal, Bastroten, Grävsten. Kle: N. Ågel- 
sjö (EvK). Kkk: KK 4, Sandviken. Kbo: Djupvik, Kbo gård.

Solanum dulcamara. Stp: Myckelmåsasågen. Kle-Kkk: ta särskilt vid 
Bråviken. Kbo: Färjeläget, Djupvik I, Lövvik, Kungshäll, L. Järknön. — 
S. nigrum. Stp-Kle: ta. Kkk: KK 3. Kbo: Finnkärr, Säter.

Datura stramonium. Kle: (Torshag i parken, Eqt).
Verbascum lychnitis. Kle: Åby vid jvg. till Katrineholm. — V. nigrum. 

Kle: Graversfors, Lida, Åby, Torshag, Krusenhov, Björnviken. Kkk: KK 4. 
Kbo: Säter. — V. thapsus. ta.

Linaria repens. Kle: Skärlöta. — L. vulgaris, ta.
Chaenorrhinum minus. Stp-Kle: ta längs jvg. Kkk: KK 2, Porsgata.
Scrophularia nodosa. a.
Veronica agrestis. a. — V. anagallis-aquatica. Kle: (Tyrstorp, Kvarn

torp, Eqt). Kkk: Munkvägen. — V. arvensis. a. — V. beccabunga. Stp: 
Rodga. Kle-Kkk—Kbo: ta. — V. chamaedrys. a. — V. hederifolia. Stp: 
Rodga, Stp gård. Kle: Jakobsdal, Hult, Lida, Malmö, Björnviken. Kkk: 
KK 4, Sandviken. Kbo: Säter, Djupvik, Österhagen. — V. officinalis, a. — 
V. opaca. Kle: Björnsnäs (EvK). — V. persica. Kle: Eriksberg (EvK), 
Hult. Kbo: Sjöberga. —• V. scutellata. a. — V. serpyllifolia. a. — V. spi- 
cata. Kle: (L. Åby, Kbg), (kyrkan, Åbymo, Eqt). Kkk: (gästgivargården, 
Kbg). — V. verna. ta.

Digitalis purpurea. Stp: Holmdalen. Kle: Näkna, Brostugan, Rödmos
sen, Fridhem. Kkk: KK 4. Kbo: Marielund.

Melampyrum arvense. Kle: (Torshag, Eqt). Kkk: (Sandviken, S), (Fri- 
säter, N). — M. cristatum. Kle: Malmö (2 lok.), (Åby, Hult, Eqt). Kkk: 
KK 3, (Marmorbruket, S). — M. nemorosum. Kkk: Erlandstorp 1: 36. In
sådd 1944 med några frön från Väddö, nu årligen ymnig. — M. pratense. 
a. — M. silvaticum. a.

Euphrasia brevipila. a. ■— E. curta. Stp: Ämtetorp, Djupsund, L. Yd- 
den, Skräpedal, Flätsund. Kle: Hjälmarsö. Kkk: Kvarnsjöhult, Gusäter, 
Timmergata, (Gruvstugan, Oxåker, Marmorbruket, S). Kbo: Ekviken, Vrång- 
sjön, Djupvik I och II, (Björksäter, S). —E. micrantha. Stp: Edet, (präst
gården, Eqt). Kle: Kräplinge, N. Ågelsjö, Skärgölen, (Torshag, Eqt). Kkk: 
(mellan Grindstugan och Rotnäs, S).
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Odontites ruber. Stp: Stp stn. Kle: Algutsbo, Rödmossen, Kräplinge, 
Malmö (EvK). Kkk: KK 4, Uttersberg. Kbo: ta(ssp. litomlis. L. Järknön). 

Rhinanthus minor, a. •— Rh. serotinus. Kkk: Erlandstorp (tillf.). 
Pedicularis palustris, ta. — P. sceptrum-carolinum. (»angiven för 

Kolmården», Eqt). — P. silvatica. Stp: Myckelmåsasågen, Bastroten. Kkk: 
KK 4, Brännkärr. Kbo: (nära kyrkan, S).

Lathraea squamaria. Stp: Skräpedal, Vibjärken. Kle: Hult, Norrviken, 
Persdal. Kkk: ta (KK 6). Kbo: Skvättan, Säter, Sjöberga, Djupvik I, 
Kungshäll.

Pinguicula vulgaris. Stp: Duvhult, L. Ydden, Myckelmåsa, Skräpedal, 
Äspedal (2 lok.). Kle: Ö. Ågelsjö (2 lok.), (Torshag, Hult, Eqt), Kkk: 
KK 3. Kbo: Säter II.

Utricularia intermedia, a. — U. minor. Stp: Yddetorp, (L. Ydden, 
Eqt), (Djupsund, Kbg). Kle: Ö. Ågelsjö, Brostugan (EvK). Kkk: KK 4. 
Kbo: Fjällmossen. — U. vulgaris. Stp: Gogölen. Kle: mellan Mela och Sjö- 
kullen, Lagerudden. Kkk: KK 6. Kbo: Krallen.

Plantago lanceolata. a. ■— P. major, a. ■—■ P. maritima. Kle-Kkk- 
Kbo: ta vid Bråviken. — P. media. Stp: Ämtetorp, Lövdalen, Trehör- 
ningen, Edet. Kle-Kkk: ta i gränszon och slättbygd. Kbo: p. 33,0, Säter, 
Djupvik, Österhagen.

Littorella unißora. Stp: Tägnetorp, Edet, Flätsund. Kle: Dammhult, 
Tyrstorp, (Hult, Kbg).

Galium aparine. ta. — G. boreale. a. — G. mollugo. a. — G. odo- 
ratum. Stp: Stp gård. Kkk: Erlandstorp (inplanterad). — G. palustre. a.
— G. pumilum. Kle: Rödmossen. — G. spurium. Kle: (mellan Åby och 
Hult, Eqt). — G. triandrum. Kle: (Flult, Tyrstorp, Häradssveden, Eqt), 
(Skärlötamarken, Kbg). Kkk: Uppgården vid Oxåker. — G. trifidum. 
Stp: Stp stn, (L. Ydden, S). Kle: (nära sjön Glottern, Eqt). Kkk: Älgstorp.
— G. uliginosum. a. — G. Vaillantii. a. — G. verum. a.

Adoxa moschatellina. Kle: Åby, Malmö, (Torshag, Eqt). Kkk: berget 
200 m V om prästgården, (Orrekulla, Kbg, sannol. samma lokal). Kbo: 
Säter I och II.

Sambucus nigra. Kle: Älvedal, Dvardala, Åby. Kkk: KK 2. — S. ra- 
cemosa. Stp: Bogesta, Stp stn, Stp gård, Äspedal. Kle-Kkk: ta (KK 6). 
Kbo: Säter.

Viburnum opulus. la.
Linnaea borealis, ta.
Lonicera periclymenum. Kle: Malmö. Kkk: Timmergata, (Marmorbru

ket, Kbg). Kbo: Mellantorp, Säter I. — L. xylosteum. ta.
Valerianella locusta. Kle: St. Nöbble, Sikudden, Malmö (EvK), Krusen- 

hov II. Kkk: KK 7. Kbo: Skvättan, Säter, Djupvik II, Kolvik.
Valeriana officinalis. Kle—Kkk—Kbo: ta vid Bråviken. — V. sambuci- 

folia. Stp: Äspedal, Porsgölen, Algol, (»fl. st.», Eqt). Kle-Kklc-Kbo: ta i 
gränszonen (KK 4).

Succisa pratensis, a.
Knautia arvensis. a.
Campanula cervicaria. Stp: ta, t. ex. Djupsund, Källnäs, Algol, Tre- 
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hörningen, kyrkan, Stp stn, Rödmossen, Tummetorp, Trögstugan, Älghäl
lan, Bastroten, Korsbacken. Kle: Kräplinge, Ö. och N. Ågelsjö, Sten, Röd
mossen, Fridhem. Kkk: KK 4, Raggan. Kbo: Vrångsjön. ■— C. glomerata. 
Stp: Flätsund. Kle: Tyrstorp. (På båda lok. sannol. förv.) — C. latifolia. 
Kle: Jakobsdal, Björnsnäs. Kkk: Frisäter, (Sandviken, S). — C. patula. 
Stp: Kjusängskärret, Porsgölen, Stp stn, Rödkärr, Korsbacken. Kle: Älsebo. 
Kkk: Hyttan, Betlehem, Stenstorp. — C. persicifolia. a. — C. rapun- 
culoides. Stp: Rodga. Kle-Kkk: ta i gränszon och slättbygd. K bo: Kyrk
byn. — C. rotundifolia. a. — C. trachelium. Kle: Stenkullen (EvK), 
Fridhem, (Torshags park, Hult, Eqt). Kkk: KK 5. Kbo: Säter II, Sjöberga, 
Djupvik I.

Jasione montana. Kle: Getå, (Graversfors, Eqt). Kkk: KK 3, Korpklint, 
Gerhardsberg, (Mörtnäs, Kbg). Kbo: Skvättan, Säter, Kvarseboklint, Sjö
berga.

Lobelia dortmanna. Slp-Kle-Kkk: ta, karaktärsväxt för många sjöar. 
I Stp t. ex. Fläten vid Edet, Tägnetorp, Mjälnäs och Stp gård, vidare Fjä- 
len, St. Kosjön. I Kle t. ex. Näknen vid Sten och Näkna, Ågelsjön vid 
Hult och N. Ågelsjö, St. Älgsjön vid Älsebo, N. Glottern vid Mela och 
Falkviken, Bärsjön. I Kkk t. ex. Gullvagnen, Böksjön, L. Älgsjön i båda 
ändar, Torsjön, Lövsjön vid Nöden, Gäddgölkärr, Getsjön p. 127,0, Kvarn- 
sjöhult, sjön S om »S» i Strupen. Kbo: Skvättsjön, Nävsjön.

