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HARSTENA FLORA. III.
AV
AXEL OLSSON.

Med denna uppsats avslutas den översikt av floran i Harstena
skärgård, av vilken de båda tidigare avsnitten publicerades förra året
i denna tidskrift. Den utgör en direkt fortsättning på närmast före
gående och redovisar alltså för utförligare anteckningar om vissa
strandväxters uppträdande inom undersökningsområdet.
Av de följande arterna ha de flesta sin huvudsakliga utbredning på
de öppna stränderna och bli också i regel vackrast där, växande i
tångmassor eller intill band och fläckar av drifttång i ofta hårt ut
satta lägen; några finner man redan i klippsträndernas sprickor och
skrevor. En del gå upp på skären, m.l.m. tydligt gynnade av den
fågelgödslade marken, på vilken några ha sina rikaste lokaler, del
vis vackert anpassade också till rytmen i fåglarnas häckningsbestyr.
Det stora flertalet återfinnes på sårade och nakna ytor och i drift
bältena i de eljest slutna strandängarna längre in. Ett par av de upp
tagna arterna ha sin huvudsakliga utbredning där, fältbildande eller
konkurrenssvaga och spridda. — Jag har valt några tåliga och snart
sagt allestädes närvarande arter men också sådana, som uppenbart
ha sin enda chans där en knippa vintertång låter sig förena med
naken yta i absolut ro åtminstone för en sommar. Överhuvudtaget
har jag sökt välja exemplen så, att likheterna i uppträdande hos helt
skilda arter skall komma fram, men också motsvarande variationer
belysas hos närstående arter. Variationerna ges emellertid, vilka två
arter man än jämför, vilket klart torde synas även av mina svårig
heter att ovan få fram en gemensam nämnare för de behandlade
arterna.
Slutligen har jag tagit med ett par arter ovanför den egentliga
stranden, detta för att beröra utvecklingsgången på hällmarken yt1 - 5933 71
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terligare. Vidare medtagas två träd, nämligen al och rönn, och
traktens speciella björnbär, Rubus Hartmani. Dessa tre äro place
rade sist i uppsatsen; eljest komma arterna i systematisk ordning.
Rumex crispus L.

Uppträder på snart sagt alla stränder, hör snarast till de hårt ex
ponerade och driftfångande. I alla öppna sten- och sandstränder
stå spridda blommande exemplar m.l. m. klart bundna Lill tång
lägen, alltefter lokalens hårdhet från sommarvattenlinjen till de
högsta delarna. Redan i de relativt fasta, smalare och ganska snabbt
stigande — delvis svålbundna och vegetationsklädda — stenstränderna mot de inre fjärdarna blir den mera sällsynt; den ökar sna
rast mot de driftfångande bukterna. I de slutna strandängarna åter
finnes den mera sporadiskt i högsta driftläge, på luckert substrat
blommande, på hårdare och driftfattigare oftast lågvuxen och till
synes steril. Den går även som sprickväxt på låga hällar mot havet,
nära vattenlinjen. På fågelskären står den högrest i snart sagt varje
spricka med djupare jord och god allmändränering — och med
vacker silhuettverkan från sjön sett. På kulturjorden har jag sett den
endast nära stranden i byn.
Arten synes gro på konkurrensfria ytor i stranden — liksom på
fågelskären, se nedan — men torde i fortsättningen kräva tångens
näring och fuktighet för att utvecklas fullt; kraftiga, ännu ej blom
mande exemplar ser man framförallt i kanterna av tångbanden och
på konstant tånggödd sand. Omflyttning av unga exemplar torde
ske, ibland också av äldre. I regel ha plantorna en enda eller ett få
tal smäckra stammar, men arten blir under bättre villkor, i första
hand på välgödda fågelskär, månggrenig, grov och tätvuxen. De
vackraste exemplar, jag sett vid stranden, stodo på blöt, naken sand
nära vattenlinjen i det helt upprivna avsnittet av strandängen i norr
på Sandskären, tydligen sekundärt omplacerade från förutvarande
plats i högsta tångvall; i samma linje som resterna av denna kvarlevde andra, lika vackra. I höjd med de nedersta och delvis nedan
för dessa funnos ungexemplar i mängd, dittransporterade under
sommaren. Framförallt stodo de senare tätt i lokala anhopningar
av tunn tångdrift och musselskalsfragment, ditförda med samma
drift. — Inför substratets omrörning i en stenstrand står den tillbaka
för och faller bort före t.ex. Angelica ssp. litoralis, Lythrum eller
Chrysanthemum vulgare; den hänvisas där till lugnare avsnitt, i
första hand övre kanten av stranden.
Su. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Fig. 1. På tunn jord och i smala sprickor: Rumex crispus, Allium schoenoprasum,
Sedum acre och S. telephium, lågvuxen Tripleurospermum maritimum, någon yta
Viola tricolor, några strån Festuca rubra. Från de lägre partierna i N på Storkarlen.
Juli 1951.

Redan intill de enstaka tärnbona långt in växer åtminstone
något exemplar, och i princip räcker en tärnkoloni för en rikare
förekomst. På tunn jord brukar arten vara inskränkt till fuktigare
partier eller djupa sprickor i bonas omedelbara närhet eller i avrinningsstråk från dessa. På ett trutskär som Storkarlen uppträder
den i rikt sällskap i praktiskt taget varje jordrabatt och vid varje pöl
och hällkar. På den otroligt trampade, nakna jorden kring bona
under högsta toppen ingå om sensomrarna groddplantor av Rumex
crispus jämte Cochlearia danica och Tripleurospermum maritimum i
mattan av frösådd, även i de övergivna redena.
Rumex acetosella L.

Högst sällan anträffas m. 1. m. bredbladiga typer i ängsmark men
även i hällmarkstallskogens sprickor. På de trädlösa hällmarkerna
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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mot sjön liksom på skären äro bladen genomgående smala till hår
fina, ofta inrullade mot toppen; detta gäller även om fågelgödslade
exemplar.
Arten är allmän och växer på torr, naken mark; endast sällan
kring driftläge nedanför ängsmark tillsammans med R. acetoscr, i
hällmarkstallskogens smala sprickor och kring dess grunda, m.l. m.
kärrartade svackor, i regel bland renlavar; på torra skär i sprickor
och över tunna jordytor, även i ljungmattorna på grusfälten. I
spricksystemens jordutfyllnader går den generellt in samtidigt med
renlavar och Deschampsia flexuosa eller Agrostis canina, i regel först
över de uttunnade kanterna. På t. ex. Storkarlen sällsynt, är den
redan på Kråkmarö Lökskär vanlig i den ganska typiska kombina
tionen Agrostis canina-Senecio silvaticus-Rumex crispus bland ren
lavar på tunn jord i många sprickstråk.
Lychnis flos-cuculi L.

I byn uppträder arten i byslättens sankaste parti tillsammans
med Carex disticha, Caltha etc., likaså rikligt i den sanka, vintertid
delvis översvämmade Carex disticha - ängen vid Bergholmssundet
på Nötholmen, slutligen här och där i gärdenas dikeskanter. Av
större intresse äro förekomster i skrevor och sprickor mot öppna
sjön och framförallt på fuktig jord i översilningsstråk, kring polar
etc. på de yttre skären, vilka torde få sättas i samband med sprid
ning med drift och fågel; i båda fallen synes den fullt hemma
hörande i sin omgivning. Icke blommande exemplar kunna lätt
förbises i fältet, och särskilt äro utblommade exemplar i utsatt läge
lätta att förväxla med Viscaria vulgaris: den uppträder gärna småvuxen, rak och grov, med fastare och mörkare blad. — Jag medtar
denna art även för att ge exempel på en del rikytors artsamman
sättning.
På jämnt förlöpande strand har jag funnit en enda lokal, en
bit in på Skagsudden på Harstena, på m.l.m. svålbunden grus
yta i relativt hårt svallad stenstrand. En kvadratmeters provyta
inrymmer samtliga exemplar och visar följande artsammansättning:
Festuca rubra (täckningsgrad:) 3, Filipendula ulmaria +, Galium
uliginosum 1, Lychnis flos-cuculi 3, Ophioglossum vulgatum 3, Plan
tago v. scopulorum 1, Sonchus arvensis 1. Bakom denna yta följer
naken skvalzon nedanför driftrand och alar. — Dessutom har jag
funnit bladrosetter på uppriven strand på Sandskären (se Melandrium
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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viscosum) och blommande exemplar i en bukt av stenstrand på
Strupskär.
Övriga strandlokaler äro inskränkta till sprickor och skrevor
mot öppna sjön liksom till smala stigningar med grus-sand från
denna. På Hattskärs yttersida har jag funnit exemplar rotade i
jordtuvor och smala sprickor, ibland tillsammans med någon tuva
Plantago maritima, Festuca rubra och lågvuxen Lytlirum salicaria,
med Agrostis stolonifera, Galium palustre, Plantago v. scopulorum,
Rumex crispus och Valeriana sp. intill; även tillsammans med endast
Phalaris, Sedum telephium och Valeriana rotad under vinterdrift av
tång och strandvrak. På SO-sidan av Strupskär är den ganska riklig
och uppträder som ren sprickväxt nära sommarvattenlinjen, ensam
eller i bredare sprickor med Festuca rubra, Angelica ssp. litoralis,
Veronica longifolia v. maritima eller Phalaris och Valeriana. På
samma strand av Strupskär ingår den även i artrikt och samman
trängt sällskap, dominerat av Veronica v. maritima i en 2—3 m bred,
väl utfylld gip från sjön, med sten och block vid stranden och högsta
driftrand liggande ca 15 m upp från sommarvattenlinjen. Nedtill
är praktiskt taget allt bortslaget av svallet, varpå följer Phalaris-zon,
med Angelica ssp. litoralis, något Filipendula ulmaria, Scutellaria
galericulata och Vicia cracca; efter hand som mera grus och sand
mellanlagras tillkomma bland dessa Angelica silvestris, Cirsium
palustre, hestuca rubra, Galium palustre, Hieracium umbellatum,
Lotus cormculatus, Potentdia palustris, Sagina procumbens, Valeriana
sp., Veronica v. maritima. Stigningen är här utflackad och substratet
mörkfärgat. Efter hand inkomma sedan Solidago virgaurea, Carex
canescens, varefter ljung och gles Phalaris jämte några tuvor Hiera
cium umbellatum uppta de sista 5-6 m till driftranden — mest
strandvrak. Pa Strupskär växer arten även i den jordrabatt, som
smyger längs inre sidan av Strupskärsklinten och slås över vid
storm eller åtminstone får silvatten från toppen. I denna fann jag
dessutom Angelica ssp. litoralis, Festuca rubra, Filipendula ulmaria,
Cirsium palustre, Chrysanthemum vulgare, Habenaria bifolia, In)th
rum salicaria m. fl., i botten Galium palustre, Leontodon autumnalis,
Sagina procumbens.
Pa de flesta av de kala, m.l.m. fagelpaverkade skären finner man
då man väl blivit uppmärksam på arten — spridda bestånd på
likytoi i svackornas och småkärrens ränder, på relativt tunn men
fuktig jord, ofta intill hällkar. Typha, Potentilla palustris eller Cornus
suecica växa stundom i blötare partier, Lychnis flos-cuculi i regel i
So. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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höjd med de första gräsen: Festucci rubra, Poa ssp. irrigata, Deschampsia ftexuosa, även Carex nigra. I viss mån påminner den om
Habenaria bifolia i sitt uppträdande. Jag väljer elt par exempel:
På Dannskär har jag bl. a. antecknat en svacka om 2 x 2 m över
grus och sand på hällarna, nära hällkar och under vintersvallinje,
med Tgpha latifolia och Carex canescens i blötare delar, eljest
Agrostis stolonifera, Allium schoenoprasum, Angelica ssp. litoralis,
Cirsium palustre, Juncus conglo mer atus, Lychnis flos-cuculi, Lycopus
europaeus, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, Scutellaria
galericulata, Valeriana salina, Vicia cracca. Från Storkarlen har jag
en torrare aspekt, med Agrostis stolonifera och Poa ssp. irrigata do
minerande över en utfylld svacka på mera plana hällar, uppblan
dade med Lychnis, Lythrum, Polygonum minus, Rumex crispus och
Vicia cracca, i kanterna efter hand Melandrium viscosum, Allium
schoenoprasum, Capsella bursa-pastoris, Sedum acre, S. telephium och
Viola tricolor. Jag har antecknat för denna senare lokal, att Lychnis
trängs med gräsen, som nå till dess blomställningar, vidare — vilket
gäller generellt på dessa lokaler — att den skjuter nya bladrosetter
från de utblommade individens bas. — Från den långt ut liggande,
lilla och ganska torra Gråbådsten har jag den antecknad, i sprickor
och jordfläckar, delvis tillsammans med Ophioglossum vulgatum.

Melandrium viscosuin (L.) Cel.

Utpräglat koncentrerad till fågelskär i ytterområdet, på vilka den
har konstanta lokaler. Vid ett tillfälle har jag sett ett vackert bestånd i
strandläge, på sand över ett upprivet parti av strandängen i norr på
Sandskären; tyvärr kunde jag inte följa utvecklingen där. Vissa år
linns den i byn på berget ovanför sjöbodarna.
Verkligt allmän är den endast på Storkarlen. Enstaka exemplar
gå i en skreva praktiskt taget till övre kanten av den största fågellop
pen — vit av träck och gul av Xanthoria, med bartrampad jord
runtom — och blomma decimeterhöga i vinddraget från sjön. Stor
vuxen och flerstammig förekommer den eljest snart sagt överallt och
bidrar att framhäva frodigheten på detta enda verkliga trutskär inom
området: i gamla reden — där frösådden är lättast att observera och tjocka jordränder över hällarnas spricksystem, i täta mattor av
Poa ssp. irrigata eller i smala sprickor med eventuellt endast Allium
schoenoprasum och Sedum acre på den uttunnade jorden bredvid.
Uppenbart vi 11 den ha djup jord med underliggande spricka för att
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Fig. 2. Melandrium viscosum. Storkarlen. Juli 1951.