Eupatorium. cannabinum. Kkk: KK 3, (sjön Roten, Kbg).
Solidago virgaurea. a.
Bellis perennis. Kle: Falkviken, Stenkullen, Bredudden. Kkk: KK 4, 

Mörtnässkogen, Orrekullen.
Aster tripolium. Kle: Hammaren, Malmö. Kkk -Kbo: ta vid Bråviken.
Erigeron acre. a. — E. canadense. Stp: Rodga. Kle: Graversfors, Näkna, 

Sten, Torshag, Åby, Getå hpl., Skärlöta. Kkk: KK 5.
Filago arvensis. Stp-Kle-Kkk: a. Kbo: Säter, Kvarseboklint, Djupvik. 

— F. minima. Kle: (Åby, Häradssveden, Eqt). Kbo: (Säter, Klinten, S).
Antennaria dioeca. a.
Gnaphalium silvaticum. a. -— G. uliginosum. a.
Inula salicina. Kle: (Herstaberg, Eqt). Kkk: KK 3.
Bidens cernua. Kle: Krusenhov, LilJsjön. Kkk: KK 2, gästgivargården. 

Kbo: Kbo gård. — B. tripartita, a.
Anthemis arvensis. ta. •— A. cotula. Kkk: (Marmorbruket, Kbg). —• 

A. tinctoria. Stp: Duvhult, Rodga. Kle-Kkk-Kbo: ta.
Achillea millefolium, a. -— A. ptarmica. ta.
Chrysanthemum leucanthemum. a. •— Ch. vulgare. Kle-Kkk-Kbo: a 

i gränszonen och vid Bråviksstranden.
Matricaria chamomilla. ta. — M. maritima, a. ■— M. matricario- 

ides. a.
Artemisia absinthium, ta. —A. campestris. Kle: Getå, Skärlöta. Kkk: 

ta inom kalkstensområden. Kbo: Säter. — A. vulgaris, a.
Tussilago farfara. a.
Petasites hybridus. Kle: (Torshag, Eqt). Kkk: Orrekullen.
Arnica montana. Stp: Duvhult, Ekmon, Djupsund, Norlunda, Bast-
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roten. Kle: Hjälmarsö, Älsebo, (Ågelsjö, Åby, Fridhem, Eqt). Kkk: KK 3, 
Hacktorp.

Senecio jacobaea. Kle: (Eriksberg, Kbg). — S. silvaticus. ta. — S. vis- 
cosus. ta. — S. vulgaris, a.

Carlina vulgaris, ta (ssp. longifolia. Kkk: Marmorbruket).
Arctium lappa. Kle: (Torshag, Eqt). Kkk: Frisäter. — A. minus. Stp: 

Rodga, Kosjöhult, Flätsund. Kle—Kkk—Kbo: ta. — A. tomentosum. Stp- 
Kle-Kkk: ta. Kbo: Kyrkbyn, Kbo gård.

Carduus crispus. Stp: Stp stn. Kle—Kkk: ta (KK 6).
Cirsium acaule. Kle: össby, Björnviken, Lagerudden, (nära kyrkan, 

Eqt). Kkk: Bodaviken, Oxåker, (Marmorbruket, betesmark nära Frisäter, S, 
sistnämnda sannol. = Bodaviken). — C. arvense. a. — C. heterophyllum. 
ta. — C. palustre. a. C. vulgare, a.

Onopordon acanthium. Stp: Rodga.
Serratula tinctoria. Kle: Ö. Ågelsjö, Rödmossen (EvK), Algutsbo, 

Malmö, (Hult, Åby, Eqt). Kkk: ta i gränszonen. Kbo: Krullen, Ekviken, 
Flatsäter, Marielund, Säter, Sjöberga.

Centaurea cyanus. ta. — C. jacea. a. — C. scabiosa. Kle: Ö. och 
N. Ågelsjö, Mela, Dvardala, (Torshag, Eqt). Kkk: Frisäter, Fagervik, (Mar
morbruket, S, sannol. = Fagervik). Kbo: Djupvik.

Cichorium intybus. Kle: Lida, Björnsnäs (EvK). Kkk: KK 3.
Lapsana communis, a.
Hypochaeris maculata. ta. - H. radicata. Kkk: Strömsfors, Gull- 

vagnens badställe tillf, (utgången), (Frisäter, S). Kbo: Marielund, Säter, 
Kyrkbyn.

Leontodon autumnalis. a. — L. hispidus. Stp: Djupsund, Pulsholmen, 
Källnäs, Myckelmåsa, Köpshult, Skräpedal, Damhult. Kle: ö. och N. Ågel
sjö, St. Bergsäter, Häradssveden, Dvardala. Kkk: KK 4, Hyttan, Algutsbo.

Tragopogon pratensis, a.
Scorzonera humilis. ta.
Taraxacum erythrospermum. ta. — T. palustre. Kle: össby, Krusen- 

hov II, Lagerudden. Kbo: Djupvik III. — T. vulgare, a.
Sonchus arvensis. a. — S. asper. a. — S. oleraceus. a.
Lactuca muralis, a. — L. serriola. Kle: Norrviken. Kkk: Getå.
Crepis biennis. Stp: (Pulsholmen, S). — C. capillaris. Kle: (Getå stn, 

S). Kkk: Marmorbruket. — C. nicaeensis. Stp: Stp stn, Uddnäs, (Myckel- 
mossen, Pulsholmen, Wbg). Kle: Hult, Åby. — C. paludosa. Kle: Älve- 
dal, Tyrstorp, Myckelhult, Rödmossen, (Hult, Åby, S), (Torshag, Härads
sveden, Eqt). Kkk: ITolmtorp, Eketorp. Kbo: Holmtorp, Vrångsjön. — 
C. praemorsa. Stp: Djupsund, Lövdalen, Kosjöhult, Bastroten. Kle: Kräp- 
linge, Ö. och N. Ågelsjö, Falkviken, Mela, Össby. Kkk: ta. Kbo: Krullen, 
Hartorp, Stugubråten, Vrångsjön, Västanå, p. 33,0, Säter, Djupvik I. — 
C. tectorum. ta.

Hieracium aurantiacum. Stp: Stp stn, Flätsund. Kle: Ettetorp, Sten
kullen (EvK). Kkk: Erlandstorp, Sandviken. —• H. auricula, ta. — H. du- 
bium. a. — H. murorum. a. — H. pilosella. a. — H. rigidum. a. —
H. saxifragum. Stp: St. Brevik, Bastroten, St. Grundgölen, (Tummetorp, 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): i
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Kbg), (Holmdalen, Wbg). Kle: Ladukärret, Näkna, Norrviken, (mellan Åby 
och Hult, Kbg), (Mela, Eqt), (Ågelsjö, Jakobsdal, Graversfors, Wbg). Kkk: 
Skinnarbo, (F'latbergen, Wbg). Kbo: Hyttan, Kbo gård, Kungshäll. -
H. silvaticum. a. — H. umbellatum. a.
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Zusammenfassung.

Die Gefässpflanzen in Kolmården (Mittel-Schweden).

Kolmården ist ein bewaldetes Urgebirge im nordöstlichen Teil der 
Provinz Östergötland in Mittel-Schweden nördlich vom Ostseebusen 
Bråviken (etwa 16°0'-45' 0. L. und 58°40'-50' n.B., Fig. 1). Der 
genauen Abgrenzung wegen werden hauptsächlich die hier liegen
den vier Gemeinden Simonstorp (Stp), Kvillinge (Kle), Krokek 
(Kkk) und Kvarsebo (Kbo) in Betracht gezogen, die insgesamt ein 
Areal von etwa 450 km2 umfassen.

In den Abschnitten 1-4 wird das Gebiet vom geographischen und 
geologischen Gesichtspunkt aus erörtert. In den Abschnitten 5-6 
wird über einige ältere floristische Angaben sowie über die von mir 
benutzte Untersuchungsmethode berichtet.

Im Hauptabschnitt 7 wird das Gebiet vom floristischen Gesichts
punkt aus näher betrachtet und in fünf Vegetationszonen eingeteilt.

Zone A (der nördliche Teil) besteht hauptsächlich aus einer oligo
trophen waldigen Gebirgsgegend etwa 50-100 m ü.d.M. Der höchste 
Punkt liegt 170 m ü.d.M. Sie umfasst den grössten Teil des Gebie
tes oder etwa 380 km2.

Zone B ist eine etwa 1 km breite Grenzzone zwischen Zone A und 
dem südlich davon liegenden Flachland bzw. Meeresufer. Sie um
fasst die Südabhänge des Gebirges Kolmården (vgl. Fig. 1).

Zone C besteht aus gewissen Gebieten mit kalksteinhaltigem Bo
den, die im südlichen Teil der Gemeinden Krokek und Kvarsebo 
liegen.

Zone D ist ein eutrophes Flachland südlich der Grenzzone der 
Gemeinde Kvillinge (etwa 30 kmf).

Zone E ist das Meeresufer am Ostseebusen Bråviken entlang.
Das Vorhandensein der verschiedenen Zonen in den verschiede

nen Gemeinden geht aus Tabelle III hervor. Darin wird über die 
charakteristischen und interessantesten Pflanzen für jede Zone be
richtet.

Im Abschnitt 8 werden einige Erläuterungen zu der als Abschnitt 
11 beigefügten Artenliste gegeben (siehe unten).
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Im Abschnitt 9 werden einige Zusammenfassungen gemacht, und 
die zahlenmässige Verteilung vorkommender Arten wird in Tabelle 
IV dargestellt.

Die Fundstellen von Scirpus multicaulis und weiteren 13 Arten wer
den als nordöstliche Vorposten derselben hervorgehoben. Ferner 
sind Teile von den einzigen Fundgebieten in Schweden für Scolochloa 
festucacea und Pleurospermum austriacum im betrachteten Gebiet 
vorhanden. Die Fundstellen für Carex aquatilis, C. disperma, C. gla- 
reosa und Rubus arcticus sind südliche Vorposten dieser Pflanzen. 
Die schwedischen Raritäten Epipogium aphyllum, Cephalanthera 
rubra und Vicia pisiformis sind auch vorhanden.