bli verkligt vacker, i varje fall väl utfylld spricka under sig. Den dras
icke mot småkärrens ränder utan snarast till de jämnare hällpartierna och ökar icke mot stranden. — På de blommande, fullt ut
vuxna exemplaren utvecklas normalt bladrosetter från basen; huru
vida dessa kunna utvecklas vidare och arten på så sätt hålla sin
plats från år till år, kan jag däremot icke avgöra.
Övriga konstanta lokaler finnas på relativt små partier av Dannskär, varefter den redan minskar till enstaka förekomster på Kråkmarö Lökskär, Långskär och Kampö Lökskär, samtliga numera
andra rangens fågelskär med dominerande Deschampsia flexuosa
eller Festuca rubra kring toppar och boområden. Sporadiskt finner
man den även kring isolerade fågeltoppar här och där.
På platsen för den eliminerade strandängen på Sandskären upp
trädde arten, då jag såg lokalen 1950, relativt högt upp, på sand över
en botten av grus och småsten, närmast i ett sprängt och utbrett
bestånd av Chrysanthemum vulgare i höjd med den oskadda stran
dens högsta tångvall, delvis även längre ned. Bland arter i samma
avsnitt har jag antecknat Agropyron repens, Ely mus arenarius, Linaria
vulgaris, enstaka Taraxaca, Plantago lanceolata och bladrosetter av
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Lychnis jlos-cuculi. Melandrium uppträdde i halvmeterhöga, vackert
utvuxna och greniga individ, likaså funnos väl rotade ungplantor.
Den gjorde intryck av att väl höra samman med sin lokal. Strand
ängens eliminerande torde ha legat nära i tiden, och arten uppträdde
liksom övriga på hottensubstratet av denna. I den sammanhängande
strandängen låg, som ovan sagts, högsta tångvall - i huvudsak med
slutet Chrysanthemum vulgare-bestånd — på samma höjd, mot en
markerad strandvall. Frön eller andra diasporer kunna ha vaskats
ur densamma vid strandängens nedbrytning, men å andra sidan
kanske man endast behöver peka på den rena groningsgrunden och
transport med fågel; sådan uppträder regelbundet i bukten, och
änderna torde gärna gå upp på stranden just här. Transport av
diasporer med vågsvall tillsammans med annat driftmaterial åt
minstone till definitiv plats verkade dock mycket bestickande. I enstaka exemplar uppträdde den på högsta toppen ytterst på den
udde, som strax intill avgränsar bukten mot havssidan.
Isatis tinctoria L.
Regelbundet förekommande inom hela området på driftutsatta
sten-sandstränder, men med stor variation i individrikedomen från
ena året till det andra. Till verkligt massuppträdande kommer den
aldrig — om icke på små ytor — då längre strandavsnitt som fyller
dess krav helt enkelt saknas och då expositionen i stort sett är hård i
överkant. Årsviss är den snarast, där en del av vinterdriften fångats
upp och får en viss ro under strandsnår, såsom på yttersidan av
Melskär, de små holmarna i sydväst, i bukten mellan Södra och
Mellersta Frännholmarna etc.
Variationen i antalet blommande individ beror i första hand av
vinterhögvattnens huserande i strändernas kvarliggande driftlägen
- artens grobäddar — och ytsubstrat, och bland strandens mera
markanta växter är det ingen, som så känsligt registrerar detta: den
rives tydligen upp oerhört lätt. Årsplantor uppträda regelbundet
ganska rikligt, helst under regniga somrar, i driftmassorna eller
deras ränder. Om följande vinterhögvatten når högre än föregående
års, bortföres generellt det allra mesta av dessa med de gamla tång
banden. Stannar det däremot på lägre nivå, skonas åtminstone de
plantor som rotats allra högst upp; efter sådana vintrar följer ett
rikt blomår över hela området. På starkt stigande och hårt utsatta
stränder finner man alltid de blommande exemplaren högt upp i
stranden eller inträngda bland högvuxna gräs o.d.
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Fig. 3. Isatis tincloria, högre upp på driftbandet en klunga Galeopsis bifida. Storstångskär. Augusti 1951.

Någon gång växer arten även i flacka skrevor i strandhällarna,
alltid i driftläge. Där en sky (teskåre på en udde fallit ihop över en
skreva, finner man den stundom i mängd i den multnande tången.
Jag har även sett den utvecklas vackert och blomma på tång, som
lagts till gödning kring fruktträd i byn.
Erysimum hieraciifolium L.
Uteslutande vid stränderna, i tunna tångband eller m.l.m. nakenspolade partier högt upp i sten-sandstränder genom hela området,
och liksom t. ex. Isatis sporadisk i sitt uppträdande. Det är ej ovan
ligt att finna grupper om 20-30 årsplantor inom ett avsnitt på en
eller ett par meter av en tunn högsta driftrand, av blommande
exemplar några stycken inom hela strandpartiet. Spridningen torde
ske med driften och i stor utsträckning genom transport av oöppnade
skidor eller hela, ej utfröade individ. Blomningen är ofta sen;
ännu i början av september har jag noterat gröna, knappt utblom
made exemplar. — Liksom Isatis synes den få i viss mån säkrare
refugier under strandsnår, där driften ej omröres lika hårt.
Sv. Hot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Cochlearia danica L.

Sporadiskt högst upp i fjärdarnas stränder på nakna, helst krea
turs- eller tånggödda ytor intill berghällar eller på grus-sand. Eljest
hör arten till klippsträndernas sprickor och skrevor nära sommar
vattenlinjen, och koncentreras där till trasiga och samtidigt expone
rade avsnitt mot öppna sjön. Men framförallt hör den ihop med
måsfågeln: redan på tärnornas små boskär inom fjärdarna saknas
den aldrig, än mer ökar den kring fågeltoppar och på trutarnas
boskär långt ut. Från början av maj florerar den våldsamt, blir i
gynnsamma fall oanat kraftig och högvuxen och bildar veritabla
ruggar, som kläda bergsidorna i vitt snarare än i ljust grönt. Ännu
fram mot midsommar eller senare blomma eliolerade skuggexemplar
i skrevorna. Samtidigt är frögroningen i full gång efter lämpliga
regn.
I strandläge gynnas den påtagligt av närvaron av en tuss drift
tång. I skytteskårar, där den täckande tången fallit ihop, kommer
den ibland till massuppträdande.
På trutskären sammanfaller dess blomnings- och frösåddsperiodicitet utomordentligt väl med fåglarnas häckningsrytm. Under
blomningen ha fåglarna ägg, och lugn råder. Då ungarna kläckts,
börjar trampet och ödeläggelsen av de torkande örterna. Vid besök
på Storkarlen vid månadsskiftet juli-augusti 1950 fann jag givetvis
alla bon tomma och ungarna utflugna, men kring boområdet i söder
under de högsta topparna lågo de stora ytorna av grobäddar redo,
med lätt, naken jord, rikt inmängd med fragment av musselskal
och fiskben, men med praktiskt taget varje fläck täckt av grodd
plantor av i första hand Cochlearia, Rumex crispus och Tripleuro
spermum maritimum. Den förstnämnda gick upp planta vid planta
även i de övergivna redena. På de inre skären och kring alla fågel
toppar kan man se liknande i liten skala. — Av Tripleurospermum
(syn.: Matricaria maritima) bortslites det mesta av fågeltrampet före
blomningen, eller också blir den bestående som en övergödd, lågvuxen och steril matta. Tillräckligt bibehålies dock, eventuellt rotat
djupare i sprickor, för att varje högre kulle, som ungarnas trafik und
vikit, liksom varje övergivet rede och delar av jordrabatternas yttersta
kanter — de stora trafikstråken — senare skall klädas i vitt också de.
Dessa båda arter påminna på flera sätt om varandra i sitt uppträ
dande och sina villkor. I stranden har Tripleurospermum samma
Sv. Jiot. Tidskr., 53 (1959): 1
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placering som Cochlearia danica, primärt sprickväxt, i de ackumu
lerade stränderna på gränsen till den ej översvämmade marken, och
gynnas på samma sätt som den av den högsta tångdriften.
Sedum telephium L. ssp. suecicum Hyl.
Även utanför det direkt kulturpåverkade området uppträder
denna art primärt på m.l.m. välgödd mark, i strandens övre geolitoral tånggödd, på hällmarken fågelgödd. Den föredrar djupare
mark än övriga Sedu/n-arter men är liksom dessa oftast kantväxt
eller sprickväxt eller växer på m.l.m. naken yta, tål dock att trängas
av tätare vegetation. Djupt rotad, kvarstår den länge ovanför tång
randen i t. ex. en grusmängd stenstrand eller högre upp på till synes
steril mark under buskage av Rosa, en etc., liksom den på skären
kan kvarleva som en sista reminiscens av rikare, fågelbetingad ve
getation i torftig gräshed av Deschampsia flexuosa eller Agrostis canina.
Inom byn finns den på den välgödda marken kring hombodar
etc., i bredare sprickor i bergknallarna, i odlingsrösen osv. Vid de
inre vikarna går den liksom S. acre på tätt stensatt jord över hällar
mot vattnet, gödd av kreatursspillning och tunn tång i fika mån; där
kreaturspåverkan varit ringa, ser man hur arten lever upp under
något års tillfälligt rikare tångpålagring. Endast sällan finner man
den kring såren av äldre tångsträngar i en strandäng, och då mest
i de endast måttligt exponerade stensträndernas övre delar, helst
där tunn tång avlagras regelbundet över grus och sand. Läget är
alltid hotat av markförstöring och vegetationen sällan sluten. I
mera utsatt läge, framförallt på skären, finner man i regel de en
staka exemplaren i strandläge högst upp, gärna i en halvcirkel
direkt i anslutning till den ej submergerade marken, stundom i
hällsprickor, där de rotats säkrare. På de inre holmarna samlas de i
mera utsatta lägen gärna mot baksidan av tångbank eller under
alarna i driftläge. Här gödas de sekundärt av lövfallet.
Ute på skären är det ett par tendenser, som snart falla i ögonen:
dels artens utpräglade ornitokoprofili och relativt stora konkurrens
förmåga, dels dess dragning till yttersidorna. Oftast är den sprick
växt, i de smalaste till relativt breda sprickor, gärna helt utfyllda;
från en skottrik och bred bas bli stammarna gärna överhängande
över klippan. Men den kan även trängas i högt uppbullade jordra
batter. En förenklad bild från Storkarlens mera utplanade mitt
partier kan belysa ett rikavsnitt: yttersta randen av en sådan upptas
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Fig. 4. Scdum telephium och Veronica longijolia v. maritima i tång över grus. Västsidan
av Inre Kampö. 31.7.1951.