Im Abschnitt 10 wird über einige Veränderungen der Flora im 
20. Jahrhundert berichtet.

Als Abschnitt 11 folgt die Artenliste, welche schon oben erläutert 
wurde. Die Verbreitung wird in der Liste gemeindeweise angegeben 
und für eine Art als zerstreut (ta) oder häufig (a) bezeichnet, wenn 
sie in einer Gemeinde wenigstens an 8 Stellen gefunden wurde. Für 
das ganze Gebiet wird die Verbreitung ebenso bezeichnet, wenn die 
Pflanze wenigstens an 5 Stellen je Gemeinde gefunden wurde, und 
für Gebiete, die zwei oder drei Gemeinden umfassen, werden die
selben Bezeichnungen für 7 bzw. 6 Fundstellen je Gemeinde ver
wendet. Ältere Angaben sind in Klammern angegeben.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om

märkliga växtfynd o. d.

Anteckningar om flor an i Saltsjöbaden och på några andra platser.

Sedan 1950 bosatt i Saltsjöbaden har jag under årens lopp gjort anteck
ningar om floran inom köpingen och inom till denna gränsande områden. 
Därjämte meddelas några fynd från andra orter. Särskild uppmärksamhet 
har ägnats åt trädgårdsflyktingar och med utländskt gräsfrö inkomna 
växter.

Saltsjöbaden.
Trädgårdsflyktingarna anträffas främst på dikes- och vägkanter samt på 

platser för trädgårdsavfall, där de i många fall envist hålla sig kvar trots 
regelbunden slåtter sommar och höst. En särskilt rik lokal var området 
mellan idrottsplatsen ocli Neglingeviken, där trädgårdsavfall lagrades, 
numera tyvärr förstörd genom utfyllning och planering. Bl. a. växte här 
Mentha crispa, som är sällsynt i Stockholmstrakten, Rosa pendula i ett 
stort rikt blommande och fruktsättande bestånd samt den egendomliga 
gasteromyceten Trichaster melanocephalus, på denna plats av mig för första 
gången funnen i Skandinavien (Hultén 1958). Andra särskilt rika lokaler 
är dikeskanten utanför K. Wallenbergs väg nr 29, den för närvarande igen
växande villaträdgården Ringvägen 9-19 (villa Wallenberg) samt väg
kanterna på Ravinvägsbanken i Solsidan och vid Älgövägen 167 på Älgö.

Gräsfröinkomlingarna, bland vilka märkas’ ett flertal Hieracium-arter, 
växa inom de tidigast (på 1890-talet) bebyggda delarna av Saltsjöbaden, 
i regel på skuggiga gräsmattor inne på tomterna, men ha i några fall spritt 
sig till deras närmaste omgivning; en art — Hieracium grandidens — har 
nått rätt stor spridning inom samhället. Två av dessa lokaler ha utförligt 
behandlats av Nils Hylander (1943).

Växterna uppföras nedan i alfabetisk ordning. Nomenklaturen är i huvud
sak överensstämmande med Stockholmstraktens växter 1937 (St. V.).

Ajuga reptans. Tattby, K. Wallenbergs väg 29, dikeskant och 31 på 
gräsmatta.

St. V. upptar även Ajuga genevensis, men den har ej kunnat återfinnas.
Anemone japonica. Tattby, K. Wallenbergs väg 29, dikeskant.
A. ranunculoides. Neglingevägen 17, ett ex. bland vitsippor 1955.
Aquilegia vulgaris. Flerstädes. Tattby, mitt för Kyrkvägen 6 en form 

utan sporrar samt vid Neglingevägen 17 en form med fyllda blommor.
Arabis alpeslris. Röhällavägen, utmed staketet mot villan Amiralsvägen 6. 
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A. procurrens. Tattby, Lillskogsvägen 13, dikeskant.
Arctium lappa. Utmed Stockholmsvägen och järnvägen mellan Neglinge 

stn och Ringvägens hpl.
A. lappa x tomentosum. Mellan Stockholmsvägen och Neglingeviken vid 

Neglinge stn. Lokalen hotad av vägbreddning.
Asarum europaeum. Solsidan, Ravinvägsbanken; Älgö, Sommarbovägen 

196, dikeskant.
Berberis aquifolia. Tattby, 1 ex. bland buskar på berghällen vid vägskälet 

100 m väster om kyrkan.
Camelinasaliva. Kyrkvägen 9 1957, inkommen med hampfrö, det. C. Blom.
Campanula glomerata. Tattby, K. Wallenbergs väg 29, dikeskant (kultur

form).
C. lamiifolia. Ringvägen 74 förvildad på gräsmatta och sandgång.
C. patula. Ett ex. på vägkant vid Kyrkvägen nr 2 1958.
En form av C. persicifolia med 8 kronflikar, 8 foderflikar, 8 ståndare och 

fyrkluvet märke samt en form med fyllda blommor växte 1957 vid väg
skälet Byvägen-Kyrkvägen i Tattby.

Calystegia sepium. Avfallsplats vid Stockholmsvägen mitt för nya folk
skolan.

C. sepium var. americana. Solsidan åtminstone tre lokaler.
C. silvestris f. rosea. Solsidan, vägskälet Ravinvägen-Vinbärsvägen, av- 

fallshög, odlad i trädgården på andra sidan vägen.
Cardaminopsis arenosa. Nedanför Saltsjöbadens kyrka och vid Saltsjö

badens stn.
Centaurea montana. Flerstädes i Tattby och Svartviksringen.
Cerastium tomentosum. Skogsö, vägkant vid Skogsövägen 91.
Cirsium heterophyllum. Fuktig ängsmark mitt emot Yinbärsvägen 16 i 

Solsidan.
Crepis biennis. Mellan Neglinge stn och Saltsjöbadens stn samt vid 

idrottsplatsen, stadd i spridning.
C. eapillaris. Neglinge, Skogsövägen 3, vägkant; Skogsö, Skogsövägen 94, 

vägkant; Tattby, gräsmatta vid kyrkan; Solsidan, Ravinvägen 20, rabatt.
Dianthus barbalus. Ringvägen 9-19 (villa Wallenberg), gräsmatta.
Digitalis lutea. Ringparksvägen 17, vid och utanför staketet mot Stock

holmsvägen; Solsidan, på Ravinvägsbanken.
D. purpurea. Flerstädes på gräsmattor och dikeskanter, en särskilt riklig 

förekomst på Ravinvägsbanken i Solsidan.
D. lutea x purpurea. Ringparksvägen 17, utanför staketet mot Stock

holmsvägen 1 ex. 1953. Bestämningen gillad av prof. E. Asplund och, efter 
pollenundersökning, av prof. G. Erdtman. Tidigare i Sverige iakttagen 
blott en gång i Bot. Trädg. i Lund (enl. herbarieex. därst.).

Doronicum cfr caucasicum. K. Wallenbergs väg 29, dikeskant; berghällen 
100 m söder om kyrkan; Sävstigen vid staketet mot Ringvägen 50.

Echinops sphaerocephalum. Älgö, på vägkanterna vid Älgövägen 167.
Epilobium glandulosum. Kyrkvägen 9, trädgårdsland 1957-58.
E. rubescens. Vid Dalaröbryggan och vid bäcken från golfbanan till 

Neglingeviken.
Eruca saliva. Kyrkvägen 9 1957, inkommen med hampfrö, det. C. Blom.
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Fragaria vesca x viridis. Tattby, vid vägskälet Byvägen-Ängsvägen 
växer en steril Fragaria, som av prof. E. Asplund tolkats som denna 
hybrid.

Geranium bohemicum. Enstaka ex. på ett par ställen.
G. columbinum. Tattby, vägkant strax väster om kyrkan; Skogsö, på 

norra sidan av den gamla skansen på kyrkogårdsområdet vid Stäkessundet.
G. lanuginosum. Ett tillrättaläggande: I St. V. uppgives att denna art 

förekommer vid »Erstaviksvägen» med hänvisning till bl. a. Lindman, 
Bilder ur Nordens flora, III, där det säges, att den förekommer »på en lång 
sträcka utmed en av de större vägarna från Saltsjöbaden till Erstavik». 
Här föreligger en förväxling mellan Erstaviken och Erstavik (slottet vid 
vikens innersta del). Den väg i Solsidan, utmed vilken växten först iakt
togs av Erik Almquist, var Yårgärdsvägen, som går på näset mellan Ersta
viken och Yårgärdsjön. Erstaviksvägen är en kort vägstump i Solsidan, som 
fortsättes av en gångväg längs Stockholms stads badplats i Erstaviken, vid 
vilken veterligt varken G. bohemicum eller G. lanuginosum anträffats. Det 
var i samband med Vårgärdsvägens anläggning, som betingelser skapades 
för de båda Geranium-arternas uppträdande där. Under senare år ha en
staka ex. av G. bohemicum då och då iakttagits men G. lanuginosum icke 
visat sig.

Geum rivale x urbanum. Ringvägen 50, dikeskant; Tattbyvägen 1, väg
kant mot Byvägen.

Heracleum Mantcgazzianum. Flerstädes i och utanför villaträdgårdar samt 
på ruderatplatser.

Av inhemska Hieracium-arter ha följande hittills antecknats (best. av
E. Almquist och S. Nordenstam): H. acidotum, acroleucum, atronitens, 
basifolium, canipes, caesiomurorum, ciliatum, conslringens f. Malmeanum, 
crassiusculum, expallidiforme, glomeratum, glomeratulum, longimanum, ma- 
cranthelum, maculosum, meticeps, morulum, orbolense, patale, persimile, 
pilosella, plicaliforme, prislophyllum, rigidum, scandinaviorum, trianguläre, 
umbellatum, umbelliflorum, vulgatum.