av Sedum acre (försåvitt inte trutungarnas tramp eliminerat denna),
här och där fläckar av Viola tricolor, varefter följer Allium schoenoprasum, alltjämt på uttunnad jord, så ett brett band av Poa ssp. irrigala, i vilket också Sedum telephium växer på tjock jord eller rotad i
underliggande spricka. Här är arten direkt jämnställd med t. ex.
Melandrium viscosum, som avlöser den här och där. — På fattigare
fågelskär, såsom Kråkmarö Lökskär, ser man den m.l.rn. kon
centrerad till avrinningsstråken från topparna. På t. ex. Dannskär,
där S. acre överväger på topparna och kring hona, anhopas S. tele
phium till de brant stigande, trasiga sidorna mot öster och sydost,
där havsvinden också ligger starkast an. På botopparna finns den
dock kvar i enstaka men kraftiga exemplar med Festuca rubra eller
i andra fall Deschampsia ftexuosa som omgivande mattbildare och i
Sa. liot. Tidskr., 53 (1959): 1
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sällskap med enklare fågelgynnade arter, vilka utnyttja nakna ytor.
På Dannskär kan man eljest se många exempel på artens förmåga
att överleva de flesta av dessa senare arter: över ytor eller som sprickväxt tillsammans med enbart ovannämnda gräs eller med Deschampsia flexuosa och Solidago virgaurea men även bland enbart Agrostis
canina eller A. canina och renlavar. Jorddjupet bör dock alltjämt
vara ganska stort, där Sedum telephium kvarstår, eller sprickan djup.
Ovan och även i andra sammanhang har jag berört Sedum acre,
och jag vill ytterligare ta upp några drag för att belysa både dess be
gränsning och under vissa betingelser gynnade ställning på dess
växtplatser. Dess substrat utan konkurrens är den välgödda, gärna
av organiskt material — tångdrift eller fågelgödning — hopkittade
tunna jorden över hällar och i klippspringor med för övrigt gles
växtlighet. Även kring ytterskärgårdens ackumulerade stränder finner
man den så placerad högt upp, någon gång på grus, oftare i hällar
nas springor. Nästan utan konkurrens synes den vidare vara i hällgropar utan underliggande spricksystem, vilka vittrat fram i mera
lätteroderade körtlar av eljest hårt berg; så kläder den t. ex. delar av
Stora och Lilla Runnskär och den lilla klabbe utanför Sandgärdsbukten, där tärnorna häcka, liksom Laskärshällarna i öppna sjön.
Samtliga dessa ha emellertid åtminstone tärnbon, Laskärshällarna
hysa flera häckande fågelarter. Fråga är, om man inte i klippsträn
derna liksom ovanför sjön får anse varje S. acre -lokal som direkt
beroende av den fågelspillning, som följer med silvattnet från högre
nivåer. Hur den uppträder redan på de låga bådar, som regelbundet
översvallas vid storm, har jag berört i annat sammanhang; på häl
lar mot sjön kan den sålunda bita sig fast långt ned, på samma nivå
som Puccinellia retroflexa. — Då jordflykten sätter in på övergivna
eller dåligt gödda fågeltoppar, är det i första hand Sedum acre’s
tunna jord närmast hällen, som ryker, låt vara att den dessförinnan
ofta övertagits av t. ex. Rumex acetosella eller renlavar.
I vårarnas driftmassor har jag funnit skottdelar av svartnande
och ful S. acre ända inne mot stränderna av Harstena. I regel ha de
dock gröna blad. Spridningen till stränderna torde i stor utsträck
ning ske med driften.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Ofta avslutar en tät ridå av Filipendula ulmaria strandängar, där
tångdrift avlastas år efter år på gränsen till ej översvämmad mark.
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Djupt substrat i övre geolitoralen, gärna grusmängt-sandigt, och rik
tångdrift däröver äro tydligen huvudförutsättningarna, vare sig
denna drift bredes ut över ett brett strandplan i en öppen bukt,
föses in i en gip mellan berg eller — starkt uppblandad med fint
mineralmaterial — koncentreras till något parti i relativt lugn på en
utflackad stenstrand. Lokaler ovanför stranden saknas praktiskt
taget. Vid stränderna kan någon anhopning till blötare partier knap
past påvisas annat än möjligen som en allmän tendens. En Filipendula-bård kan breddas i en bukt med grytformade bergssidor
runtom, efter vilka silvatten bör söka sig ned rikligare, men behöver
ej göra det. Däremot breddas dess ridåer gärna mot bukternas mitt
partier, där markvattnet har direktare kontakt med sjöns än i de
mera snabbt stigande sidorna, i vilka avdunstningen från ytan
också ökar. Men i samtliga fall återspeglar Filipendula-beståndens
bredd direkt bredden av det årligen återkommande tångtäcket. En
strand utan tångdrift får icke arten. I ytterskärgårdens ganska hårt
exponerade stränder kan den i lägre avsnitt dela utrymmet med
t. ex. Chrysanthemum vulgare, men icke följa denna senare på de
koncentrerade driftvallarna ovanför hastigare stigande och ut
torkande partier. Här ger sig markvattenfaktorn tydligast.
Kring de inre fjärdarna och vikarna finns alltså arten i de flesta
stränder, rikare eller mera sporadiskt. På de kreatursbetade hol
marna närmast byn torde betningen i viss mån hållit den tillbaka,
låt vara att de flesta av dessa stränder endast få smala driftsträngar,
som läggas på skilda nivåer under olika år. På allmänt driftfattiga
stränder finner man enstaka exemplar eller glesa linjer, ofta svältfödda och aldrig blommande. I de konstant driftgynnade avsnitten
men dock med m.l.m. slutna strandängar stå ofta glesa ridåer på
olika höjd nedom den högsta, definitiva och slutna, markerande
läget av äldre, tillfälliga driftlinjer, stundom också högre upp. Ar
ten är solälskande. Också i det ur näringssynpunkt gynnade läget
under alkronor i driftzon, där den etioleras starkt, försenas blom
ningen avsevärt och blommorna bli färre. Speciellt på jämnt stigande
stränder upptar den ofta luftrummet inom sitt bälte så definitivt,
att inga andra arter ingå i bestånden.
I ytterområdets hårdare utsatta stränder uppträder den genom
gående bakom strandängsfragment på relativt fixerad botten, gärna
under de alar eller den enda al, som går upp i samma driftanhop
ning. På Skräckskär — mitt emot norra bukten på Sandskären uppträder den på ett sätt, som direkt påminner om förhållandet
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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vid Sandkroken på Sandgärdet, i det att den med en bred zon av
slutar ett fält Elytrigia repens på tånginkrusterad sand, för en gångs
skull utan sällskap med alar. Sambandet mellan drift och Filipendula framstår mycket vackert på t. ex. Låga Manskär, där en djup
skärning går in mellan bergssidor från västsidans stenstrand (med
ängsfragnrent), genom vilken driften pressas upp och slutligen vidgas
på bakomliggande planare mark. I skärningens djupaste parti står
en rad alar. På tångmassorna dominerar Filipendula som en skog,
börjar vid stranden, går under alarna i klyftan och upphör först på
planmarken bakom i en vid halvmåne inför den ej tånggödda eller
submergerade marken, allt som allt efter 20-25 nr. Marksubstratet
är grus och sand. Enstaka Angelica ssp. litoralis, Galium aparine,
Stachys palustris, Scrophularia nodosa och eventuellt några tång
älskare till kunna ej göra sig gällande i någon högre grad; den enda
som verkligen märks bredvid Filipendula ulmaria är Artemisia vul
garis.
Lotus corniculatus L.
Arten är vackrast på sand-grusmängda stenstränder i relativt
hårt till hårt exponerat läge mot havet; den påträffas inte överallt
men kan hopas lokalt. 1 de m.l.m. slutna strandängarna mot fjär
darna uppträder den sporadiskt men kan även där under blom
ningstiden sätta sin färg på vissa avsnitt av allmänt artrik och driftgynnad övre geolitoral. Uppenbart inkommer den i dessa lägen med
tångbanden och kvarlever sedan år efter år. Redan från början
synes den dock plågad, blir relativt kortvuxen och nedliggande i
motsats till de öppna strändernas bågformigt uppstigande och rikt
förgrenade exemplar.
Alla typer i strandläge synas mig kunna inrymmas under f. crassifolia Fr. Tendensen till suckulens skärpes mot de exponerade lägena,
hårigheten synes avta i samma mån. De köttigaste exemplar, jag sett,
var dels en rikt förgrenad och grovvuxen tuva rotad i spricka mot
havet — tidvis syntes den få silvatten från en fågeltopp — intill
klapperstrand på Kråkmarö Lökskär, dels en rad plantor i sten
strand på yttersidan av Grönsö Måsskären, placerade så lågt att de
vid mitt besök delvis stodo i vatten. Här följdes suckulensen av en
viss blekhet i bladfärgen. Stensträndernas exemplar äro generellt
köttiga i bladen, medan de slutna strandängarnas bilda övergångstyper till dem som påträffas intill byns vallar och beten. Även det
So. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1
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stora flertalet av dessa senare torde höra till samma formkrets och
härstamma från stranden.
1 de flesta fall torde vågtransport ytterst bestämma placeringen i
stranden, varjämte allmän driftanhopning gynnar arten i fortsätt
ningen. De rikare lokalerna ligga genomgående på de yttre öarnas
yttersidor, från Sandskärens bukt i norr, över Ytterö och Måsskären
till den innersta linjen från Iskär till Inre Kampö. Om man vill, kan
samma synpunkter läggas på holmarna runt Sandgärdsbukten,
fastän strandängarna där slutits och måste rivas upp av tånglägen
för att ge groplatser. I stenstränderna kan den växa praktiskt taget
ensam i sitt avsnitt, i regel följes den av Phalaris, någon Valeriana,
Sonchus arvensis eller liknande, stundom står den bakom lågängsfragment på grus. Fråga är, om inte var tuva för sig ursprungligen
grott och växt till i tångläge, kanske enbart av den anledningen, att
tången hållit vatten tillräckligt för groningen och den första till
växten. I den vida, sakta stigande bukten i norr på Inre Kampö,
där svall och drift ligger hårt an och den senare placeras i ränder
bakom varann, var koncentrationen av tuvor till dessa markant
sommaren 1953, och andra tuvor formligen täckte den tång som på
våren dragits ihop för att dölja en skytteskåre men sedan rasat ned
och sjunkit ihop. Överhuvudtaget stå tuvorna i nästan varje strand
m. l.m. markerat radvis över varandra, och tång är ofta hopad
kring dem. Ovanför driftzonen går den icke. Ett vackert exempel
härpå gavs sommaren 1953 på Ytterös yttre sida, där ett litet ängsfragment med Agrostis stolonifera, Juncus Gerardi och Glaux ersattes
av enbart Lotus corniculatus på ovanför liggande, grövre material,
till dess sista spår av drift var borta från detta. Expositionen var
mycket hård, i en gip mellan hällar.
På berghällar mot fria havet finner man arten sporadiskt på svålartade partier över sprickor. Den kan i sådana fall vara fågelspridd,
men i många fall verkar det som om fröna slungats till dessa lägen
på de högsta vågtopparna. Jag har inte funnit den i anslutning till
fågeltoppar utom just i själva randen mot svallet. Inte heller växer
den vid hällkarskanter etc., som fallet i viss mån är med Vicia
cracca.
I de svålbundna strändernas ängar går den, som ovan sagts, in i
såren efter tånglägena, eller kanske snarare ursprungligen upp ur
tånglägena, på alla nivåer ovanför sommarvattenlinjen. I regel kon
centreras den relativt högt och går in samtidigt med t. ex. Ophioglossum på oftare störd mark. Den synes avgjort öka på sandigt
So. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1
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Substrat och i solbelyst läge. I en trivial strand mot ett bergs- eller
skogsparti finner man den sällan. Om hävdad äng eller betesmark
kommer ovanför, kan den fortsätta upp i dessa, men aldrig med
samma frekvens.
Lathyrus palustris L.
Vackra, årligen återkommande bestånd i de m.l.m. slutna strand
ängarna runt Sandgärdet och några av holmarna i SV (säkrast på
Runnskären), eljest endast sporadiskt, genomgående inomskärs.
Dessutom konstant och ymnigt i sankängen på Nötholmen innan
för Bergholmssundet.
Den senare lokalen ansluter direkt till Bergholmssundets strand
äng, varjämte markvatten praktiskt taget ständigt silar ned mot den.
Ängen är örtrik och slås varje år. En del Pon pratensis, ± ssp.
irrigata och Alopecurus arundinaceus ingå i den, uppåt tillkommer
alltmer av Caltha palustris, Lychnis flos-cuculi, Ranunculus acris,
Ruinex crispus m.fl., vilket allt hopsnärjes av Lathyrus palustris och
tätnar till veritabla snår under en grupp alar på västsidan av ängen.
Lathyrus klänger där även i den smala vassridån mot sjön. Vare sig
den kommit in som primär strandväxt eller ej, torde den nu ha
sankängen som sådan att tacka för beståndets storlek.
I övrigt är arten att betrakta som en strandväxt bland andra.
Dess substrat i strandängarna är genomgående luckert, grus och
sand upp till en tunn jordsvål. Jag observerade tidigt dess förkärlek
för öppnare ytor i strandvegetationen, och den faktor som ger den
dess plats är otvetydigt tångband på olika höjd ovanför sommarhögvattenlinjen. Man kan på dessa lokaler ej räkna med exceptio
nellt vattentillskott från högre nivåer, möjligen i vissa fall — liksom
för Carex nigra — med den ökning i markvattenmängden som lokala
depressioner kunna ge. Sommaren 1953 bjöd vackra överensstäm
melser mellan tånglägen, förlöpande efter längre sträckor t. ex. vid
Sandgärdsbukten, och Lathyrus-förbanden, från smala band till
sammans med Alopecurus arundinaceus And högsta sommar driftlinje
till breddade fält i Carex nigra-äng högt upp.
Tångmängden behöver tydligen inte vara stor, speciellt inte på
fläckar där tången konstant återkommer år efter år. Festuca rubra
kan många gånger uthärda den, oftast dock glest uppblandad med
Carex nigra. Det mesta av Lathyrus, som fmnes i sådana samman
hang, torde dock vara rester av rikare bestånd, som kommit in på
platsen under mera gynnsamma driftår. I första hand torde det
- 593371
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vara tånglägenas förmåga att hålla fukt, som ger möjligheter till
groning i stor skala; denna fuktighetshållande förmåga torde spela
sin roll även sedan. Storleksskillnaden mellan individ på tångtäckt
och icke tångtäckt mark är avsevärd. Generellt är arten högvuxen
och vacker i stranden, men kommer, där den växer tätare, sällan
till sin fulla rätt, då chansen att klänga på grannarna minskar i
samma mån: bestånden falla ofta m.l.m. platt till marken.
En rolig parallell till de ärtväxter, som i stort sett äro bundna till
stränderna, ger Lcithyrus niger i några vikar mellan berg i sydost på
Iskär. I delvis djup tångdrift över sandmängt grus mellan grov
stenar stå där år från år rikligt med spridda, yviga och högresta
exemplar av arten strax ovanför en bruten Phalaris-båvd. Arten är
rikare representerad här än i den matta av Arctostapliylos uva-ursi,
som vandrar ner i de uttunnade övre delarna av samma tångtäcke
över sand, och i skogsbacken ovanför. Våraspekten med samtidigt
skjutande Phalaris och Lathyrus niger och ingenting annat i nedre
delarna av tångmattan — den senare genom hela —, är ganska över
raskande. L. niger är här fullt jämförbar med Lolas corniculatus,
som växer i en likartad liten vik strax intill.
Lytlirum salicaria L.

Arten är vackrast, med högresta och mångstammiga individ, i
ytterskärgårdens öppna, Phalaris-dominerade stenstränder, från
A/imra-bandet till högsta driftläge, någon gång rikligare men oftast
glest utplacerad i skydd av jordfasta stenar. Med hårdare läge och
rörligare Substrat förskjutes den alltmer deciderat till fasta partier
högre upp i profden. Detsamma sker, då strandvegetationen — och
marken — börjar slutas mot fjärdarnas vatten, där arten kan anses
helt bunden till driftutsatta partier högt upp. Där blir substratet i
allmänhet packad stenskärv och grus, sandmängt, alltid tånggött
och mörkfärgat, stundom dyartat eller med sargad jordsvål i ytan.
Alltjämt synes den vilja ha solöppet läge och är troligen beroende av
ganska stor markfuktighet, eventuellt ersatt av gynnsamt läge för
genomsilning från högre nivåer. Efter jämnt löpande stränder fin
ner man den här oftast m.l.m. tynande i enstaka exemplar, men
den kan lokalt hopas mot berghak, i en gles Filipendnla ulmariabård eller i liknande läge. Också där små hak skjuta in i de jämnt
förlöpande hällarna längs t. ex. Flisfjärdens östsida eller på insidan
av Inre Kampö, med isskjuten sten och sand och en tångrand 1igSu. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1
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gande an mot innersta delen, uppträder den i regel som ett karak
teristiskt inslag, tillsammans med Agrostis stolonifera, eventuellt
Festuca rubra eller Carex nigra, mera konstant Phalaris arundinacea, Pmcedanum palustre m.fl.
På hällmarken och ännu mera på skären uppträder den vidare i
kanten av igenväxande hällkar, pölar och småkärr, och kan före
komma i de mest skiftande sammanhang. Den gynnas av fågel
gödning och är t. ex. på Storkarlen lika grovvuxen och vacker som
någonsin i strandläge; i avrinningsstråket mot öppna sjön från bo
området på Kråkmarö Lökskär är den kanske den mest iögonfal
lande av alla arter. Den står vid kanten av Typha- eller Menyanthesoch Potentillapalustris-kärr eller invaderar dessa, i samma mån som
de växa igen, på samma linje som Carex nigra och Empetrum. Den
är stundom rotad i djupa sprickor direkt mot vattnet, stundom i
högt uppbullade jordrabatter runtom polarna, och vandrar efter
hand ut i alla. Stundom trängs den i rikt sällskap, stundom överlever
den otroligt torftigt. Vanliga slutkombinationer i de minsta, djupa
småhålen på torkande områden, gärna med Agrostis canina och
ljung runtom, äro t. ex. Phalaris-Empetrum-Lythrum kring en liten
enbuske; Rhamnus frangula-Phalaris-Ly thrum; Carex nigra-Habenaria bifolia- Ly thrum eller liknande.

Angelica silvestris L.
Tillhör nästan helt de inre fjärdarnas och vikarnas m.l.m. fixe
rade och vegetationsbundna stränder och växer i eller omkring
högsta driftrand. I ytterskärgården sporadiskt i måttligt exponerade
avsnitt, endast sällan i hårdare lägen tillsammans med A. archangetica var. titoratis. Någon gång också i djupa sprickor eller på djup
jord nära fågeltoppar ovanför stranden, l.ex. på Sandskären och
Storkarlen.
Framförallt är arten karakteristisk för de m.l.m. svålbundna
stenstränder mot fjärdarna, där Phalaris i viss mån och Festuca
arundinacea mera markerat dominera. Den växer gärna under
skuggande alar och kan under dessa gå så långt driften ligger utbredd
bakåt eller längre, om markfuktigheten är god. Den blommar rikast
solöppet, framför alranden. — Även på hårt packat, ganska torftigt
substrat finner man den spridd vid driftrand, oftast dock i små, cj
blommande individ. Där driften hopats tätare i bukternas inre delar
och utrymmet blir friare, blir den åter vacker.
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1

20

AXEL OLSSON

Den m.l.ra. omrörda och/eller nakna jorden kring driftränder
visar på eftersommaren ofta en rikedom på ungplantor. Ofta är
denna koncentrerad till såren efter äldre tånglägen och kanterna
av högsta driftband. Det mesta av frösådden torde slås ut kommande
vinter.
De mest högresta individen finner man bland ytterskärgårdens
tång- och fågelgödda typer, de frodigaste utan tvekan vid bryggorna
i byn.
Angelica archangelica L. var. litoralis (Fr.) Thell.
Tillhör de solöppna, svallade och driftutsatta stränderna, fram
förallt de blockrika stenstränderna mot fria havet och motsvarande
blockrika avsnitt av sandstränderna; den torde kräva tångbankning
för att utvecklas fullt. I fjärdarnas slutna strandängar anträffas den
vid sidan av A. silvestris här och där i högsta driftläge men kommer
sällan till blomning. Framförallt på Storkarlen växer den vidare
intill starkt fågelgödda hällkar under vintersvallinjen.
Arten blommar tidigt, vissa år är den överblommad redan vid
månadsskiftet juni-juli. Samtidigt anträffas plantor i olika utveck
lingsstadier, även sådana som grott nyss under inverkan av sena
regn men av allt att döma härröra från fjolårsfrön. Den gror genom
hela strandplanet ovanför sommarens vattenlinje, och i stor ut
sträckning torde fröna — eller ungplantorna — ha förts till sin defini
tiva groplats, då vattnet under vintern och våren silat tillbaka från
högsta svallinje eller driftläge. Ungplantor ses ofta anhopade på tunt
tångtäckta partier men också i de multnande tångvallarnas kanter;
på mera fixerad mark — t. ex. över ganska hårt packat substrat på
underliggande hällar
iakttar man lätt anhopningen till skvalzoner
och återrinningsstråk för svallvattnet intill jordfasta stenar etc.
Även tärnornas bon på de inre holmarna kunna hysa rikligt med
groddplantor framåt hösten, och intill hopsjunkna skytteskårar stå
ofta kolonier av vuxna exemplar.
Av frösådden rives emellertid det mesta upp följande vinter. De
utvuxna, eventuellt blommande exemplaren förekomma antingen
högt upp i strandprofilen eller i lokalt skydd av grovsten och block
och äro rotade djupt i underliggande, praktiskt taget orörliga sub
strat. Sannolikt kan man räkna med, att åtskilligt dåligt rotat ma
terial som rivits upp, sekundärt rotas i högsta driftläge.
Man finner ofta exemplar av högst varierande storlek bredvid
varandra, framförallt på lokaler, där arten generellt verkar plågad,
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1
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och sannolikt blommar den ej alltid redan andra året. Efter blom
ningen har jag endast en gång sett en torkad planta regenerera
genom nya, kraftiga bladrosetter från basen (i den lilla sand-blockstranden på Nötholmens spets mot Alsundet, i juli 1953).

Calluna vulgaris (L.) Hull.

Ljungen går icke ned i den aktuella stranden och fördrar icke
fågelgödningen på trutskären. Ljungheden ger på skären alltid in
tryck av att vara ett m. 1. m. definitivt slutstadium, fattigt och landbetonat, färdigt en gång för alla.
På de inre öarna uppträder ljungen i huvudsak på hällmarken,
håde i skog — t. ex. på delar av Hässelö och uppåt Österudd på
Harstena — och utanför denna, endast här och där i randbestånd
av ringa bredd ovanför grusstränder. På t. ex. Birkskär eller Inre
Kampö har den redan ökat betydligt och fyller dels grusmarken i
grytorna mellan berg (så även på t. ex. Yttre Kampö och sydhalvan
av Låga Manskär), dels de mera markerade stigningarna inåt skären
med tall och enstaka björkar. Mot Birkskärsbuktens utflackade häll
marker går ljungen och renlavarna långt nedom skogen. Utåt de
trädlösa skären öka de öppna grusmarkerna, och sluten ljunghed
med Deschampsia flexuosa eller Festuca ovina kan på bred front
gå ned till stranden på dessa — såsom på insidan av Sandskären —
eller fylla bredare eller smalare grusgångar mellan hällarna — så
som på den relativt plana hjässan av Laskär och stora delar av
Kråkmarö Lökskär. Det är i stor utsträckning ljungmarker av denna
typ, som ge boplatser åt den jaktbara fågeln, framförallt ejdern,
och därigenom spela en viss ekonomisk roll för harstenaborna.
Tidigare hade de även fasta skiften på ljungmarken, där man re
pade ljung och även renlav till foder.
På de skär, där måsfågel häckar i större mängd, saknas ljungen
generellt eller kring boområden och toppar. På Dannskär torde
inte finnas en ljungtuva, på Storkarlen fanns 1952 en enda i det
centrala kärret, på Kråkmarö Lökskär saknas arten i det egentliga
boområdet i söder; på den ganska torra Gråbådsten finns Empetrum
hermaphroditum men icke ljung, etc. Men sedan fågelpåverkan är
borta, utnyttjas både igenväxande småkärr och svackor under top
parna. I regel synes Empetrum vara först på platsen, men snart
går ljungen upp mellan dennas alltmer kala stammar och grenar. I
periferien brukar då Deschampsia flexuosa och Agrostis canina alllSi>. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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mer blandas upp med renlavar, eller också ligger marken bar under
ljungen. På liknande sätt tycks ljungen först gå in i bredare, bättre
utfyllda sprickor och sprickmöten och därifrån vidare ockupera de
smalare. Karakteristiska sådana fall finner man framförallt på de
f. d. fågeltopparna på de inre öarnas uddar, t. ex. på Österudd och
Birkskär.
Fråga är, om inte ljungen kräver ett visst, ganska stort djup på
sitt substrat, respektive djupgående sprickor, och gärna ett visst
skydd av hällar för åtminstone hårdaste vind. Bestånden liksom
rullas upp av vinden, bilda bullar och kavlar och klippas m.l.m.
effektivt, när de sticka rakt upp mellan brantare hällar. I och med
att ljungfälten tätna, synes dock expositionen för havsvinden spela
mindre roll.
Empetrum nigrum L. och E. hermaphroditum Hagerup.

Utbredning: se artförteckningen i det föregående.
Utgående från något blötare stråk längs en hällkant men även
över ett renspolat eller dåligt gräsldätt strandparti med grus och
packad sten och föga vinterdrift, gärna med underliggande hällar
nära ytan, går kråkriset inomskärs här och där ned i övre geolitoralen: nedanför dålig betesmark på Liksholmen, nedanför skogen
mot Flisfjärdens grundare delar, etc. På samma allmänfatdga men
relativt blöta substrat ser man också nykolonisation i högsta drift
rand eller t. o.m. nedanför denna. De yttre skärens motsvarigheter
härtill ge tunna, blöta grusytor över hällar vid stranden, någonstans
nära vinterhögvattenlinjen, dit stänk och en del tångrask kan nå
och vatten silar ned från hällryggar ovanför. Här och där ser man
också kråkriset bilda en bruten bård ovanför det svallade gruset i
högre stränder, utanför den bakifrån påträngande ljungen, såsom
t. ex. mot fria havet på Låga Manskär i några strandavsnitt. Högre
upp på de skär, där ljungen dominerar i grusstråken och de bre
dare sprickorna, finner man kråkriset snarast på de tunnaste och
blötaste ytorna infill sidornas sluttande hällar, med huvudmassan
av grenverket lagt ut över dessa, medan ljungen reser sig m.l.m.
rakt upp, tills den klipps i höjd med hällarnas toppar.
I motsats till ljungen fördrar kråkriset åtminstone måttlig fågel
påverkan. På Kråkmarö Lökskär sätter det senare sin prägel på
ytterkanterna av boområdet i söder, låt vara att det ej går in i detta;
det uppträder vidare på tunn jord i silstråken från boområdet mot
yttersidan, och kring de grunda kärren på samma sida är det snarast
So. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1
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före ljungen i kanterna. På Storkarlen finns kråkris i det centrala
kärret (E. her maphroditum?), men icke i andra sammanhang; på
Dannskär, Långskär och övriga andra rangens fågelskär är det med
redan kring topparna. Det är i andra fall icke sällsynt i de musselformade svackor, som ofta ligga direkt under topparna och i huvud
sak torde fått sin jordutfyllnad under tider med mera fågel. Ibland
täckas dessa svackor i sin helhelt av kråkrismattor, som breda ut
sig över kringliggande hällar.
Artens invandring och vidare utveckling i skärens svackor och
kärrkanter torde variera, men vissa linjer ha större eller mindre
allmängiltighet. Den synes kräva ett visst mått av markfuktighet,
och i igenväxande kärr inkommer den och går vidare i samma linje
som t. ex. Carex nigra, med de mera torrmarksbetonade Deschampsia
flexuosa, Solidago virgaurea eller Polypodium vulgare bakom sig eller ljung. I regel invaderas svackorna efter mest utplanade häll
kanter och därmed grundaste partier, vilka under torrperioder
kunna torka hårt men å andra sidan får det första silvattnet efter
regn eller dimma. Den sålunda rotade tuvan kvarstannar, rötter och
stammar bli allt grövre, och från liggande grenar rotas sekundär
individ i takt med igenväxningen. I slutstadierna kvarstår endast
en ännu kraftig och högvuxen rugge i vad som en gång var svackans
djupaste del, medan i regel ljungtuvor klänga upp bland m.l.m. döda
stammar högre upp, eller också för en dålig koloni ett tynande liv
mitt i svackan bland gräs. Dessa kuddar av kråkris gå följsamt med
hällarna, jämna ut deras ojämnheter och stiga i ruggar mot tvärare
kanter eller förhöjningar av ännu blöta kärr. God exposition för den
fuktiga havsvinden torde i högsta grad bidra till att de kunna kvar
leva, som de göra, i grunda svackor även över lutande hällar.

Centaurium vulgare Rafn.

I ytterskärgården sporadiskt i relativt skyddade strandängsfragment, oftast så högt att den står intill driftrand, någon gång på
luckert substrat av sand och grus närmre vattnet. Stundom också i
klippspringor, i regel så högt att inte sommarsvallet når den, och
slutligen ovanför stranden på jordfläckar, i vindexponerat läge nära
stranden där vindens fuktighet och sälta ligger an: på yttersta toppen
i NO på Sandskären, ovanför den starkt stigande klippstranden på
Ytterö, etc. Till dessa lägen torde fågel ha spritt den av en slump,
och väl på platsen torde den sedan förökas genom direkt frösådd
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1
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på samma yta. På Sandskärslokalen växte den tillsammans med
Agrostis stolonifera, Galium palustre, bladrosetter av Lychnis floscucuii och Valeriana sp., Lythrum salicaria och Ophioglossum uulgatum. På Ytterö har jag antecknat en i sig själv ganska rolig artlista
inom en yta om 50 x 50 cm, inom vilken det mesta av marken låg
bar och under stora delar av sommaren torr i ytan: Agrostis canina
(täckningsgrad:) 2, Calluna vulgaris 3, Centaurium vulgare 3, Empetrum nigrum 3, Lotus corniculatus 3, Taraxacum sp. 1, Viola canina 1.
Däremot har jag inte funnit arten på de stora fågelskären.
I fjärdarnas strandängar har den en ganska vid amplitud i strand
profilen, från sommarens normalvattenlinje i undre geolitoralen bland Agrostis stolonifera, Juncus Gerardi och ofta Glaux — tills
plantorna uppenbart torka i övre geolitoralens övre delar eller någon
gång överleva under t. ex. en ridå av Filipendula ulmaria. De nedersta
exemplaren verka rotade någon gång samma sommar vid en till
fällig vattenlinje. Maximal täckning brukar den ha ganska långt
ned i övre geolitoralen. Snarast är det de relativt öppna ängarna
som hysa de llesta individen, och i samma mån som jordsvålen tjock
nar och vegetationen i övrigt tätnar, blir det sårade svålytor, plat
serna för gamla tånglägen, vintrarnas hopfallna råttgångar etc. som
få de llesta exemplaren. I och med all även mineralsubstratet träder
i ytan, kan den återigen stå ganska tätt, och därmed finner man den
också sporadiskt i de endast delvis svålklädda stenstränderna,
kanske mest i skvalpartier nedanför högsta driftrand. 1 sådana lägen
uppträder den gärna i sällskap med arter, som intimt höra samman
med driften, såsom Sonchus arvensis och Vicia cracca, medan Glaux
förekommer längre ned i profilen, etc. På tunnare jordsvål delar
den gärna utrymmet med arter som Carex ssp. pulchella, Juncus
articulatus, Leontodon autumnalis, för att nämna några.
Det är inte heller de i stort sett lugna avsnitten av en strand, som
hyser de flesta ungplantorna, utan snarare sådana där driften sätter
in ganska starkt och skvalzoner och -rännor utbildas. Ofta anhopas
de påtagligt till vissa partier, och mycket talar för att de förts till de
finitiv plats i samband med vågsvall och drift. Jag har också många
gånger funnit blommande och överblommade men icke utfröade
individ tillsammans med ungplantor, som i vissa fall verka så
späda att de måste ha grott efter sena sommarregn (anteckningar
från början av augusti till början av september). På vårarna finner
man de övervintrande bladrosetterna tätt tryckta efter marken, men
de torde vara i hög grad decimerade till antalet.
So. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1
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Centaurium pulchellum (Sw.) Druce.
Endast sporadiskt i ytterskärgårdens strandängsfragment. Också
i de inre strandängarna är den betydligt sällsyntare än C. vulgäre.
Den utnyttjar en betydligt mindre del av strandprofilen, i huvudsak
en smal zon kring sommarens högvattenlinje, och kräver dessutom
mera fixerat substrat och större konkurrensfri yta i relativt lugn: i
huvudsak på de glest bevuxna, sakta stigande strandplanen t. ex.
på västsidan av Flisfjärden men även mot Hässelö, Timmerholmen
och andra i ganska gott lä.
Marken under den verkar alltid m.l.m. fuktig eller blöt till ytan,
och denna markfuktighet torde vara ett livsvillkor för en annuell
växt med svagt rotsystem. De enskilda plantorna stå av en slump
rotade t. ex. på den i sidorna eroderade jordklumpen till en Festuca
rubra -torva, men koncentrationen kommer typiskt till de svagt ur
gröpta såren efter föregående års tånglägen. Ledarten på denna
höjd i profilen blir ofta snarare Plantago maritima än Festuca rubra,
och den delar ofta sitt närmaste utrymme med dvärgvuxen Plantago
v. scopulorum i mängd, tynande Glaux och Potentilla anserina. På
de hårdare packade strandplanen längs t. ex. Flisfjärden tillkomma
andra: Juncus articulatus, Carex ssp. pulchella etc.
Redan i början av augusti (7.8.1950) har jag antecknat grodd
plantor i mängd på nakna ytor intill kolonier av arten. Å andra
sidan tala iakttagelser på nakna ytor efter föregående års driftlägen
för att de lika gärna gro följande vår eller t. o.m. efter följande som
marregn; huruvida man behöver förutsätta drifttransport av lösslitna ungplantor för att förklara lokala massanhopningar, kan jag
inte uttala mig om: hur spridningen sker, tycks en naken yta vara
huvudförutsättningen för anhopningen i sig själv.
Myosotis palustris L. var. praecox (Hiilph.) Hyl.
Vanligaste Myosotis, på lämpliga lokaler inomskärs riklig, i ytter
området endast sporadiskt påträffad på hopföst tångdrift i småvikar,
så på Lilla Birkskär, Strupskär, Ytterö.
Vackraste lokaler i Hamnarna, i viss mån också i Båtsviken, i
regel riklig vid t. ex. Flisbrån mot Kampsundet och på insidan av
Inre Kampö; vid t. ex. Djupviken på Harstena florerar den varje
år våldsamt på uppvräkta tångmassor under Filipendula ulmaria,
gynnad även av silvatten från Djupdalens frisksjö innanför. I regel
är den koncentrerad till den öppnare växtligheten och lösare bottSv. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1
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nen i undre geolitoralen men går på sakta stigande, allmänt fuktig
mark upp till högsta driftläge. Med hårdare vågrörelse stå de kvar
varande exemplaren spridda i högsta driftläge och skvalade partier
nedanför detta: så i de sprängda strandängarna, sporadiskt men ej
alltför sällsynt. Redan i t. ex. Sandgärdshukten är den vissa år
horta ur den nedre strandängen.
I de m.l.m. avsnörda, igenväxande vikarna växer den på dyig
hotten med multnande tunn vass- och tångdrift, i regel med Galium
uliginosum och Agrostis stolonifera i sällskap, mellan de glesställda
stjälkarna av Scirpus-arter, vass och Juncus Gerardi. Utåt hegränsas
beständen av de tjockare driftmassor av vass och tång, som hopfösts under vintern och våren. Särskilt vackert kan man vissa år
avläsa en del orsakssammanhang vid Hamnarnas mynning mellan
Österudd och Flisö. Här står då arten tätsom en skog längs kanterna,
på tunn tångdrift eller ren botten, hela vallar av tång kunna gömmas
under blå blommande band, med en och annan Rumex crispus i
sällskap. Men i och med de yttersta, tjockt hopade driftvallarna
är det slut: dessa ha uppenbart gjort rent hus utanför sig. I viss mån
heror alltså rikedomen från år till år på huruvida de ursprungliga
groningshäddarna fått vara i fred, respektive fått ett tillskott av
plantor genom skonsam drift eller ödelagts. 1 Hamnarnas inre delar,
där den utifrån kommande tångdriften och de nedmejade vassarna
hejdats i de kvarstående, blir artens utbredningszon bredare men
tätheten i bestånden samtidigt mindre. Som jämförelse kan nämnas,
att arten regelbundet brukade finnas kring de högar av tång, som
förr samlades ihop nedanför slåtterängen på Sandgärdet. Generellt
måste man anta ganska stor omplacering av lösrivna ungplantor.
Växten blommar från början av maj till slutet av juni, enstaka
exemplar senare, och groddplantor ses sedan kring varje utblom
mat individ. Jag vill belysa groningsmöjligheterna med några
exempel ur mina ursprungliga anteckningar. Vid Flisbrån på Harstena brukar arten vara riklig i ett litet strandparti i lä av en låg
berghäll men dock med möjlighet att fånga även sommardrift och
med rik jord över fast botten. Sluten strandäng är utbyggd över
denna. Den 1.9.1950: »Rikligt med groddplantor genom hela
Agrostis stolonifera- Juncus Gercirdi-zon; f.ö. även av Aster tripolium,
Rumex crispus, Centaurium vulgare och C. pulchellum. Både den väl
utglesnade Agrostis, Plantago maritima och den begynnande Festuca
rubra lämna marken väl samlade och lämna mycken bar jord
mellan sig, och på så sätt får . . . Myosotis möjlighet att utnyttja
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undre delar av Agrosfis-bältet, i ytan blöta även under lågvatten.» —
I de endast delvis svålbundna stränderna med mycket sten i ytan
växer den, som ovan sagts, framförallt kring högsta driftläge och i
skvalzoner. En anteckning från östsidan av Brånnskär mot Flisfjärden, den 14.8.1950: »Myosotis utnyttjar särdeles väl naken yta
till grobädd, bakom vilken driften ligger an mot ett hak i bakom
liggande berghäll — med en liten al; eventuellt är det fråga om ett
gammalt tångläge, där svallet plockat bort tångresterna i vinter. I
kanten av fältet och mellan stenarna stå åtskilliga äldre exemplar.
Det nakna fältet är på en yta om cirka en halv kvadratmeter täckt
av hundratals årsplantor, som bör vara frösådda av de äldre. Väl
rotad, bibehåller tydligen Myosotis lokalen genom direkt frösådd
på dessa nakna fält och ränder i driftzon och skvalrännor. Det
mesta torde svallas bort nästa vinter, men alltid torde några stå
bättre till, inklämda mellan stenar etc.»
Det direkta samband med driftvallar etc., som så ofta kommer
fram, torde sålunda i hög grad bero på sekundär omplacering
genom driftens egen försorg. Samtidigt torde man få räkna med att
arten i sig själv är ganska näringskrävande och gynnas av den
multnande tångens näringsrikedom.
Scutellaria galericulata L.
Här och där i stenstränder genom hela området, i ganska utsatt
läge för svall och drift, stundom ned till sommarhögvattenlinjen.
Kring de inre holmarna ganska karakteristisk i de hastigt stigande
skärningarna mellan hällar, med Phalaris, Vicia cracca etc., på
hårdare packat, m.l.m. tångmängt finsubstrat mellan stenarna;
även i hällarnas sprickor. I vtterskärgården sållas den i regel ut till
stensträndernas övre, mera sand-grusmängda delar nära högsta
driftlägen men går även genom t. ex. en smal Phalaris-bård närmre
vattnet. Uppträder mest enstaka, aldrig i större mängder. Någon
gång finner man den — troligen gynnad av översilning, ev. kombine
rad med fågelgödning — i blötare tuvor över hällarna på skärens
yttersidor, alltjämt endast nära svallinjen. Eljest har jag inte noterat
den för någon lokal ovanför den egentliga stranden.
Den tycks inte vara bunden till tångbanden på samma sätt som
följande art. Snarast synes den vara beroende av substratets håll
fasthet på sin lilla yta, över vilken vintrarnas vågsvall och drift kan
slå respektive kana ganska obarmhärtigt, troligen även av god
vattenförsörjning genom översilning.
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Scutellaria hastifolia L.
Direkt bunden till uttunnade tångband över en fri yta i mera
sandmängda stränder, i regel koncentrerad till strandens allra
översta delar, någon gång över vidgade fält av tånginkrusterad
sand. Den tål att skuggas av t. ex. en alridå, och på de små hol
marna i SV men även på andra håll har jag sett den till synes rotad
för gott i lövfallet under strandsnåren och bilda bestående kolonier
en liten bit ovanför årets högsta driftrand. Den är dåligt rotad i
jämförelse med S. galericulata, kräver mycket mer skyddat läge
och verkar överhuvudtaget halvhjärtat anpassad till stranden. Ytsubstratet under de tunna tångbanden är ofta ren sand.
Endast ett fåtal gånger har jag iakttagit arten i kanten av fuktiga
jordtuvor ovanför svallinje på skären.