Av med utländskt gräsfrö införda Hieracium-arter ha nedanstående 
iakttagits (best. av N. Hylandeh):

H. appendiculatum. Strandpromenaden 12-14 (f. d. pensionat Barnekow).
H. aurantiacum. Dikeskant vid lekplatsen vid Ringvägen; Tattbyvägen 1,

utmed staketet mot Byvägen.
H. crebriserratum. Källvägen 18, skuggig gräsmatta utmed staketet.
H. grandidens. Massförekomster på gräsmattor vid Strandpromenaden 

12-14 och 16, Ringvägen 8 och 74, Källvägen 4, Ringparksvägen 15 och 17, 
spridd till skogsbacke vid Sandviksvägen samt här och där längs vägarna 
alltifrån Moranäs i norr till Älgö i söder.

H. horizontale. Ringvägen 8 i gräsmatta. En närstående men icke be
skriven art på vägkanter vid Ringvägen 27 och 29.

H. intercedens. Ringparksvägen 4 i gräsmatta med Poa Chaixii.
H. sterrocladum. Ringparksvägen 4 i gräsmatta med Festuca rubra och 

längs båda sidor av den angränsande Linneavägen och på tomten på andra 
sidan denna.

H. strengnense. Källvägen 18, gräsmatta.
Sv. Bot. Tidslcr., 52 (1958): 4
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På Ringvägen 74 förekomma några hittills icke beskrivna arter.
Iiolodiscus bicolor. Ringvägens lipl., vid järnvägen.
Humulus lupulus. Vid norra landfästet för bron över Neglingevikens ut

lopp ett frodigt ex. i buske, lokalen hotad av vägbreddning.
Lactuca scariola. På järnvägsbanken mellan Neglinge och Saltsjöbadens 

stationer samt vid Kommunalhuset.
Lamium galeobdolon. Ringparksvägen 17, skuggig bergrot i nordvästra 

hörnet av tomten.
Laserpitium latifolium. 1 ex. med starkt och vackert antocyanfärgade 

frukter vid Dalaröbryggan 1951.
Lathyrus silvestris. 1 kraftigt ex. i nedre delen av stora skidbacken på 

Observatorieberget.
Leonurus cardiaca. 1 ex. 1951 vid Neglinge gård intill en stugvägg.
Lepidium densiflorum. Solsidan, vägkant mitt för Skyttevägen 22.
Linaria dalmatica. Vid Älgövägen 167 spridd på vägkanterna och på 

grusplan inne på tomten.
Luzula luzuloides (=L. nemorosa). Strandpromenaden 12-14, Källvägen 

19 stort bestånd innanför staketet mot Sandviksvägen, Ringvägen 8, Ring
parksvägen 4 och 17, Sjötäppsvägen 1.

Lysimachia nummularia. Tattby, K. Wallenbergs väg 29, dikeskant, 
Kyrkvägen 9 och 11, sparsamt på gräsmattor.

L. punctata. Neglinge, Skogsövägen 3, utanför staketet täml. rikligt.
Melampyrum cristatum. Tattby stn, några ex. 1953 i dungen mellan By

vägen och genvägen. Enl. St. V. iakttagen närmast vid Järla i Nacka.
M. nemorosum f. virens. Solsidan, under hasselbuskar vid Erstaviksvägens 

bortre del.
Melica uniflora. Ringvägen 10, skuggig bergrot vid trappan upp till 

villan.
Mulgedium macrophyllum ( = Lactuca m.). Tattby, på vägkanten mitt för 

Byvägen 7, stort bestånd.
Myosotis silvatica. Flerstädes på gräsmattor och dikeskanter.
Myrrhis odorata. Ringvägen 9-19 (villa Wallenberg), igenväxande villa

trädgård.
Physalis alkekengi. Neglinge, Skogsövägen 3 utanför staketet, täml. 

rikligt.
Poa Chaixii. Ringparksvägen 4, massförekomst på gräsmatta; Sjötäpps

vägen 1 enstaka tuvor.
Polygonum bistorta. Tattby, K. Wallenbergs väg 29, dikeskant.
P. sachalinense. Neglinge gård, stort bestånd utmed obebodd stuga.
Potentitla thuringiaca var. elongata. Neglinge stn, på vägbanken nedanför 

Saltsjöbanans direktörsbostad, några tuvor.
Prunus spinosa var. coaetanea. Neglinge, bergväggen bakom Kommunal

huset.
Ranunculus cassubicus. 3 ex. i och invid häcken vid handelsträdgården 

vid Ringvägshamnen 1958. Ilar icke odlats i trädgården och är sannolikt 
en rest av den lövängsvegetation, som förr funnits på platsen. Närmaste 
lokaler Tyresö, Lovö, Ü. Ryd och Skägga på Värmdö enl. St. V.
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Rosa glauca ( = R. rubrifolia). Neglinge, avfallsplats nedanför Neglinge- 
vägen 17; Älgövägen 167 några buskar på vägkanten.

Rubus aureolus. Solsidan, utmed muren till Ravinvägen 18.
R. aureolus var. gothicus roseiflorus. Solsidan, en buske vid gränsbäcken 

mot Nacka vid Erstaviks kvarn.
R. caesius x iclaeus. 1 ex. vid bergväggen mellan Neglinge stn och Ring

vägens hpl.
R. thgrsanlhus. Några buskar på klippavsats vid Älgövägen 164.
R. Wahlbergii var. obscurans. I buskvegetationen vid Älgövägen 134. — 

Rubus-arterna bestämda av Hj. Hylander.
Sarolhamnus scoparius. 2 buskar vid järnvägen mellan Ringvägens hpl. 

och Saltsjöbadens stn.
Saxifraga umbrosa. Tattby, K. Wallenbergs väg 29, dikeskant.
Scilla sibirica. Flerstädes, särskilt riklig vid Tattbyvägen 13 och 15 på 

dikeskanter och gräsmatta.
Scopolia carniolica. På fuktig skogsmark mitt för Kyrkvägen 27 en täml. 

riklig förekomst i anslutning till en avfallshög.
Scutellaria altissima. Ringvägen 9-19 (villa Wallenberg) några ex. i igen

växande trädgård.
Sedum aizoon. På samma lokal som föreg.
En på Sedum-arter ovanligt rik lokal är berghällarna 100 m söder om 

Saltsjöbadens kyrka. Där växa nämligen S. acre, annuum, hybridum, 
sexangulare, spurium och lelephium på ett mycket begränsat område.

Senecio jacobaea. Restaurantholmen, ett 10-tal ex. på gräsmatta nedan
för sommarhotellet.

Sinapis alba och S. arvensis var. Schkuhriana f. glabra. Kyrkvägen 9 
1957, inkomna med hampfrö, det. C. Blom.

Symphytum uplandicum. Tattby, Byvägen 34, vägkant.
Taraxacum. Av detta släkte ha följande arter antecknats (best. av 

G. Haglund): T. marginatum, rubicundum, aequilobum, alatum, angusti- 
squameum, biforme, caudatulum, duplidens, fasciatum, Florstroemii, hemi- 
cyclum, ingens, involucratum, laeticolor, Kjellmanii, lingulatum, mauro- 
phyllum, mimulum, multilobum, obliquilobum, patens, pectinatiforme, picea- 
tum, praeradians, rubrisquameum, stenoschistum, sublaeticolor och lenebricans.

Telekia speciosa. Neglinge, i busksnår vid vägskälet Neglingevägen- 
Stockholmsvägen flera ex.

Thalictrum capillare. Tattby, K. Wallenbergs väg 29, dikeskant.
Thlaspi alpestre. Flerstädes, ofta i mängd.
Triticum turgidum. Kyrkvägen 9 1957, inkommen med hampfrö, det. 

C. Blom.

Verbascum speciosum. Strandpromenaden 10 några ex. på igenväxande 
ödetomt.

Vicia cassubica. Tattby, Byvägen 13 intill vägen, fanns före villans till
komst.

Vinca minor. Källvägen 19 utanför muren; Tattby stn i talldunge.
Viola odorata. Flerstädes förvildad på gräsmattor och vägkanter.
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Djursholm.

Allium vineale f. compactum. Parkvägens hpl., på banvallen. 
Cerastium tomentosum. Därsammastädes.

Ingarö.

Epipactis lati/olia. Myskviken i lundvegetationen mellan Ingaröfjärden 
och bergbranten, 1 ex. upptäckt av Bengt Åman. Enl. St. V. förut ej iakt

tagen på Ingarö.
Geranium bohemicum. Vid sportstugeområdet 500 m nordöst om En

kärrets gård, på brandfläckar, upptäckt av Bengt Åman 1955.

Nacka.

Campanula cervicaria. Alltjämt ett fåtal ex. på den i St. V. upptagna 
lokalen öster om Fisksätra.

C. patula. Lillängens stn, på järnvägsbanken.
Calystegia sepium. Vid järnvägen mellan Nacka stn och Sickla stn.
Cardaminopsis arenosa. Storängens stn på banvallen.
Drosera anglica, intermedia, rotundifolia och anglica x rotundifolia växa 

alla på mossen runt gölen Skinnmossen 1500 m nordost om Erstaviks gård.
Echinops sphaerocephalum. Mellan Lillängens och Storängens stn, på 

banvallen.
Epilobium hirsutum. Vid Järlasjöns västra ände.
Euphorbia cyparissias. Vid Saltsjö-Järla stn och väster om Saltsjö-Duvnäs 

stn, vid järnvägen.
Geranium bohemicum. Vid vägen mellan Hästhagen och den nya radio- 

stn, smågrupper på flera ställen 1954.
Hammarbya paludosa. Vid östra stranden av den lilla sjön Grötfatet 

600 m sydväst om Fisksätra gård.
Impaliens Roylei ( = 1. glanduligera). I mängd vid sjön vid Saltsjö-Duvnäs 

stn (= Kolbotten i St. V.?).
Iris germanica. Igenvuxet trädgårdsland strax öster om Saltsjö-Järla stn.
7. sanguinea. 1 ex. på utfyllningen vid Nacka stn (1955).
Linaria repens. Vid Nacka gård och strax öster om Saltsjö-Duvnäs stn 

(Bengt Åman).
Physalis alkekengi. Igenvuxet trädgårdsland strax öster om Saltsjö-Järla 

stn.
Polemonium coeruleum. Vid järnvägen mellan Lillängens och Storängens 

stationer.
Potentilla thuringiaca. Storängens stn på banvallen.
Rubus aureolus. Flerstädes vid vägen längs Erstavikens norra strand 

mellan Hermansdal och kvarnen samt vid järnvägen 500 m väster om 
Saltsjö-Duvnäs stn (f. angustifolius) och öster om Fisksätra.