Galeopsis bifida Boenn.
I sten-sandsträndernas driftzon genom hela området. Sporadiskt
i skräpdrift av olika slag i vikar mot de inre holmarna kommer den
till massuppträdande med grovvuxna exemplar i breda fält på
multnande tångvallar. Ofta rotad direkt i tången men oftare i
underliggande mark, kan den i viss mån kvarleva utan följande
tångtäckning, framförallt under alridåer, i m.l.m. grytformade,
vattenöversilade avsnitt mellan berghällar etc.; troligen är den i hög
grad beroende av att dess strandavsnitt genomsilas av markvatten,
och tångvallen multnar väl som en följd därav. Regelbundet ganska
riklig på holmarna av rullstensgrus i SV (t. ex. Stora Runnskär i en
smal bukt mellan hällar), Slånaskär, Melskärets yttersida, Grönsö
Måsskären, Kråkmarö Lökskär, etc.
Plantago major L. var. scopulorum (Fr.).
Denna växt synes mig vara alltför litet beaktad tidigare men väl
värd närmare bekantskap. Den uppträder i snart sagt alla samman
hang i stränderna, från sprickorna i hårt exponerade låga hällar
till driftränder och råttgångar i djupt svåltäckt mark inne i vikarna.
I stenstränderna kan man finna den över utplanade minimiytor
av grus och sand, i de rena sandstränderna står den, tidtals dränkt,
vid sommarvattenytan men också mellan vågorna av sand och under
höga gräs på rik tång-sandmylla. Den saknas sällan efter längre
sträckor av en sluten strandäng och står lokalt tätt. Dessutom reaSv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Fig. 5. Plantago major v. scopulorum, välgött nedliggande exemplar på Lång över sand.
Sandgärdet vid Sandkroken. 8.7.1951.

gerar den så påtagligt för bättre eller sämre villkor, att typen är
mycket variabel. Möjligheterna till svältmodifikationer liksom till
deras motsats inför övergödning synas oändliga.
I ytterområdets klippstränder är den sålunda relativt vanlig som
sprickväxt nära sommarvattenlinjen, ibland ensam, ibland till
sammans med t. ex. Sonchus aruensis, Tripleurospermum maritimam
eller Sedum acre. Den vackraste förekomst, jag sett, utgjordes
en
rad kraftiga plantor rotade i samma spricka på Västra bådens låga
häll, vilken helt överspolas vid storm — en smalbladig och upprätt
form, som jag förgäves sökt på andra skär. I allmänhet överens
stämmer typen med gängse begrepp. I ytterskärgården påträffas
den också här och där i anslutning till strandängsfragment, med
viss koncentration Lill de hoppressade Agrostis stolonifera-Juncus
Gerar di- bårderna, som ge ett visst skydd.
Mot de inre fjärdarna och vikarna har jag funnit den endast i
ackumulerade stränder. Groningsvillkoren synas vara nakna ytor
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1
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från sommarens varierande vattenlinje och uppåt, villkoren för
normal tillväxt markfuktighet och tånggödning, vare sig tången
deponerats på groningsplatsen eller kommer som närlösning med
markvattnet från ovanför liggande bank. De vackraste exemplaren
i varje avsnitt stå nära sommarens vattenlinje, varefter arten med
ökande torka efter hand försvinner uppåt i strandprofilen, eller
också blir den dvärgvuxen för att åter leva upp i någon tångrand.
Öppet läge på sand och tunn tång eller på blöta grusytor nedanför
en tångbank kan frambringa underbart vackra, högresta och styva
typer; m.l.m. regelbundet ser man sådana vid t. ex. Alsundet på
Harstena eller vid Sandkroken på Sandgärdet. Oftare äro dock de
exemplar, som växa direkt i tång över sand eller djup jordsvål,
traditionsenligt m.l.m. nedliggande och starkt köttiga.
Växten torde spridas med svall och drift. Ofta synas spridningsenheterna ha varit hela ax eller plantor med axsamlingar, vilka
tömt sitt innehåll över en mycket liten yta. Små driftfläckar och
kolonier av växten ligga ofta påtagligt hopfösta på samma ställe i
vattenlinjen, eller också står kolonien samlad på ett enda ställe i
svallzonen under en driftbank. Under vinter och vår torde i stor ut
sträckning omplacering av ungplantor och dåligt rotade exemplar
äga rum.
Om man i en normal, lätt sårad svålstrand finner växten spridd
från sommarvattenlinjen, står den dock tätast på mörk, naken jord,
där en tångrand från föregående år rivits upp relativt långt ned i
profilen och helst bildar ett miniatyrdike. Plantorna kunna där
trängas, en del stadiga om också lågvuxna, andra återigen — och
detta brukar vara det stora flertalet — rent dvärgartade, ljusa och
veka. Många av dessa dvärger hinna emellertid blomma och sätta
frukt, med kanske endast 5—6 kapslar i axet. Samma sak ser man
ofta på hårt ursvallat material nära högsta driftrand på mera ex
ponerade stränder. I mycket stor utsträckning äger blomningen rum
redan första året. I påfallande hög grad synes groningen ske även
under inverkan av också sena sommarregn, om substratet lätt torkar
i ytan. Jag tar ur mina anteckningar ett exempel, som belyser båda
förhållandena, från östsidan av Österudd på Harstena vid basen
av Skackla, den 1.9.1950: »Den gamla historien om Plantago
v. scopulorum. Över naken yta av mörkfärgad sand — Festuca arundinacea strax intill — i skvalzon trängas hundratals rosetter på 2 x 3 dm
yta, bemängd med småsten, ett stenparti i smått. Alla storlekar. En
del ha blommat men verka generellt vara årsplantor, låga, veka i
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bladbyggnaden, ljusa. Ha icke släppt fröna, varför de små, ej
blommande, ej härröra från dem utan måste vara av samma år
gång men senare.»
Hela växtens uppträdande är på något sätt vagabondartat, den
hamnar slumpvis i stranden — men reder sig i allmänhet.
Sonchus arvensis L.
Typen är ganska enhetlig: m.l.m. nedliggande bladrosett, rela
tivt klen, fåbladig stjälk (sällan flera), relativt tunna och ljusa blad
speciellt hos de blommande exemplaren, i allmänhet kortflikiga,
vilket förhållande dock liksom antalet blomkorgar synes variera
med näringstillgången, snarast ljust gula korgar i luftig kvast, va
rierande glandelhårighet. Jämte denna typ har jag endast ett par
gånger sett en rikare grenad, robustare och grövre form, med mör
kare och mera grovtandade blad. Om av förbiseende eller ej, har
jag ej sett arten mer än ett fåtal gånger som ogräs i byns täppor: av
den robustare typen.
Vid stränderna allmän genom hela området, med koncentration
till öppnare, driftfångande partier, där den lokalt kan anhopas på
tångtäckt mark. Den uppträder spridd i också smala klippspringor
nära sommarvattenlinjen, på grusutfyllda svackor i strandhällarna
(skenbart stickande upp ur en tångmatta), m.l.m. regelbundet i de
flesta stenstränder och i sandsträndernas tångfägen, slutligen med
enstaka exemplar — stundom aldrig blommande — i de slutna
strandängarnas driftlägen. På skären går den icke ovanför stranden.
Framförallt i måttligt utsatta stenstränder finner man om somma
ren regelbundet bladrosetter på grusigare partier, ibland nakna,
ibland med en tångfläck över, ända från vattenlinjen, medan de
blommande exemplaren i regel växa högre upp m.l.m. i nära an
slutning till högsta driftvall. Likaså äro ofta sandsträndernas tång
anhopningar fullsatta av kraftiga bladrosetter och ett relativt fåtal
blommande individ. Arten tycks vara vårgroende eller gro ännu
efter sommarregn och av en slump förd till sin plats av vågor och
återsilande vatten, men i stor utsträckning torde åtminstone tång
vallarnas exemplar utvecklas ur drifttransporterade rotbitar etc.
I tångvallarna utveckla de unga individen oerhörda rotsystem och
utvecklas kraftigt innan de ännu rotats i underliggande mark. I
vissa fall synes det, som om under sådana förhållanden årsplantor
komma till blomning. Denna börjar i allmänhet första eller andra
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Fig. 6. Sonchus arvensis på sand och tång över hällar. Slånaskär. 16.7.1951.

veckan i juli, varefter växten utgör ett praktfullt inslag i strandvege
tationen. På något sätt påminner den i sitt uppträdande om Plantago
v. scopulorum men har vidare amplitud både i strandlyp och i pro
filen: svallad mark eller hellre tångbankning synes vara enda vill
koret. Man finner ibland några tiotal ungplantor rotade kring en
Festuca arundinacea-tuva i eljest rensvallat parti av en strand, en
annan gång växer den ensam eller i sällskap med t. ex. endast
Plantago v. scopulorum eller Festuca rubra i en smal spricka över
häll, eller också kransar den en vid bukt av en Pbalaris-stenstrand
m.l.m. i anslutning till högsta driftrand. Den tål ganska hård ex
position, men i ytterskärgården står den oftast i relativt skydd av
block och grovsten eller hopträngd bland höggräs, Angelica, Rumex
crispus etc. på den enda tångytan — eller föregående års tångyta i ett strandavsnitt.
Ainus glutinosa L.
Allmän i innerområdet, i gynnsamma lägen här och där långt ut
bland skären.
Strandens alar stå i eller strax bakom högsta driftrand och förSu. Hot. Tidskr., 53 (1959): 1
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yngras i denna, i lugna lägen t. o.m. nedanför, alltid på ackumu
lerat material. Under gynnsamma förhållanden behålla de sin
plats under den fortskridande landhöjningen, och fråga är om inte
alla områdets alar, hur högt de nu stå ovanför den aktuella strand
linjen, äro desamma — i vissa fall kanske i regenererat skick —
som en gång föddes vid stranden. Alkärr av inlandstyp saknas
praktiskt taget, men i fattigkärren med ris och martall finner man
ofta en grupp alar eller enstaka träd, som måste ha hållit sin posi
tion, sedan de stodo i driftläge. Alskelett och urgamla alar, som det
ännu är liv i, markera här och där tidigare strandlinjer, framträ
dande också i markens utformning, såsom t. ex. mycket vackert vid
Näckroken på Harstena. Men mera normalt stöter man på sådana
träd högt upp i jämnt stigande sluttningar och på mera utplanad
mark ovanför dessa, insprängda i högvuxen tallskog eller intill
öppna gräsmarker: de yttersta utposterna av verklig alskog vid
stranden längre ned. Sådana strandskogar finnas framförallt på
Flisfjärdens västsida på Harstena men även annorstädes. Dessa ha
i regel ej kärrkaraktär utan byggas ut över fast mark, få rik örtflora
och redan bakom första alranden vid stranden i regel ett typiskt in
slag av andra träd och inte minst snårsamhällen av Rosa och Rubi.
Områdets albestånd torde vara värda en noggrannare och kunnigare
undersökning än vad jag åstadkommit. De synas i stor utsträckning vara
orörda. Lövskogen är sämjoskiftad mellan byamännen, skilt från barr
skogen, och de mera avlägset liggande bestånden uppåt Flisfjärden, som
samtidigt äro de vackraste, ha nog aldrig huggits. Möjligen har byalaget i
slåtterns intresse hållit efter alarna på Sandgärdet, för betets skull mycket
tydligt på Lindholmen; på de övriga delarna av Hässelö ha säkerligen
också en del träd tagits ut under tidens lopp.