Verbascum speciosum. På banvallen vid Lillängens stn.
Vicia cassubica. Vid gångstigen utmed Lundsjöns västra strand.
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Stockholm.

Chenopodium slrictum. Avfallshög i Bergianska trädgården (best. av 
C. Blom).

Cirsium heterophyllum. S. Djurgården mellan Rosendal och Bellmansro, 
fuktig mark öster om vägen.

Euphorbia palustris. S. Djurgården mellan Kärleksudden och Sirishov, 
1 ex. i strandskoningen, säkerligen spritt från planteringen vid Källhagen 
på andra sidan Djurgårdsbrunnsviken, där den finns odlad.

Helianthus rigidus. Bellevue på järnvägsbanken 1954 (Sigurd Lindman).
Lamium album f. integrifolium. Bellevue, 1 ex. på ruderatmark 1954, 

flyttat till Bergianska trädgården, upptäckt av Sigurd Lindman. Enl. 
St. V. funnen blott två gånger förut i Stockholmstrakten.

Tyresö.
Potamogeton polygonifolius. Brakmaren, i vattendike. Sällsynt i Stock

holmstrakten.

Skåne: Falsterbo.
Colutea arborescens. Förvildad utanför staketet på södra sidan av Axel 

A:son Johnsons villa.

Skåne: Skanör.
Rubus armeniacus och R. laciniatus samt Lonicera periclymenum. Tallplan

teringen i hörnet av Väktare- och Koggevägarna, övergiven och igenvuxen 
trädgård.

Thladiantha dubia. Avfallshög vid vägen mot hamnen 1958.

Skåne: Ortofta.
Daclylis Aschersoniana. Slättäng, massförekomst i parken.
Hieracium grandidens. Slättäng, norra delen av parken.

ANFÖRD LITTERATUR.

Hultén, E., 1958: Trichaster melanocephalus Czern. funnen på Öland. — 
Bot. Not., Vol. 111, Fase. 1.

Hylander, N., 1943: Die Grassameneinkömmlinge schwedischer Parke. —• 
Symb. Bot. Ups. VII: 1.

Stockholmstraktens växter. Andra upplagan. — Stockholm 1937.

Carl-Axel Torén.

Om Cypripcdium calceolus på Ramsmoraö.

På Topografisk karta över Sverige står ett stiliserat B i norra delen av 
Ramsmoraö (Möja sn, Stockholms län). Tecknet betyder »fridlyst botaniskt 
naturminne» och syftar på den sedan länge kända förekomsten av Cypri- 
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): i
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pedium calceolus. Vid ett par besök på ön i juni i år har jag kunnat kon
statera följande.

Guckuskon växer dels i anslutning till några av jordgubbslanden, dels 
på en något mera svåråtkomlig del av ön. I det förra området är den spridd 
över en ganska stor areal och växer där dels enstaka, dels i grupper, som 
kunna omfatta något tiotal individ. Inom det senare området är före
komsten mera sammanhållen, och där påträffades bl. a. en grupp med 39 

blommor.
Vid en snabbinventering räknade jag sammanlagt ungefär 180 blommande 

exemplar. Dessutom iakttogs något hundratal sterila skott. En representant 
för ortsbefolkningen meddelade, att guckuskon i år blommade betydligt 
rikligare än i fjol. Trots (eller på grund av!) fridlysningen är den utsatt för 
viss avplockning, och en del exemplar bortföras också med rot »för att om

planteras».
ön är endast tillfälligt bebodd och saknar alla reguljära trafikförbindel

ser, varför den utom av ägarna — jordgubbsodlare — egentligen blott be- 
sökes av båtfolk, men å andra sidan innebär dess avskildhet givetvis, att 
övervakning icke kan anordnas.

Emedan området där guckuskon förekommer som nämnt dock är för
hållandevis stort och delvis något svårframkomligt, får man intrycket, att 
risken för växtens utrotning från Ramsmoraö icke är överhängande. (Det 
tycks just nu vara värre för jordgubbarna på grund av intensiva angrepp 
av sork.) Trots allt som under årens lopp skett i decimerande riktning synes 
för närvarande guckuskons förekomst på Ramsmoraö glädjande nog kunna 
betecknas som riklig. För mig voro junibesöken en minnesvärd upplevelse.

Arvid Hedelius.

A New Species of Plagiochila from West Patagonia.

Plagiochila ofquiensis S. Arnell et Herzog.

West Patagonia: Istmo de Ofqui, leg. A. Grosse, 1939/40, no. 156. Type 
specimen in Institut für Allgemeine Botanik, Jena.

Dioica (planta mascula), mediocris, olivacea. Caulis parum ramosus, 
fusco-brunneus, c. 200 p diametro. Folia remota, sub angulo 60-70° patula, 
asymmetrica, obovata, convexa, ad 3 mm longa, 1.8 mm lata, antice brevius 
decurrentia, margine antico subnudo superne spinoso-dentato, apice rotun- 
dato, dentato; margine postico brevius decurrente, remote spinoso-dentato, 
dentes 1-3 cellulae longae, cellulae apicales 50-60 p longae. Cellulae margi
nales 14-20 x 20 p, basales 30 x 30 p, trigonis parvis. Androecia terminalia 
vel intercalaria, longae. Cetera desunt.

Dioicous, medium-sized, olivaceous green. Stem sparsely branched, c. 
200 p in diameter, dark brown. Leaves rather distant, up to 3 mm long and
1.8 mm broad, erecto-patent in 60-70° to the stem, asymmetrical obovate, 
convex, when dry coiled up like a cylinder. Dorsal margin somewhat de
current, slightly convex, in the basal § entire, the apical ^ spinous-dentate. 

Apex rounded, spinous-dentate. Ventral margin shortly decurrent, convex, 
especially in the basal J, remotely spinous-dentate, teeth 1-3 cells long, 

36-583374 So. Hot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Fig. 1. Plagiochila ofquiensis S. Arnell et Herzog, a. Fragment of the stem, dorsal 
view. b. Fragment of the stem, ventral view. c. Leaf. rf. Marginal tooth from a leaf, 

e. Cells from a leaf. /. Leaf, ventral view.

apical cell 50-60 /x long. Marginal cells 14-20 x 20 p, walls of medium thick
ness, no trigones. Medium cells 20-30 p, walls of medium thickness, trigones 
small or absent, basal cells about 30 x 30 p, trigones small. Androecia long, 
generally apical, sometimes intercalary. Female plants not observed.

The cylindrically coiled leaves and the spinous teeth give the plant a 
characteristic appearance. Plagiochila Neesiana Ldbg. has leaves more de
current and the dorsal margin straight. P. remolifolia St. has smaller cells 
and non-spinous teeth.

Sig/rid Arnell.

Has Epilobium glandulosum v. ecomosum been found in Sweden?

In Svensk Botanisk Tidskrift, Vol. 52, No. 1, 1958, there is a report by 
Dr. H. Tralau regarding his discovery of an Epilobium glandulosum with 
hairless seeds. This immediately brought to my mind a similar Epilobium, 
which is found in the St. Lawrence River estuary, Quebec, Canada, and 
which has been named Epilobium glandulosum Lehm. var. ecomosum Fassett 
(Fassett 1924). Fernald (1932) even went as far as to make it a species, 
but it seems to me that both Fassett (l.c.) and Tralau (1958) are more 
correct when they suggest that the hairless seeds are a result of a rather 
simple mutation and an adaptation to water- instead of wind-dispersal. The 
question therefore arises, if the Swedish plants represent an independent 
mutation similar to the one of the Canadian plants, or if they are an in
troduction to Sweden of Canadian origin.

So. Uot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Tralau (l.c.) found his specimens in the bay of Brunnsviken, Stockholm, 
not far from Hortus Bergianus. This botanical garden has a regular seed ex
change with the Botanical Garden of Montréal, Canada, which has carried 
“E. ecomosum (Fassett) Fern.” in its seed-exchange lists for several 
years. We have, however, not found this species listed by Hortus Bergianus, 
but this does not necessarily mean that it has not been cultivated there. 
If it has been grown there, it could easily have escaped and established it
self in the bay, where Tralau found it. But if this be not the explanation 
Tralau’s plants represent a very interesting example of parallel evolution 
within the same species in widely separate areas.

In Canada, var. ecomosum is fairly common on the tidal flats of the lower 
St. Lawrence Biver. This region is botanically very interesting and carries 
a number of endemics found nowhere else. Our plant belongs to this group. 
Together with J. Rousseau and A. Love, this author had the opportunity 
to collect E. glandulosum v. ecomosum at Berthier-en-bas on the south shore 
of the St. Lawrence River about 30 miles east of Quebec City in August 
1955. The following other plants were collected in the same locality: Isoetes 
Tuckermannii A. Br., Najas flexilis (Willd.) Rostk. & Schmidt, Scirpus 
Smithii Gray, Allium schoenoprasum L. v. laurentianum Fern., Carex 
viridula Michx. f. Rousseauianum (Vict.) Raymond (endemic), Lythrum 
salicaria L. (nat. from Europe), Steironema lanceolata (Walt.) Gray, 
Gentiana Victorini Fern, (endemic), and Veronica peregrina L.

REFERENCES.
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F. W. Went, The experimental control of plant growth. 
Chronica Botanica, Vol. 17. Waltham, Mass., U.S.A. 1957. xvii +343 s. 