På hällmarken träffar man endast i undantagsfall någon vuxen
al i svackor och hål en bit ovanför stranden, vilket framförallt
gäller utåt de inre holmarnas uddar, där tallskogen alltså ej slutits.
En ensam al i själva klippstranden betyder alllid, att strandplanet
där skjuter in med ett hak, så att en minsta yta ackumulerad mark
kunnat utbildas ända till driftrand; den uppträder aldrig som ren
sprickväxt. Men substratet måste tydligen ha ett visst djup och får
inte vara ursvallat i alltför hög grad; längs t. ex. hela den hårt ex
ponerade insidan av Harstena huvudö med dess nedslipade och
flackt stigande stränder går den icke på det grova material, som
lagts mellan de högre bergsryggarna. Men på utsidan av både Har
stena och de andra holmarna finner man enstaka träd eller små3 -593371
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grupper i vikarnas inre delar, på tjockare material över djupare
urgröpningar. I många fall ligga dock dessa så allmänt utplanade,
att de snart höjas för gott över den aktuella stranden och bilda
avsnörda småpölar, vid vilkas kanter alarna tydligen kvarleva en
tid.
1 de exponerade lägen, det här alltid blir fraga om, torka i regel
topparna, nya utbildas ur de övre grenarna men torka snart även
de och ersättas av nya, så att tre-fyra eller liera grova toppar spreta
uppåt, döda och förvridna. De nedre grenarna bli långa och släpa
efter den från sjön vända sidan, medan den yttre sidan i sin helhet
utsättes för samma omilda behandling och försök till reparationer
som topparna. Hela trädet blir lågt, yvigt — särskilt ncdlill — och
tätl. Under klinten på Strupskär smyger det tätaste albuskage, som
ges inom hela området, upp till samma höjd som klinten: topprofilerna gå ihop. — 1 mera skyddade lägen blir alen däremot flerstammig och gles och synes växa raskt.
I sten-grussträndernas natur ligger, att expositionen för svall etc.
alltjämt är hård och att finare material — i den mån det lägges till
ro — ingår på allvar först vid högsta driftrand. I högt upptornade
stränder blir uttorkningsfaktorn stark; mera utflackade avsnitt,
med berghällarna relativt nära ytan och gärna en flankerande häll
vid sidan, ännu hellre med en tröskelhäll nära vattnet, bakom vilken
finare material samlas och mot vilken markvattnet tvingas upp,
verka gynnsammare. Vidare tror jag, alt genomsippringen från sjön
spelar ganska stor roll till en början. De starkt stigande stränderna
inomskärs utbilda gärna lövskog, men utan al vid vattenlinjen:
rönn, rosenbuskar och enar växa gärna från driftranden och bakåt.
Men om i utkanterna av sådana partier en bergssida eller en revel
skjuter fram nära vattnet och ackumulationsfickor bildas, komma
alarna. De utbildas dock alltjämt i regel endast till låga träd och
buskar och stå icke kvar under den följande landhöjningen. Ytter
ligare en sak: den nya generationen kräver generellt ett visst ut
rymme framför den gamla, nästan genomgående stå de yngre
buskarna ca 2 m utanför de gamla eller med andra ord i periferien
av deras kronor. 1 och med att strandrevlarna stiga upp och bli fast
mark, stängas möjligheterna till nykolonisation nedåt. — Vackra
exempel på dessa förhållanden ges t. ex. på Harstena vid Stora
Bergklcvans södra del, där asparna täcker all mark ovanför en
första rad av småal, på Nötholmens yttersida på liera ställen, etc.
Vid varje sandstrand utsorteras alltid ett parti med sten och grus
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i botten, gärna vid mötet med berg som avgränsar strandpartiet åt
något håll, och där kan alen få en relativt skyddad position. Substratet i botten blir inte längre rörligt, och drifttäcket kan breddas.
Och i samma driftfält under alen finner man de högvuxna, typiskt
tånggynnade höggräsen och många av de övriga karakteristiska ar
terna på tångband.
I de stabila, m.l. m. svålbundna stränderna saknas alen sällan,
men dess utbildning varierar från fall till fall. Expositionen kan
vara så hård alltjämt och stranden ha så ringa bredd, att den helt
enkelt inte får plats mellan driftranden och mötande hällar. I andra
fall ligger berget för nära under ytan, marken blir för torftig och
driften för ringa för att kunna frambringa annat än buskar med
långa mellanrum. Den kan också trängas så hårt av den bakomvarande tallskogens kronor, att den med nöd och näppe klarar sig
under dessa; lutningen ovanför driftranden kan slutligen vara så
stark, att den ej kan bibehållas mera än just i denna, även om skogen
ej slutits bakom den. Om däremot substratet är djupt nog och stig
ningen från driftrand ringa, och om den dessutom eventuellt gyn
nas av uppifrån genomsilande vatten, kan den bygga upp verkliga
strandskogar. Längs varje längre sträcka av en strand växlar så
lunda både de enskilda trädens och alskogarnas uppträdande och
utseende med topografien och den allmänna expositionen.
Jag vill uppehålla mig något utförligare vid dessa variationer och
kommer därvid automatiskt in på alens följeväxter eller ersättare
bakom högsta driftrand. Jag väljer några lokaler ur mina anteck
ningar för att med exempel belysa saken.
1. Harstena, Flisfjärdens västsida, strax norr om örpspussen. Dåligt
svålbunden stenstrand, men med ganska sluten strandäng och samtidigt
rik på skvalrännor, då berget möter strax ovanför och högsta svall slår
mot detta vintertid. En liten inbuktning i bergssidan skapar en lokal an
hopning av mera sten, över vilka tångdriften bretts ut. Där stå isolerade
alar, någon enbuske och här och där några hallonpinnar, och i djupare
skärningar ha alarna bakom sig sällskap med en eller ett par nyponbuskar.
Alarna bidra att kvarhålla driften och få under sig några få men typiska
örter: Valeriana sp., Angelica silvestris, någon tynande Sonchus arvensis,
jämte några mer sporadiska, i höjd med nyponbuskarna Hieracium umbel-

latum.
2. Harstena, Flisfjärdens västsida, östsidan av Brånnskär, avbrott i
eljest enformig, sakta stigande klippstrand, hårt exponerad för vind från
NO. I en sänka av hällen slänges driften över sten och mellanlagrat finare
material, de nedre växtsamhällena äro sprängda i fragment. I driftbanken
kommer så en liten al, en enbuske och en Rosa canina, den senare dragen
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en aning bakåt, örterna i driftrand: Angelica var. litoralis, Atriplex Mo
ralis, Fragaria vesca, Valeriana sp., bakom driftzonen Deschampsia flexuosa, llieracium umbellatum, Polypodium vulgare, Rubus idaeus.
3. Harstena, Älgärdsflagens västsida, i eljest flackt fallande klippstrand.
En skärning i den jämna stranden skjuter kilformigt inåt, med en biedd
om ca 10 m och samma djup, har relativt grovt material och stark stigning.
I driftläge stå ett par levande alar och ett par alskelett, bakom dessa väl
diga snår av stora, yviga enar plus en ensam rönn, i en lucka en nypon
buske. Den första tallen följer på berget bakom, i spricka. — I mina an
teckningar står vidare: »Enarna gå ända ned till driftranden, i täta buskage.
Allt verkar gammalt. Stigningen är för stark för att ny mark skall vinnas
inom överskådlig tid.»
,
4. Harstena, Flisfjärdens västsida, östsidan av Brånnskär i relativt lä
för vind. Tallskog upptar flacka sänkor i hällmarken, men mot stranden
komma låga hällar i dagen eller dåligt svålbundna stenstränder. »Mot
östsidan faller dock berget undan från stranden ovanför den största bukten,
men också där blir stigningen stark. I driftranden stå alar, ovanför dessa
en äldre generation, nära stranden också de och redan under tallar, som här
möta direkt efter en ganska burdus strandskoning. Men redan vid denna
möta också enar, som fortsätta långt upp i backen, Rosa canina, Lonicera
xylosleum, Rubus golhicus och R. llarlmani jämte några ungekar, längre
upp stå två gamla ekar bland tallarna. Den undre strandängen är fullt
sluten, avslutad med Festuca arundinacea.»

1 dessa exempel, som kunna mångfaldigas, har jag velat belysa
alens förmåga att gå upp även ur ganska hårt svallade stränder, i
stigningar där följeväxter och konkurrenter tränga pa redan vid
driftranden. Det är alltid lockande att, utgående från en numera
lugn och grund vik, följa terrängen uppåt land, se hur den höj ei
sig mot berghällarna bakom och söka föreställa sig, var den första
alen stod rotad. Den kan vara kvar. Finns den inte, är del lika
lockande att i de väldiga enbusksnår, som — om inte tallskogen
slutits — alltid finnas åtminstone vid bergväggen och i regel genom
hela sluttningen, se de buskar som föddes i samma rand som den
hypotetiska alen; detsamma gäller nyponbuskarna och rönnarna,
som föddes ett kort steg bakom, men vilka dock inte äro så lång
livade som vare sig enarna eller alarna. Tillkomma tall och ek,
kompliceras slutledningarna. Tallen kommer i första hand in från
hällsprickorna över tunn moränmark; eken vill synbarligen från
början ha djup, väl mellanlagrad block- och stenmark och kan be
traktas som primär på platsen, medan tallen i allmänhet tagit den
förutvarande almarken. — En mycket vanlig strandtyp, där öarnas
tallskog går ända ned till sjön, har starkt renspolad översta del: grus
och sand, och generellt Phalaris eller Festuca arundinacea som kaSv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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raktärsväxter längre ned. Albården brukar här vara utbildad en
dast som låga buskar, varefter tallarna följa i nästan samma linje, så
att deras kronor skugga alarna och döda toppar sticka upp mellan
tallgrenarna. Högre upp stå endast enstaka, i regel döda alar ganska
nära stranden.
5. Harstena, östsidan mot Kampsundet vid smalaste partiet av Skackla.
Berget har lokalt dragit sig tillbaka från stranden (ca 20 m efter en stigning
om ca 1,5 m); det ackumulerade substratet liksom i den aktuella stranden
m.l.m. grus-sandblandat i ytan, säkerligen med sten i botten. »Bakom
driftranden stå alarna tätt och tvinga varandra i höjden. På ett avstånd
bakåt om 5-8 m står den äldre generationen, utglesnad till att omfatta en
dast så många träd att deras kronor nätt och jämnt röra vid varandra. De
ha bytt växtsätt, kanske i samband med att den ursprungliga ridån glesnat:
gå upp med många stammar från en samlad bas. Ej extra grova, torka
delvis. Men mellan dem och den främre alridån står en svag olvonbuske,
en knappt decimeterhög idgran, ungplantor av rönn, apel, ek. Alla gå så
nära främre alranden som intill en halv meter; de sistnämnda äro redan
1-1,5 m höga. I och bakom den äldre algenerationen bli rönnarna höga,
men framförallt komma här snabbt höga och yvigt utbredda enbuskar,
som slutligen fylla nästan allt utrymme. På behörigt avstånd bakom den
äldre algenerationen stå också två vuxna ekar, som torde rotats en gång
strax ovanför driftläge. Vidare en buske Ribes alpinum.»

Begränsade av brottzoner utbildas flackare eller hastigare sti
gande ackumulationsfickor av likartad typ, särskilt markerat längs
de brantare östsidorna, och bryta den enformiga klippstranden eller
tristare stenskoningen. Ar stigningen brant, slås alen fort nog ut
ovanför det aktuella driftläget, men vad som praktiskt taget alltid
kvarstår är rönnarna och framförallt väldiga ensnår, ofta även ny
ponbuskarna, vidare — allt efter markens utformning och exposi
tion även för ljuset — Ribes alpinum, Viburnum opulus och ekar.
Dessa äro på sitt sätt fullt jämförbara med de mot Ö och SO orien
terade strandsnår, som fmnas på många av de yttre skären, till
vilka jag återkommer nedan.
För att alen skall bibehållas ovanför driftranden vid sjön fordras
uppenbart i första hand en relativt plan ackumulationsyta, vilken
bibehålies sådan en god bit bakåt, innan hastigare stigning sätter in
eller en bergrygg möter, vidare att det ackumulerade materialet har
ett visst djup. Genomsilningsfaktorn kan man nog räkna med som
säker: automatiskt bli dessa svackor större eller mindre grytor mel
lan bergskärnor. De vackraste exemplen på sådana strandavsnitt
finnas på Flisfjärdens västsida från Brännholmen upp till Älgärdsflagen, med alla övergångar från föregående och jämförbara typer.
So. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Denna utlöpare från Harstena, ursprungligen sammansatt av skilda
småholmar och skär, har mycket hårt läge för vind och svall på sin
västsida, mot öppna sjön, från vilken hällarna stiga isslipade men
djärvt. Med de första spricksystemen ovanför vintersvallet komma
också tallarna. Östsidan, mot den vid stranden grunda Flisfjärden,
har däremot i stor utsträckning väl utbyggda strandängar över jordsvål och stiger inåt, som ovan antytts. Jag behandlar här endast den
vackraste av alskogarna i detta avsnitt, på östsidan av Örpsholmen.
Strandängen är sluten, med ruggar av Scirpus maritimus ytterst,
Sc. uniglumis, Agrostis stolonifera, Juncus Gerardi etc., övergående i
dominerande Festuca rubra-Plcintago maritima med en rad typiska
följeväxter, eller Festuca arundinacea i mera utsatt läge. Driftranden
ligger över mera svallad och grusmängd mark, starkt uppblandad
med pinnar och skräp, men stigningen är lugn och driften bredes
som helhet över en bred zon. Ytterst står en sammanhängande ridå
av unga alar, som trängas på ett par meters bredd, ha en höjd av
ytterst 1-2 m och innerst 7-8 m och stå samtliga i den breda drift
zonen; de äro greniga från basen och skjuta rikligt med rotskott.
Omedelbart bakom denna ridå börja de väldiga snår av Rubus
Hartmani (delvis med Ii. gothicus på flankerna), som sedan fort
sätta genom hela stigningen, efter hand visserligen utglesnade. Från
sidorna komma några ungtallar, samtidigt de första enstaka enarna
och rönnarna, likaså Rosa canina. Därpå följer nästa algeneration,
som glesnat så mycket, att kronorna knappast vidröra varandra.
De äro redan knotiga och höga, men ännu ej verkligt grova. Så vid
tar bakåt ett m.l.m. regellöst virrvarr av äldre, glest stående alar
med vida, spretande kronor, grova och knotiga stammar och även
döda grenar. Hur många generationer de representera, är svårt all
säga, tre-fyra eller flera. De yttersta stå dels intill begränsande häl
lar ganska nära stranden — utrymmet i sidled har alltså krympt
undan för undan —, dels följa de dessa långt uppåt skärningen,
men utglesnade fylla de också sänkans centrala delar. De allra högsta
stå ca 100 m från strandkanten och 1,5—2 m ovanför den aktuella
stranden, men där har tallskogen kringväxt dem definitivt. Många
äro döda, alla ihåliga och svåra att åldersbestämma. Under dem
fortsätter Rubus Hartmani-snåren (mot ena sidan går denna ännu i
Pteridium aquilinum under vuxen tall), en del vackra rönnar finnas
liksom enar och nyponbuskar, de senare särskilt i beståndets ytter
sidor och mot gläntor, delvis klängande som lianer i alskeletten.
Delvis grova tallar blandar upp beståndet, och mot den flackare
Sv. Bot. Tidslcr., 53 (1959): 1
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kanten på nordsidan slutes tallskogen efter hand, liksom överst mot
berget. Längre ned hålles marken mellan de ntglesnade äldre alarna
mera öppen och ängsbetonad. Från främsta alridån och till dess
tallskogen slutes har jag antecknat följande örter utom ovan nämnda:
Achillea millefolium
Agrostis tenuis
Angelica silvestris
Anthoxanthum odoratum
Campanula rotundifolia
Cardamine bulbifera
Carex pilulifera
Cerastium holosteoides
Deschampsia flexuosa
Dryopteris spinulosa
Empetrum nigrum
Festuca ovina
Fragaria vesca
Galium verum
Geranium robertianum