Pris inb. $ 8.50.

Redan 1950 (Chronica Botanica, Vol. 12: 3) presenterade Fritz W. Went 
The Earhart Plant Research Laboratory, som då nyligen tagits i bruk. 
Föreliggande bok utgör en redogörelse för verksamheten vid laboratoriet 
fram till år 1957 och en sammanfattning av vunna resultat. Första avdel
ningen, Construction and Operation, berör uteslutande de tekniska hjälp
medel och den metodik, som utarbetats av Went och hans medhjälpare. 
Den för de konstanta betingelsernas upprätthållande erforderliga appara
turen beskrivs kortfattat men tydligt. Det är huvudsakligen fråga om 
värme- och kylteknisk utrustning samt anläggningar för luftkonditionering 
och belysning. Ett intressant och originellt kapitel utgör Maintenance of 
Relative Sterility. För att hindra växtsjukdomars intrång i växthus
odlingarna underkastas personalen en omfattande omklädnings- och tvätt- 
ningsprocedur. Frösteriliseringen tillhör de enklare operationerna, för övriga 
växtdelar däremot krävs speciella åtgärder, bl. a. får potatisknölarna under
gå särskild virustest. Den största svårigheten ligger i steriliseringen av 
växternas rotmedium. Av denna anledning är vanlig jord bannlyst på 
Earhartlaboratoriet, endast ångad sand och vermiculit kan komma ifråga.

I den metodiska delen av boken beskrivs även odling i s. k. fog box. 
Växtrötterna exponeras här mot luften i slutna kärl, vari näringslösning 
sprutas in i form av dimma. Detta förfarande (aeroponic) tillåter bl. a. 
odling av tomat med lika stor framgång som vid användandet av homogen 
näringslösning (hydroponic). Därtill kommer ökad möjlighet att studera 
rötternas och rothårens tillväxt.

I avd. II, Climatic response of individual plants, redovisas resultaten 
från försök med en hel rad arter, såväl vilda växter som kulturväxter. 
Indelningen har i början gjorts efter växternas släktskap, tomat och andra 
solanacéer får ett kapitel för sig, Pisum sativum ett och likaså Vicia faba 
etc. Även om kapitelgrupperingen senare blir mer diffus, så t. ex. med 
rubrikerna Gräs, Träd och buskar, nås på detta sätt en ganska god över
skådlighet. Den kunskapstörstande jordgubbsodlaren kan sålunda få en 
samlad bild av de klimatiska faktorernas betydelse för tillväxt och frukt
sättning. Speciellt stor omsorg har ägnats studiet av natt- och dagtempe
raturens sammanhang med produktionen och likaså dagslängdens betydelse. 
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Den skriftliga framställningen beledsagas av planscher och figurer, av 
vilka flera äro perspektiviska teckningar av tredimensionella diagram.

Sedan försöksresultaten redovisats, övergår förf. till General discussion 
(avd. III). Bland de tolv kapitlen märks bl. a. Plant Climatology, Germi
nation, Photosynthesis och Water Relations. Under rubriken Ecology tas 
nyssnämnda problemkomplex åter upp till behandling utan att därför 
resonemanget får mer ekologisk anknytning än tidigare. En mera kritisk 

uppdelning av stoffet kunde här varit på sin plats. I senare delen har Went 
givit utrymme åt två medarbetare. A. W. Galston bidrager med en upp
sats om tillväxten hos majs och ärt vid varierande natt- och dagtemperatur 
efter adenin- och auxinbehandling, och W. C. Ashby redogör för jämförande 
transpirationsmätningar med hygrometrisk och gravimetrisk metodik.

Några anmärkningar på innehållets fullständighet i en bok som denna 
går givetvis ej att göra. I den behandlas, som förf. i en introduktion på
pekar, »only those facts and conclusions which were forced upon the in
vestigators in these greenhouses in the course of their own work ...».

L. O. Lundkvist.

Carolus Linnaeus, Species Plantarum (1753). Facsimile, Vol. I (pp. 
1-560). With an Introduction by W. T. Stearn. — Ray Society, London 
1957. Pris 50 sh.

Linnés Species Plantarum (Ed. 1), utgångspunkten för den botaniska 
nomenklaturen i fråga om de flesta grupper, är i original en stor sällsynthet. 
Redan 1907 utgav Junk i Berlin en facsimile-edition, och den följdes 1934 
av ytterligare en i Tokio. Trots detta har efterfrågan på detta grund
läggande verk ej kunnat tillfredsställas. När Ray Society i London cele
brerade Linnéjubileet med att utge en tredje facsimile-upplaga, var initia
tivet därför mycket välkommet.

Till utgångspunkt har nytrycket haft ett exemplar av Species Plantarum, 
som ursprungligen tillhört Linnés eget bibliotek (dock utan anteckningar 
av förf:s hand) och som nu ställts till förfogande av Linnean Society. 
Reproduktionen har lyckats väl och lämnat ett för ögat mycket tilltalande 
resultat.

I motsats till de tidigare nytrycken innehåller den föreliggande volymen 
åtskilligt utöver originalupplagan. Den omfattande inledning, som Stearn 
utarbetat och som upptar ej mindre än 176 sidor, är avsedd att ge bak
grunden till det klassiska verket. I denna väl dokumenterade framställning 
fäster man sig särskilt vid den historiska översikten av Linnés utveckling 
fram till uppställandet av den binära nomenklaturen. Detta avsnitt är 
illustrerat med facsimile av registret till hans »öländska och Gothländska 
Resa» (1745), där — i motsats till i själva texten — en binär nomenklatur 
använts. Av stort intresse är även kapitlet om de herbarier, på vilka Species 
Plantarum direkt eller indirekt bygger. Här behandlas givetvis främst det 
stora Linnéherbariet i London, men det redogöres även utförligt för övriga 
samlingar av Linnéväxter (en betydande sådan finnes på Riksmuseets 
botaniska avdelning i Stockholm och en mindre på Botaniska museet i
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Uppsala) samt för de övriga herbarier, som på ett eller annat sätt ha an
knytning till Species Plantarum. Bland dessa må här nämnas Bursers 
herbarium i Uppsala, som flitigt citerats av Linné.

Som försättsplansch är en bild i färg av Wedgwoods Linnémedaljong 
återgiven. Volymen är tillägnad Linnéforskarna Felix Bryk (f), Spencer 
Savage och Arvid Hjalmar Uggla. Sten Ahlner.

J. E. Dandy, List of British Vascular Plants. — British Museum 
and the Botanical Society of the British Isles, London 1958. xvi +176 s. 
Pris 10 sli.

Den förteckning över de brittiska öarnas kärlväxter, som nu utkommit, 
fyller ett sedan länge känt behov. Icke mindre än 30 år ha nämligen för
flutit, sedan dess närmaste föregångare, British Plant List, publicerades 
(den 1946 i Journal of Ecology införda Check List of British Vascular Plants 
är ej direkt jämförbar). Det är också efter ett omfattande förarbete, som den 
framstående nomenklaturspecialisten Dandy nu framlägger den nya listan.

I sin allmänna uppställning är förteckningen ej så olik Hylanders över 
»Nordens växter» (1955). Den upptager emellertid inga bytesvärden. 
Arterna inom varje släkte äro numrerade i ordningsföljd. Är en art upp
delad i småarter, få dessa en särskild numrering med kursiva siffror. 
Åtgärden kan synas innebära en fördel, i det att skillnaden mellan de 

»hederliga» arterna (»orthodox species», inkl. »aggregate species») och små
arterna (»microspecies», »segregate species») starkare framhäves. Att placera 
alla av det senare slaget under enheter, som tillhöra den förstnämnda 
kategorien, är dock ej alltid så lätt. En drastisk lösning har frågan fått för 
släktet Hieracium, vars 234 småarter fördelats på allenast 2 »aggregate 
species», II. murorum och H. pilosella.

Förteckningen omfattar alla inhemska kärlväxter från de brittiska öarna 
(inkl. Irland och Kanalöarna) samt dessutom sådana införda arter, vilkas 
förekomst inom ömrådet kan anses stabiliserad. Tillfälliga adventiver och 
trädgårdsflyktingar äro alltså ej medtagna. Varieteter och former anföras 
ej, däremot hybrider. Förteckningen upptar 1511 inhemska och 626 införda 
»hederliga» arter samt 685 småarter, de flesta av dessa senare hemma
hörande i Rubus (389) och Hieracium (jfr ovan). Släktet Taraxacum är 
däremot representerat av endast 4 »aggregate species».

Brittiska öarnas inhemska flora är till stor del gemensam med vår egen, 
och en jämförelse mellan Dandys och Hylanders förteckningar i fråga 
om namngivningen ligger därför nära till hands. I stort sett är överens
stämmelsen god. Att släktbegränsningarna ej alltid äro desamma, är knap
past ägnat att förvåna, då ju den personliga uppfattningen här spelar en 
stor roll. Dandy går i en del fall längre i uppdelning och upptar släkten 
som Frangula, Myosoton, Mycelis och Phyllitis (som en konsekvens av upp
rätthållandet av det sistnämnda får han med ett par släkthybrider bland 
ormbunkarna). Släktnamnet Cornus försvinner ur Englands (liksom ur 
Sveriges) inhemska flora: C. suecica blir en Chamaepericlymenum och 
C. sanguinea en Thelycrania, medan det gamla släktnamnet förbehålles den 
i England införda (hos oss stundom odlade) C. mas.

Su. Bot. Tidskr., 52 (1958): 4
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Tyvärr märker man vid en bläddring i Dandys förteckning, att den tid 
ännu är långt avlägsen, då stabilitet i fråga om artnamnen på våra vanliga 
växter skall vara nådd. Förf:s framstående ställning som nomenklatur
forskare gör det osäkert, om vi i längden kunna undgå de namnändringar, 
som han nu sanktionerar. Några, som beröra vår egen flora, må här 
nämnas: Dryopteris lanceolatacristata (= D. spinulosa), Sparganium emer- 
sum ( = S. simplex), Eleocharis quinqueflora ( = E. paucijlora), Carex curla 
(= C. canescens) och C. ovalis (= C. leporina). Den kanske ledsammaste 
namnändringen innebär, att den Carex-art, som vi känna under namn av 
C. tomcntosa, nu skall heta C. filiformis.