Hieracium pilosella
Majanthemum bifolium
Nardus strida
Oxalis acetosella
Pimpinella saxifraga
Polygonum convolvulus
Potentilla erecta
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Sieglingia decumbens
Stellaria graminea
Vaccinium myrtillus
Viola riviniana
V. tricolor

De ännu levande alar, som man så ofta träffar högt ovanför den
nutida stranden, tala för att dessa kunna vara äldre än man normalt
räknar med som möjligt och vanligt. En beräkning av deras ålder
utgående endast från landhöjningen — 25 ä 30 cm på hundra år —
ger givetvis inga rätta värden, men den torde ge en del. Dessa gamla
träd äro sällan höga, men stundom grova. Ett av de högst placerade
och samtidigt grövsta växer på norra delen av Örpsholmen i en
skärning ned mot inre delen av Orpspussen, som också kransas av
albestånd. I denna stigning står alltså på fast mark en ensam al
bland tallar ca 2,5 m ovanför nuvarande strand. Den är ihålig från
basen, med döda, grova stammar och grenar, som emellertid alla
brutits på ett par meters höjd över marken, men den skjuter allt
jämt friska skott från den svulstlikt förtjockade basen. Diametern
ovanför denna svulst — innan trädet grenas — är 1 m, vid nedersta
fäste i jorden mer än 2 m. En sådan al bör vara ganska gammal,
och egentligen talar ingenting för att den någonsin stått i en lokal
svacka utan hör ihop med sin nuvarande fasta mark.
I ytterområdet har alen svårt att finna lämpliga lokaler, exposi
tionen hårdnar överlag, grus-stenstränder överväga och uttorkningen ovanför driftzonen ökar. I m.l.m. långt inskjutande vikar
kan dock tillandningen ha fortskridit så långt, att alen kan få ytor
att breda ut sig på. Så är fallet t. ex. på Kråkmarö Lökskär emot den
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1
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gamla boplatsen på insidan, där säkerligen vattensilningen över det
grytformade sänkningsområdet och läget i relativt lä spela sin roll.
På Sandskärens strand mot Skräckskär, med sluten strandäng på
sand, stå glesa alar längs en gammal förbindelse med viken på ytter
sidan, följande en ganska väl markerad stenskoning relativt högt upp.
Eljest är det mest lokala skärningar i dominerande stenstränder mot
O och SO, som hysa en al eller par, stundom dock små strandskogar,
bakom strandängsfragment och med tångrändernas arter under
eller i periferien av alen och rikare flora under de blandade lövsnå
ren. I dessa ingå karakteristiskt alltjämt rönn, nyponbuskar och
enar, men också slån, Ribes alpinum och eventuellt flera. Strupskär,
Sandskären, Kråkmarö Lökskär och några till hysa relativt vackra
eller kanske rättare sagt karakteristiska bestånd av denna typ.
Al och drift höra ihop. Man hittar praktiskt taget alltid alpinnar,
hängen etc. i alla tångbankar. Var den kan, rotas den tydligen, och
under sig eller i sitt grannskap får den driftens örter. Jag berör i
annat sammanhang den vackra skärning på Låga Manskär, där alar
stå linjerakt i tångmassor och sand, med Filipendula ulmaria och
Artemisia vulgaris under sig: gynnat läge för alla tre.
Rubus Hartmani Gandoger.
Utom i kulturgränsen mot byn, gärdena etc. uppträda björnbär
av olika slag primärt vid de ackumulerade stränderna, i de flesta
fall på de solöppna syd- och östsidorna i anslutning till alridåer och
strandskogar, men även i öppna stränder såväl inomskärs som mot
havet i utsatta lägen. De nykolonisera här mark kring högsta drift
läge. Inomskärs få de flesta sin vackraste utformning i fronten av
alridåerna och skicka nya stoloner långt nedåt tångmassorna, ur
vilka också rotskott sticka upp; andra, mer skuggfördragande, fro
das under alarna, och många återkomma — i regel svagare — på
öppen mark bakom dessa bland nyponbuskar, enar etc., varpå ett
fåtal segt lever kvar ännu under den tallskog som efter hand avlöser
alarna uppåt land. Bland dessa björnbärsarter väljer jag Rubus
Hartmani, som bildar stommen i stora snår på några av de inre
öarna och med svagare bestånd är representerad på liera.
R. Hartmani är tydligen primärt skuggväxt och växer under al i
driftläge på i regel sakta stigande stränder. Ibland bildar den ett
cirkelrunt snår under en enda alkrona. Vackra exempel härpå ges
redan på Lindholmen intill byn men än mera typiskt t. ex. längst in i
Sv. Dot. TidsUr., 53 (i959): 1
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Fig. 7. En reva av Rubus Hartmani går ned mot Corydalis pumita i högsta, fattiga
driftrand. Hässelö vid Påskholmsflagen. 30.5.1951.

det snart tillandade Skackelvarpet nära Näckroken. I regel bildar
den stora, sammanhängande snår under breddade alridåer och
-skogar. Vid t. ex. Näckroken på Harstena stiger dock stranden
ganska snabbt mot Skackla, med splittrad strandäng över ganska
grovt bottenmaterial och med torr ängsbacke bakom alarna. Arten
söker sig där ned till driftranden och sticker med långa, grova
årsskott upp ur tången, frodas sedan under levande och döda alar
och upplöser sitt sammanhängande bestånd i stora kuddar bland
nyponbuskar och enar bakom, med andra Rubi — R. Wahlbergii
och R. gothicus — i kanterna. På Örpsholmen ges tre stora bestånd,
ett vid dess bas mitt för Gravedet (där man ännu i markens utform
ning ser den grävda ränna, genom vilken Harstenaborna för en gene
ration sedan kunde dra sina båtar från sjön på västsidan in i FlisSv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1

42

AXEL OLSSON

fjärden), vidare det största i en stor grytformad skärning mittpå,
också detta löpande ut mot Flisfjärdens sakta stigande strand och
närmare behandlat i samband med Alnus glutinosa, och slutligen
ett tredje vid Örpspussen. Vid Gravedet och delvis vid Örpspussen
ebba snåren ut mot torrbacke som vid Näckroken och återigen med
i första hand R. gothicus men även R. nessensis på flankerna och bak
till; vid Gravedet kommer vacker R. sulcatus vid den linje, där mot
satta stranden tillandas för gott. I det mellersta och största beståndet
kvarstår R. Hartmcini som ett för kreaturen och mänskliga vandrare
högst besvärande snårskikt, ännu då högvuxen tall praktiskt taget
helt ersatt alarna och Pteridium aquilinum ersatt alskogens örter.
På Hässelö täcker R. Hartmani lika stora arealer under likartade
betingelser: från Hässelviken på östsidan stiger moränmarken i en
vid båge inåt ön ända fram till den bergrygg, som utgör öns be
gränsning mot västsidan. Inklämd nedanför denna rygg kvarlever
en högsta grupp av alar i en lokal sänka, och grupper av al stå här
och där genom hela slänten mot Hässelviken. Men tall dominerar
även här. R. Hartmani täcker snart sagt hela marken, binder ihop
grupperna av alar, fyller med jättelika kuddar öppna platser, där
alar en gång stått kvar sedan de stego ur strandläge; björnbärs
snåren överleva dessa. Småkuddar ligga under kronorna av tallar,
som ersatt andra alar. Det senare belyses än tydligare ovanför den
snabbare stigande stranden söder om Hässelviken, där alarna äro
helt borta: under fritt liggande kretsar av R. Hartmani linner man
oftast resterna av en tallstubbe, där trädet avverkats långt tidigare.
Arten är tydligen otroligt beständig. På den för betets skull delvis
kalhuggna Lindholmen liksom intill byn kvarleva kuddar av den
absolut solöppet i torra gruset, i sig själva tätare och dock meterhöga
och med flera meters diameter. — Byborna älska inte de stora snå
ren, och skiftesägare ha talat om möjligheten att bränna bort dem
för kreaturens skull, även uppåt Örpsliolmen.
Angående artens vidare utbredning inom området, se artför
teckningen i det föregående.
Sorbus aucuparia L.
Åtminstone på skären har i praktiken varenda rönn inom Harstenabornas intressesfär varit fridlyst, skyddad av den uppfatt
ningen att man överhuvudtaget inte bör hugga en rönn, om man
vill slippa att råka illa ut, enkannerligen på sjön. Man tar aldrig
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1
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Fig. 8. Rönn vid kanten av igenväxande toppsvacka. I dess botten Rubus chamaemorus, mot ränderna något Empetrum hermaphroditum, Deschampsia flexuosa och
dominerande Calluna vulgaris. Västsidan av Birkskär. 4.8.1950.

rönn till stomme för en skytteskåre eller ens till ersättning för en
avbruten eller förlorad årtull. Fiskare ur den nuvarande generatio
nen fick smörj, om de inte som pojkar såg upp med sådant. Vilken
uppfattningen än har varit om den kraft, som tillåter rönnarna att
växa långt ut mot havet — de äro vackra där de stå. Rönnarna äro
träden utanför den slutna skogen, till de yttersta skären, sköna i
silhuett mot himlen alla årstider, överflödande praktfulla när blad
och bär börja rodna redan under torra eftersomrar. Detta trots att
de endast sällan bli höga och grova. I regel äro de hårdare expone
rade torra och brutna långt ned på den ursprungliga huvudstammen
och skjuta nya grenar rakt upp från denna, varav någon efter hand
blir högre och förgrenas för att åter torka och ersättas av en ny.
Inomskärs i kulturgränsen: vid stengärdsgårdar och odlingsrösen,
vid bergrötter och skogsbryn mot gärdena, i öppen lundterräng;
framförallt på grusigare substrat bakom alridåerna vid stranden,
där de gå upp ett steg bakom alarna i höjd med nyponbuskar och
eventuella enar men kvarleva i huvudsak endast på hastigare sti
gande stränder, i öppnare lövbestånd tillsammans med al, ek, olvon
etc. framförallt på holmarnas östsidor. I de bredare eller smalare,
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959) : 1
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grusutfyllda skärningarna mellan bergskärnor framförallt i barr
skogsgränsen mot öppna sjön, vackrast på Nötholmen och öster om
byn; vid igenväxande pölar och i hällsprickor utanför den slutna
skogen. Mycket vacker är bilden av de fristående rönnarna i det
yttersta smala stråket av holmar utanför Husfjärden: Hattskär,
Melskäret, Nötholmsskär, som man ser den vid infarten mot byn från
insidan; delvis mycket högvuxna träd finnas på Runnskären.
I ytterområdet stå rönnarna än mera markerat ovanför stengrusstränderna, i regel i sällskap med nyponbuskar och enar men
stundom ensamma i stigningarna, ofta upp till avslutande berg
vägg; vidare spridda i ljungfälten på hjässorna, på grus mellan häl
larna; vid randen av igenväxande hällkar och slutligen i rena spric
korna. I det senare fallet pekar läget av varje rönn till synes direkt
på fågelspridning och/eller frörullning nedför hällar och från topp
området till den definitiva groplatsen. Vid de igenväxande svackorna
och polarna står den i regel ensamma rönnen i den torrare över
kanten, nedanför brottrand eller i en uppåt fortsättande spricka,
med m.l.m. torkfördragande växter omkring sig: Deschampsia
flexuosa, ljung, lågvuxen en. Efter hand inregistrerar man den auto
matiskt i svackorna på dåligt frekventerade fågeltoppar och i de
snett förlöpande spricksystemen nedanför, såvitt dessa ha någon
bredd att tala om — eller saknar den, om den inte finns. Allmän är
den på några skär, som helhet ganska torra och långt gångna i ut
vecklingen, t. ex. Södra Måsskäret och Kråkmarö Lökskär. På Stor
karlen finns ett enda exemplar, lågt och mångstammigt i en skreva;
ute på Västerbåden-Norrbåden saknas den överhuvudtaget.
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FOUR NEW SPECIES OF PIPERACEAE FROM
ECUADOR.
BY

T. G. YUNCKER.
(DePauw University, Greencastle, Ind., U.S.A.)

In a recent examination of specimens of Piperaceae from the
Natural History Museum in Stockholm, collected by Ur. Erik
Asplund in Ecuador during 1955-1956, four collections were noted
which are believed to represent the following new taxa.
Piper venulosissimum Yuncker n.sp. (PI. I).
Frutex parvus vel subscandens, ramis striatis retrorse substrigosis; foliis
lanceolatis, apice acuminatis, basi inaequilateraliter acutis latere altero 2-4
mm breviori, supra glabris subtus adpresse strigosis totis pinnatim venosis,
nerviis utrinque 8-10 venulosissimis, petiolo adpresse-pubescente ad basin
vaginato; spicis brevibus, bracteis triangulari-lunatis margine perbreviter
fimbriatis, ovario globoso-obovoideo glabro, stigmatibus parvis e stylo
brevi crasso, drupa globoso-obovoideo.

A branching subshrub, about 1 m high, or becoming subscandent,
the upper internodes 1.5-4 cm or more long, striate, moderately
to densely retrorsely substrigose. Leaves lanceolate, the apex acumi
nate, the base inequilaterally acute with one side 2-4 mm shorter
at the petiole, 2—3 cm wide and 8-11 cm long, glabrous but finely
lepidote above, appressed substrigose beneath, the nerves more
densely so, ciliate toward the apex, pinnately nerved throughout,
the nerves 8—10 on each side, with shorter intermediates, finely and
densely venulose as viewed by transmitted light, the nervules sub
parallel and cross-connecting, drying chartaceous, translucent;
petiole about 5 + 2-4 mm long, appressed-pubescent, vaginate at
the base. Spikes 5 mm thick and 1.5-2 cm long, compactly flowered,
the peduncle about 5 mm long, appressed-pubescent, the bracts
Su. Hot. Tidskr., 53 (1959): 1
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broadly triangular-crescentic, marginally very short fringed, the
ovary globose-obovoid, glabrous, the stigmas rather small, on a
short, stout style, the fruit globose-obovoid.
Type: Ecuador: Napo-Pastaza, Mera, forest near Alpayacu,
alt. c. 1100 m, Feb. 8, 1956, Erik Asplund 1929A (S); on tree trunk
in rastrojo near Rio Tigre, alt. c. 1100 m, Nov. 22, 1955, E. Asplund
18572 (S).
The retrorsely hairy twigs, lanceolate, pinnately nerved and
densely venulose leaves, short spikes and stylose ovaries are charac
teristic features of this species.
Piper lineatipilosum Yuncker n.sp. (PI. 11).
Frutex ca. 1 m altus, internodiis supremis striatis lineati-villosis, pilis
usque ad 1.5 mm longis; foliis oblongo-ellipticis vel subobovatis, apice
acuminatis, basi perspicue inequilateraliter lobatis latere altero rotundatis
2-3 mm breviore lobo longiore subquadrate petiolum obtegente, supra
glabris subtus ad venas conferte hirtulis pilis longioribus aliquot per indu
mentum dissitis, ad medium laminam pinnatim venosis nerviis ca. 3+7,
petiolo robusto striato lineati-villoso ad basin amplectente ad laminam
vaginato-alato; spicis adhuc immaturis, bracteis triangulari-lunatis breviter
fimbriatis, drupa immatura.