Därmed må denna lilla axplockning vara avslutad. Den torde emellertid 
ha visat, att den nyutkomna förteckningen är ett verk, till vilket även den 
måste ta hänsyn, som arbetar med vår svenska flora. Sten Ahlner.

Patricia Lewis, British Wild Flowers. — The Kew Series, 1. Eyre 
and Spottiswoode, London 1958. 376 s. med 170 fig. i svart-vitt och 15 

planscher i färg. Pris 25 sh.

R. D. Meikle, British Trees and Shrubs. — The Kew Series, 2. 
Eyre and Spottiswoode, London 1958. 244 s. med 84 fig. i svart-vitt och 

15 planscher i färg. Pris 25 sh.

Det finns väl knappast något land, där den stora allmänhetens botaniska 
intresse möts med större stimulans från bokförlagens sida än England. 
Populära verk över landets flora se dagen med korta mellanrum. Den nu 
startade Kew Series, så benämnd efter de olika författarnas anknytning 
till den berömda botaniska trädgården med dess jätteherbarium, är avsedd 
att omfatta 5 volymer, av vilka de två första, som tillsammans behandla 

den inhemska fanerogamfloran, nu föreligga.
Man kan givetvis diskutera det lämpliga i att dela upp växterna efter 

den princip, som här tillämpats. Resultatet har emellertid blivit, att man 
fått två i storlek någorlunda jämförbara volymer. Detta har bl. a. åstad
kommits genom att risen medtagits bland träd och buskar; å andra sidan 
ha gräs och halvgräs helt uteslutits ur framställningen över de örtartade 
växterna. Av dessa äro f. ö. endast de allmänna medtagna med anspråk 
på fullständighet, åtskilliga m. 1. m. sällsynta äro emellertid omnämnda. 
För de vedartade växterna är urvalet större; småarter (t. ex. hos Rubus 

och Sorbus) lämnas dock nästan helt utanför.
Båda volymerna inledas med utförliga bestämningsnycklar, som leda 

fram till resp. släkten. Själva texten är adekvat och koncis; den lämnar en 
träffande beskrivning av de medtagna arterna, anger deras inhemska och 
totala utbredning i korthet samt meddelar de latinska namnens betydelse. 
Framställningen är i båda fallen rikt illustrerad. Färgbilderna äro utmärkta, 
ofta även teckningarna i svart-vitt, särskilt i vedväxtdelen. I fråga om de 
örtartade växterna äro avbildningarna stundom väl starkt stiliserade (t. ex. 
fig. 127 av Myosotis arvensis), i en del fall med oriktiga proportioner (bl. a. 
fig. 51 av Melilotus altissima). I det stora hela ge de båda volymerna emel
lertid en mycket god orientering i grunddragen av den brittiska floran.

Sten Ahlner.
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NOTISER.

Doktorsdisputationer. För vinnande av filosofie doktorsgrad för

svarade vid Uppsala universitet fil. lic. Eliel Steen den 27 mars 1958 en 
avhandling »Betesgångens inverkan på växtlighet och mark i svenska 
naturbeten», fil. lic. John Eriksson den 23 maj en avhandling »Studies 
of the Swedish Heterobasidiomycetes and Aphyllophorales with Special 
Regard to the Family Corticiaceae», fil. lic. Bengt Pettersson den 27 maj 
en avhandling »Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation» 
och fil. lic. Evald Uggla den 18 oktober en avhandling »Ecological Effects 
of Fire on North Swedish Forests», vid Stockholms högskola fil. lic. Carl 
Axel Wachtmeister den 26 april en avhandling »Studies on the Chemistry 
of Lichens» samt vid Lunds universitet fil. lic. Arne Lundqvist den 13 maj 
en avhandling »Studies on Self-incompatibility in Rye, Secale cereale L.» 
och fil. lie. Sunando Bose den 16 maj en avhandling »Aberrations in the 
Nucleolar Chromosome of Inbred Rye».

Utmärkelser. Professorerna Rudolf Florin, Stockholm, Carl Skotts- 
berg, Göteborg, och Göte Turesson, Uppsala, ha av Linnean Society i 
London tilldelats dess till hundraårsminnet av utvecklingslärans fram

läggande präglade Darwin-Wallace-medalj. Professor Lars-Gunnar Ro- 
mell, Djursholm, har kreerats till hedersdoktor av Den Kgl. Veterimer- og 
Landbohöjskole i Köpenhamn vid dess hundraårsjubileum. Med. dr Sigfrid 
Arnell, Gävle, och laborator Heinrichs Skuja, Uppsala, ha promoverats 
till fil. hedersdoktorer vid Uppsala universitet och laborator Albert Levan, 
Lund, till med. hedersdoktor vid Lunds universitet. Docent Olof Tedin, 
Lund, har tillagts professors namn. Professor Astrid Cleve-Euler, Upp
sala, har av K. Vetenskapsakademien tilldelats dess äldre Linnémedalj i guld.

Uppsala universitet. Docent Rolf Santesson har fr. o. m. den 
1 juni 1958 utnämnts till förste museiintendent vid Botaniska museet. 

Fil. dr Bengt Pettersson har förordnats till docent i växtbiologi.

Lunds universitet. Fil. dr Artur Almestrand och cand. real. P. H. 
Halldal ha förordnats till docenter i fysiologisk botanik och fil. dr Arne 
Lundqvist till docent i genetik.

Lantbrukshögskolan. Docent Hemming Virgin, Lund, har fr. o. m. 
den 1 april 1958 utnämnts till laborator vid institutionen för växternas 
anatomi och fysiologi.

Farmaceutiska institutet. Docent Birgitta Norkrans, Uppsala, 
har fr. o. m. den 1 mars 1958 förordnats till e. o. laborator i farmaceutisk 
mikrobiologi.

Statens centrala frökontrollanstalt. E. o. assistenten agr. lic. 

Lennart Kåhre, Danderyd, har fr. o. m. den 1 juli 1958 utnämnts till 
avdelningsföreståndare.
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Fransson, Sven, Stutekärret på Glahöjden i sydvästra Värmland (The 
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Hedelius, Arvid, Om Cypripedium calceolus på Ramsmoraö (On 
Cypripedium calceolus on the island of Ramsmoraö in the
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Hedlin, Bror, Julin, Erik, och Pekkari, Albert, Ceratophyllum 
demersum blommar och sätter frukt i Norrbotten (Cerato
phyllum demersum flowering and fruiting in Norrbotten,
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Henriksson, Elisabet, Studies in the Physiology of the Lichen 
Collema. II. A Preliminary Report on the Isolated Fungal 
Partner with Special Regard to its Behaviour when Growing 
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Hylander, Nils, Några öländska växtfynd (Some plant finds from the
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Nilsson, Sven, On Some Swedish Freshwater Hyphomycetes (A) . . . 291 
Nordin, Ingvar, Gotländska växtfynd 1956 och 1957 (Plant finds

from the island of Gotland in 1956 and 1957) (M).....................  195
Nordwall, J. F. (f), Kärlväxtfloran i Fägre socken i nordöstra 

Västergötland (The vascular flora of Fägre parish in north
eastern Västergötland, southern Sweden) (A).............................. 73
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I nedanstående förteckning ha i regel endast sådana arter upptagits, som i 
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med fetstil, helt eller delvis avbildade eller karterade arter med asterisk.

Sid.

Aglaothamnion bipinnatum* . . 336
Agrostis stolonifera................... 464
Alatospora acuminata*........... 307
Alopecurus arundinaceus . 229, 467
Angelica archangelica ssp. lito-

ralis* ..................................................... 471
Anaptychia ciliaris*................... 178
Anemone pratensis f. schizope-

tala*.................................................. 197
Anguillospora longissima* .... 294
Antithamnion boreale*........... 330
A. cruciatum v. radicans* .... 336
A. plumula*..................................... 330
Arrhenatherum elatius ssp. vul

gare ........................................................ 460
Arthrocladia villosa*................. 322
Articulospora inflata*.............. 296
A. tetracladia*..............................  295

Blysmus rufus................................. 475
Botryobasidium candicans* ... 6
B. cystidiatum*........................... 5
B. heteronemum*.......................... 13
B. pilosellum*.................................. 4
B. pruinatum* .................................... 9
B. pruinatum v. laeve*........... 10
Botryohypochmus isabellinus*. 2
Brongniartella byssoides*...... 330

Candelaria concolor*................. 178
Carex diandra*.............................. 402
C. extensa*......................................  452
C. nigra................................................ 479
C. Oederi ssp. pulchella............ 482
Cephalanthera rubra................. 513
Cephaloziella vaginans v. came-

runensis*...................................... 65
Ceramium rubrum*...................  338
Ceratophyllum demersum..... 192
Cetraria chlorophylla*.............. 179

Sid.
C. glauca*..................................... 179
Chaetospira spiralis.................... 50
Cheilolejeunea camerunensis* . . 63
Clavariopsis aquatica*...............  300
Collema tenax*............................  391
Crucibulum vulgare*.................  374
Cutleria multifida*...................... 322
Cyathus Poeppigii*.................... 375
C. stercoreus*............................... 375
C. striatus*................................... 375
Cypripedium calceolus...............  548

Dactylella aquatica*.................  294
Dactylorchis Fuchsii*............... 19
Delesseria sanguinea*...............  330
Deschampsia alpina.................... 38
D. caespitosa .............................. 38
Desmanthos................................... 442
D. thiokrenophilum*.................. 442
Dictyota dichotoma*.................  322
Distreptus spiralis*.................... 49
Dudresnaya verticillata*.........322

Eleocharis uniglumis.................  478
Elephantopus nudiflorus*.........  49
Epilobium glandulosum*......... 191
E. glandulosum v. ecomosum. . 550
Erica tetralix* ................... 116, 499
Erigeron canadense.................... 348
Evernia prunastri*...................... 180

Falcaria vulgaris........................ 350
Festuca arundinacea*...............  451
F. rubra.........................................  239
Filipendula ulmaria f. laciniata* 193 
Flagellospora curvula*.............  303

Galinsoga ciliata.......................... 348
Galium lucidum*........................ 426
Geastrum triplex*...................... 284

Si). Bot. Tidskr., 52 (1958) : 4



VIII

Giffordia ovata*..........................
Glaux maritima..........................
Gloeocystidiellum Nannfeldtii* .
Gloeosporium ulmeum...............
Gnomonia ulmea*......................
Griffithsia corallinoides*...........
G. flosculosa*...............................

Haplospora globosa*..................
Heliscus aquaticus*....................
H. longibrachiatus*....................
H. stellatus*.................................

Juncus articulatus......................
J. Gerardi......................................
J. stygius*......................................
J. tenuis..........................................

Lemmoniera aquatica*.............
Lonicera periclymenum.............
Lunulospora curvula*...............

Margaritispora aquatica*.........
Metapolytoina...............................
JVI. bacteriferum*..........................
Mycochrysis...................................
M. oligothiophila*........................

Nidula Candida*..........................
N. niveo-tomentosa*..................

Ophioglossum vulgatum...........
Orchis maculata..........................

Parmelia acetabulum*...............
P. exasperatula*..........................
P. furfuracea*...............................
P. physodes*.................................
P. subaurifera*.............................
P. sulcata* ...................................
Parmeliopsis ambigua*.............
Phalaris arundinacea*...............
Phyllophora Brodiaei* .............
Ph. Traillii*...................................
Physcia aipolia*..........................
Ph. ascendens*.............................
Ph. caesia* ...................................
Ph. grisea* ...................................
Sv. Bot. Tidskr., 52 (1958): i

Sid.

Ph. orbicularis* .................................. 186
Ph. pulverulenta* ............................ 186
Ph. tenella*............................................. 187
Plagiochila ofquiensis*.................... 549
Plantago lanceolata*...................... 198
P. maritima............................................ 484
Pleurospermum austriacum . . . 502 
Poa pratensis ssp. irrigata .... 455
Polysiphonia elongata*................. 330
P. nigrescens*....................................... 330
P. urceolata*.......................................... 330
Polytretes Reinboldii*...................  324
Puccinellia retroflexa*.................... 457

Ramalina farinacea*......................  187
R. fraxinea*.......................................... 188

Scapania crassiretis*...................... 68
Scolochloa festucacea .................... 513
Sorocarpus uvaeformis*.............. 324
Sphacelaria plumosa*.................... 330
S. plumula*............................................. 326
Sphondylothamnion multifi-

dum*..................................................... 320
Spirochaeta Funckii*....................... 49
Sporochnus pedunculatus* .... 322 
Stictyosiphon subarticulatus* . 324

Taraxacum Lindstroemii*............ 409
T. Railonsalae*....................................  352
Tetrachaetum elegans*................. 300
Tetracladium marchalianum*.. 296
T. maxilliformis*............................... 310
T. setigerum*....................................... 298
Thioploca Schmidlei* .................... 411
Tricladium anomalum*................. 309
T. splcndens*....................................... 299
Triglochin maritimum.................... 448
Triscelophorus monosporus*. . . 300
Tritomaria camerunensis*...........  64
Typha latifolia*.................................. 232

Usnea hirta*.......................................... 188

Yaricosporium elodae* ................. 307

Xanthoria candelaria*.................... 189
X. fallax* ...............................................  189
X. parietina* ....................................... 190
X. polycarpa*....................................... 190

Sid.

337
483

14
363
363
320
320

324
305
305
305

451
450
114
349

307
349
308

302
388
388

33
34

374
374

446
18

180
181
181
182
182
183
183
468
330
335
184
184
185
185



Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Enligt styrelsens beslut (den 19 november 1948) tår avhandling, för att intagas I 

tidskriften, i regel Icke överskrida 8 ark ( = 48 trycksidor). Upptar don mer än 8 ark, 
kan tidskriften icke åtaga sig omkostnaderna för den överskjutande delen, såvida styrel
sen icke efter särskild prövning bestämmer annorlunda.

Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas av veder
börande författare, likaså extra kostnad för sättning av svårläsligt manuskript. 
Detta bör därför vara maskinskrivet.

Av större uppsatser och avhandlingar lämnas kostnadsfritt 100 separat med omslag 
utan tryck; för tryck på omslaget debiteras 16 kr. Extra separat kunna beställas 
mot särskild avgift. Av smärre uppsatser och meddelanden, liksom av recensioner, 
lämnas särtryck endast efter överenskommelse.

För utformning av text gäller följande:
Avhandlingar av mera allmänt vetenskapligt innehåll böra publiceras på engelska, 

franska eller tyska; i varje fall skola de förses med en sammanfattning på något 
av dessa språk. Manuskript på främmande språk skall vara granskat av sakkunnig 
språkman, vars namn meddelas redaktören.

Koncentration i utformningen av all text eftersträvas, och, där så kan ske utan 
olägenhet för läsaren, användas förkortningar (t. ex. frekvens- och lokaluppgifter 
i artlistor). Noter under texten torde undvikas.

Tabeller förses med kort rubrik och numreras med romerska siffror.
Erforderliga bibliografiska uppgifter om citerade arbeten sammanföras i en till 

avhandlingen bifogad litteraturförteckning, där de ordnas alfabetiskt efter författar
namn och uppställas enligt följande exempel:

Raunki.br, C., 1912: Measuring-apparatus for Statistical Investigations 
of Plant-formations. — Bot. Tidsskr., Bd 33, H. 1. Kabenhavn.

Citeras två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår, 
betecknas de med a, b, c etc. Dessa beteckningar införas omedelbart efter tryckåret; 
i texten enligt exemplet: »(Raunki.br 1912 a, s. 45)», i litteraturförteckningen: 
»Raunki.br, C., 1912 a:------- ».

Med avseende på stilblandningar gäller:
1. Personnamn, även auktorsnamn, sättas med Kapitaler (understrykas i manu

skriptet med två streck).
2. Latinska växtnamn i text och figurförklaringar sättas med kursiv stil (under

strykas med ett streck).
Text, som skall spärras, understrykes med en bruten linje (------- ).

Illustrationer bifogas manuskriptet i sådant skick, att de omedelbart kunna klicheras. 
Retusch betalas ej av tidskriften, ej heller montering av planscher eller samman
ställning av textfigurer, som omfatta flera smärre bilder.

För klichering avsedda fotografier utföras i svart-vitt på blankt papper.
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. Sam

manföras flera bilder under samma figurnummer, betecknas de enskilda bilderna med 
bokstäver, ej med siffror.

Planscher numreras med romerska siffror (en nummerföljd för varje uppsats). 
Omfatta de flera figurer, numreras dessa med arabiska siffror (en nummerföljd för 
varje uppsats, ej för varje plansch). I

I tidskriftens ärenden träffas redaktören efter överenskommelse, måndagar och 
tisdagar kl. 14—15 på Riksmuseets Botaniska Avdelning (tel. 321219, växel).

Manuskript, korrektur och skrivelser angående uppsatser sändas till redaktören 
under adress: Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stockholm 50.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får icke äga rum.

Redaktionen.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Avhandlingar.

Fagerlind, Folke, Is the Gynoecium of the Angiosperms Built up in Accord
ance with the Phyllosporous or the Stachyosporous Scheme?....................421

Brunkener, Lennart, Some Comparisons between Diploid and Newly-pro
duced Tetraploid Galium lucidum.................................................................................. 426

Skuja, H., Die Pelonematacee Desmanthos thiokrenophilum, ein Vertreter
der apochromatischen Blaualgen aus Schwefelquellen.................................. 437

Olsson, Axel, Harstena flora. II. (The flora of the archipelago of Harstena,
Östergötland, on Sweden’s East Coast)....................................................................445

Genberg, Erik, Kolmårdens kärlväxter. En inventering och en sammanfatt
ning (Die Gefässpflanzen in Kolmården (Mittel-Schweden); Zusammen
fassung S. 539).......................................................... ................................................................... 487

Smärre uppsatser och meddelanden.
Torén, Carl-Axel, Anteckningar om floran i Saltsjöbaden och på några

andra platser (Notes on the flora of Saltsjöbaden, near Stockholm,
and some other places)............................................................................................................... 542

Hedelius, Arvid, Om Cypripedium calceolus på Ramsmoraö (On Cypripe- 
dium calceolus on the island of Ramsmoraö in the Stockholm archipe
lago) ...........................................................................................................................................................548

Arnell, Sigfrid, A New Species of Plagiochila from West Patagonia . . . . 549 

Love, Doris, Has Epilobium glandulosum v. ecomosum been Found in Swe
den? ...........................................................................................................................................................550

Recensioner.
Went, F. W., The Experimental Control of Plant Growth (Rec. av L. O.

Lundkvist) ............................................................................................................................................ 552

Linnaeus, Carolus, Species Plantarum (1753). Facsimile, Vol. I (Rec. avSten
Ahlner)......................................................................................................................................................553

Dandy, J. E., List of British Vascular Plants (Rec. av Sten Ahlner) .... 554 

Lewis, Patricia, British Wild Flowers; Meikle, R. D., British Trees and
Shrubs (Rec. av Sten Ahlner)................................................................................................ 555

Diverse.
Notiser.................................................................................................................................................................... 556

Titelblad, innehållsförteckning och artförteckning till Bd 52.................................. I

Tryckt den 5 februari 1959.

Uppsala 1959. Almqvist & Wlksells Boktryckeri AB 583374

sjia Botanisk*1
föreningen