Shrub, about 1 m high, the upper internodes 3-5 cm long, striate
when dry, lineately villous, the hairs 1-1.5 mm long. Leaves oblongelliptic or subobovate, the apex acuminate, the base strongly inequilaterally lobed with open, lateral sinus, one side rounded and
2-3 mm shorter at the petiole, the larger lobe up to 6 cm long, sub
quadrate, longer than and covering the petiole, 8-10 cm wide and
15-25 cm long from the sinus to the apex, glabrous above, the nerves
beneath densely hirtellous with a mixture of long hairs toward
the base along the midrib, pinnately nerved to about the middle,
the nerves about 3 on each side with about 4 smaller ones descending
in the large lobe, with cross-connecting, anastomosing nervules,
submarginally loop-connected, drying chartaceous, translucent;
petiole about 4 cm long, stout, ridged and lineately villous, clasping
at the base, vaginate-winged to the blade. Spikes as yet young,
3 mm thick and 2 cm long, the peduncle 1-1.5 cm long, hirtellous
with a mixture of longer hairs, the bracts triangular-crescentic,
narrowly fringed, the fruit immature.
Type: Ecuador: Napo-Pastaza, Mera, forest, alt. c. 1100 m,
Mar. 26, 1956, Erik Asplund 19965 (S).
So. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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This species appears to be closely related to P. marsupiatum
Tree. & Yun. from which it differs, however, in its striately pubescent

stem and petioles, and non-rugose leaves which are glabrous above.
Peperomia muralis Yuncker n.sp. (PI. III).
Herba stolonifera patens, ramis crispo-pubescentibus usque ad 5 cm altis;
foliis alternis ellipticis vel inferioribus suborbicularibus apice subobtusis vel
rotundatis basi subacutis supra dissite crispo-pubescentibus subtus glabris
S-5-nerviis; spicis terminalibus, pedunculo dissite crispo-puberulo glabrescenteve, ovario ovoideo stigmate subapicali.

A stoloniferous, spreading, branching herb, the fruiting branches
mostly simple, up to about 5 cm high and 2 mm thick, moderately
to densely crisp-pubescent, the internodes about 5 mm long above,
longer on the stolons. Leaves alternate, distichous, elliptic, or lower
leaves suborbicular, the apex somewhat obtusely pointed or rounded,
the base acutish, 5-10 mm wide and 7—17 mm long, rather thinly
crisp-pubescent above, glabrous beneath, bristly ciliolate at the apex,
green above, red beneath, 3-5-nerved, the innermost pair of lateral
nerves slightly coalescent with the midrib near the base, drying
firm, subopaque; petiole slender, 2-3 mm long, subglabrous, cana
liculate. Spikes terminal, 1-2 mm thick and up to 6-8 cm long,
moderately flowered, the peduncle about 5 mm long, thinly crisppuberulent glabrescent, the bracts round-peltate, the ovary ovoid
with acutely pointed but scarcely rostrate apex, the stigma subapical,
the fruit immature.
Type: Ecuador: Tungurahua, between Rio Negro and Topo,
on a wall, all. c. 1200 m, Feb. 14, 1956, Erik Asplund 19376 (S);
Santiago-Zamora, Macas, on tree trunk in forest north of the village,
alt. c. 900 m, Mar. 14, 1956, E. Asplund 19793 (S).
This species resembles P. bartlettii C. DC. of British Guiana some
what, but differs in its more robust plants, longer spikes, etc. The
apex of the ovary is more acutely pointed than customary for species
with which it appears to be related. No mature fruit is present on
the specimens cited, hut it is not believed that they would be suf
ficiently pointed to be described as rostrate.
Peperomia Erikii Yuncker n.sp. (PI. IV).
Herba parva stolonifera, ramis fructiferis usque ad 5 cm altis dissite
villosis glabrescentibusve, pilis ca. 1 mm longis; foliis oppositis vel supremis
quaternatis, oblongis lanceolato-oblongis vel subrotundatis, apice obtusis
So. Hot. Tidslcr., 53 (1959): 1
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cmarginatis, basi obtusis vel subacutis utrinque dissite villosis glabrescentibusve gtanduloso-punctatis 1-nerviis; spicis terminalibus, ovario ovoideo
apice obliqua stigmate subapicali.

A small, stoloniferous herb, the stem branching, rooting at the
nodes, about 1 mm thick when dry, the fruiting branches up to 5 cm
high, rather thinly villous glabrescent, the hairs white, erect, about
1 mm long. Leaves opposite with the uppermost on the fruiting
branches quaternate, variable in shape and size, oblong, lance-oblong,
or somewhat rounded, the apex obtuse, emarginate, bristly hairy,
the base obtuse or acutish, 3-5(-7) mm wide and 7-10 mm long,
thinly villous on both sides glabrescent, glandular-dotted, onenerved with slender obscure nervules joining to form a continuous
submarginal nervule above the middle, drying thin, translucent;
petiole slender, 2-5 mm long, glabrous. Spikes terminal, 1 mm thick
and 2-3 cm long, the peduncle about 1 cm long, glabrous, the bracts
round-peltate, the ovary ovoid with oblique apex and subapical
stigma.
Type: Ecuador: Pichincha, between Chiriboga and Guarumal, cliff, alt. c. 2000 m, July 2, 1955, Erik Asplund 16755 (S).
The long hairs of the indument, the shape of the opposite or
whorled, emarginate leaves, and trailing growth habit are distinctive
characters of this species. The leaf arrangement differentiates it
from P. jamesoniana C. DC. to which it bears some resemblance.
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Piper lineatipilosum Yukcker n.sp. (E. Asplund 19965, type).
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Peperomia muralis Yuncker n.sp. (E. Asplund 19376, type).
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Peperomia Erildi Yoncker n.sp. (Erik Asplund 16755, type).
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RHYTIDIUM RUGOSUM (L. EX HEDW.) KINDB.
[ BOHUSLÄN.
AV

H. PETER HALLBERG.
Under pågående undersökningar av kalkgynnad vegetation i
Bohuslän har förf. somrarna 1957-58 gjort ett antal nya fynd av
Rhytidium rugosum i landskapets norra skärgård, vilka komplette
rats med ett fynd gjort av Du Rietz 1958. Mossans utbredningsbild
i Bohuslän har genom de nya förekomsterna fått karaktär, varför en
beskrivning av den med kommentar kan ha sitt intresse. Dess ut
bredning både inom och utom Skandinavien har behandlats av
bl.a. Herzog (1926), Savicz (1928), Kotilainen (1929), Albertson
(1940, 1941, 1946), Reimers (1940) och Du Rietz (1945). Rhytidium
är överhuvud sällsynt utanför fjällkedjan men är lokalt riklig på
Öland och Kinnekulle. I Bohuslän är den tidigare uppgiven från
endast fem platser, av vilka två är osäkra (se lokalförteckningen).
Utbredningen i Bohuslän.
Samtliga nya förekomster är belägna vid kusten, alla norr om
Bottnafjorden, i Tanums och Svenneby socknar (se fig. 1 och lokal
förteckningen). Av de tidigare kända bohuslänska lokalerna ligger
den på Hälsö utanför Strömstad också i norra Bohusläns kustband.
I allmänhet ligger också de övriga vid den nutida kusten. Endast
den osäkra Vassbottenlokalen mellan Norra Bullaren och Ide
fjorden är att räkna till inlandet. Trots omfattande strövtåg över
större delen av kustområdet mellan Tjörn och Havstenssund har
förf. inte funnit Rhytidium på någon sydligare lokal. Av skäl, som
torde framgå av det följande, anser jag det troligt, att ytterligare
fynd snarare kommer att göras norr om Bottnafjorden än söder
därom.
4 - 593371
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Rhytidium rugosum har i Bohuslän i stort sett en utbredning (se
fig. 1), som tidigare är känd för ett antal fanerogamer. Denna utmärkes av i första hand mer eller mindre riklig förekomst i norra
Bohusläns kustland, upphörande ungefär vid Bottnafjorden. Söder
därom finns antingen några få växtplatser, eller också är det en utbredningslucka i mellersta Bohuslän och en återigen riklig förekomst
i södra delen av landskapet. Om man bortser från några arter med
denna utbredning, vilka växer på helt andra ståndorter än Rhytidium, t. ex. Selaginella selaginoides, Carex capillaris och Herminium
monorchis, utgöres de flesta återstående av arter, vilka tillhör kalk
torrängarnas samhällen. Nämnas kan Helictotrichon (Avena) pra
tense, Carex ericetorum, Silene nutans, Ranunculus polyanthemus,
Filipendula vulgaris, Fragaria viridis och Satureja acinos (jfr resp.
utbredningskartor i H. Fries 1945). Dessa arter är mer eller mindre
kalkgynnade, värme- och torrmarkskrävande, ofta sydöstliga och
mer eller mindre kontinentala i sin huvudutbredning. Det är be
tecknande, att det om flera av dem gäller, att »deras utbrednings
område i norra Bohuslän endast utgör en ganska naturlig förläng
ning av en mera omfattande utbredning i Osloområdet» (Sterner
1945, s. 67). Det senare är bl. a. känt för sin kontinentalt betonade
flora och vegetation (på silurkalk).
Kalktorrängsarternas utbredningslucka vill Sterner (1945, s. 70)
lörklara så, att en nordlig och en sydlig invandringsström av
dessa arter ännu ej mötts. De lämpliga växtplatserna skulle ha till
kommit genom röjning och odling i sen tid. Ifråga om Filipendula
vulgaris har Sterners hypotes fått ett visst stöd genom att Ivarsson
(1957, s. 560) funnit arten i Mollösund. Vidare har förf. varje år
sedan 1952 iakttagit några blad av Filipendula vulgaris i utkanten
av skalbanken Gravedal vid Nösund i Tegneby socken på sydvästra
Orust.
Emellertid existerar det väsentliga olikheter mellan landskapets
södra och norra delar. Man kan peka på omslaget från gnejs söder
om Sotenästrakten till granit norr därom (Frisendaiii. 1945, s. 20)
eller på skärgårdens utseende och omfattning. Norr om Bottnafjor
den är denna smal, söder därom starkt sönderskuren och vidsträckt.
Landskapet mellan Bottnafjorden och Strömstad är ganska flackt
Fig. 1. Utbredningen av Rhytidium rugosum (L. ex Hedw.) Kindb. i Göteborgs och
Bohus län. — Ringarna avser osäkra lokaler i Svinesund och Vassbotten.
The distribution of Rhytidium rugosum (L. ex Hedw.) Kindb. in Göteborgs och Bohus
län. The circles denote doubtful localities.
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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och öppet. Dalarna är inte så djupa och trånga som i mellersta Bo
huslän utan kan utgöra vida slätter. På många håll i norra Bohuslän
är landhöjningen mycket tydlig. Stora, flacka strand- och dalpartier
har stigit ur havet för kort tid sedan, och öar och holmar har lått
förbindelse med varandra eller fastlandet. I mellersta Bohuslän
märker man inte på samma sätt effekten av landhöjningen, vilket
torde sammanhänga med att skärgårdszonen där är relativt jordfattig på grund av vissa förhållanden under landisens regression
(Ljungner 1938, s. 11). Norra kustområdet är även mycket rikare
på sand och grus (Ljungner l.c., s. 11 och plansch 1:7), vilket jag
övertygat mig om vid mina rekognosceringar.
Om moränens kalkhalt säger Sterner (1945, s. 54), att »kalkrik
morän från Osloområdet fläckvis nått ned till Bohusläns norra kust
förstärkande skalgrusförekomsternas inflytande». Påståendet har
inte kunnat bekräftas. De Geer (1902, s. 13) talar dock om »rester
av silurisk-devoniska bildningar ... i Koster fjordens djupa ränna»
och om »stora siluriska flyttblock från Norge ... i dessa trakter».
Kalken i skalgruset kan annars säkert framkalla en kalkvegetation.
De i vissa trakter, t. ex. inom Kosterfältet, anstående grönstenarna
torde dessutom lokalt ha kunnat höja markens kalkhalt (Frisendahl 1945, s. 22).
I klimatet råder en markant skillnad mellan ett smalt kustband
(någon mil brett) och det övriga landskapet. I förhållande till det
senare har det förra låg nederbörd, stort antal solskenstimmar och
låga molnighetstal (Degelius 1939, s. 17).
Betingelserna för en flora av kalkgynnade torrmarksarter kan
anses klimatiskt goda i hela Bohusläns yttre skärgård. Edafiskt
torde däremot kalk torr ängsväxterna gynnas i norra Bohuslän.
Deras nuvarande koncentration till och relativa rildighet i detta om
råde är då inte överraskande.
Rhytidium’s förekomst och utbredning sammanhänger givetvis
med dess ståndortskrav. Också i Bohuslän kan dessa anses vara
»en viss kalkhalt i marken och en någorlunda öppen vegetation»
(Albertson 1940, s. 78) samt torrmark. Utöver skalsanden och
grönstensbergen finns i Bohuslän inga lokaler som kan sägas upp
fylla dessa krav. Eftersom både skalsanden och grönstenarna har
sin huvudsakliga utbredning vid kusten, är det naturligt, att Rhytidium är utbredd där. Det förefaller i varje fall mindre troligt, att
dess utbredning är uttryck för maritimitet (Kotilainen 1929, s. 77;
Albertson 1940, s. 87), vilket också motsäges av dess förekomst i
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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klimat och vegetation (se nedan) med kontinental prägel. Kustläget
och betydelsen av öppen vegetation får en ytterligare belysning,
om man tänker på landhöjningen (se ovan och bl. a. Kotilainen
1929, s. 118).
Vegetationen.
Rhytidium’s utbredning utefter kusten i norr följer inte bara på
kartan kalktorrängsarternas. 1 kustlandet har den överallt påträffats
på skalblandad sand eller grus i olika varianter av kalktorrängar,
Avenetum pratense (se t. ex. Albertson 1946, s. 96 fl. och Anders
son 1950, s. 163 ff.). Albertson beskriver liknande samhällen i
Falbygden (1941, s. 117) på tal om Rhytidium’s förekomst där som
»på kontinentala xerothermer mer eller mindre rika örtbackar».
Han uppger vidare mossan från sociologiskt mycket likartade sam
hällen i olika delar av Norden. I Mellaneuropa är Rhytidium också
känd från kontinentala, steppartade samhällen (se t. ex. Herzog
1926, s. 175).
I norra Bohuslän finns alltså en torrängsvegetation på skalsand,
som söker sin motsvarighet i våra mest utpräglade kalktrakter. Förf.
har haft tillfälle att se torrängsvegetation bl. a. på Österplana hed
på Kinnekulle. De växtsociologiska likheterna mellan Kinnekulles
och norra Bohusläns kalktorrängar är stora, trots att de senare är
mycket artfattigare. Däremot påträffar man sällan några genuina
kalktorrängar i mellersta Bohuslän, trots alt kustområdet där visst
inte saknar kalkpåverkad mark. Skalbankar finns (liksom i norra
Bohuslän) i stort antal, men de har i allmänhet ringa yta och ligger
isolerat i terrängen, i fickor eller på sluttningar (Sandegren 1931,
s. 79). Alla Bohusläns skalbankar har varit föremål för exploatering i
något avseende, och antalet kulturgynnade arter inom dem är stort.
Det är därför inte förvånande, att skalbankarna i stor utsträckning
endast hyser enstaka, sällsynta »kalkväxter», mera sällan homogena
samhällen. De senare är vanligen ängssamhällen. Bland dem före
kommer aldrig, som sagt, så relativt xerofila typer som kalktorr
ängarna på skalsand i norra Bohuslän utgör.
En mycket stor del av norra Bohusläns kalktorrängar är öppna,
hedartade samhällen. Dessa kan sammanfattas i två huvudtyper.
Deras fältskikt har många gemensamma arter, t. ex. Fragaria viridis,
Filipendula vulgaris, Anthyllis vulneraria, Linum catharticum, Carex
caryophyllea och oftast med kraftiga exemplar dominerande HeSv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Tabell I. Rhytidium rugosum i samhällen från Trossö i Tanums
socken.
Table I. Rhytidium rugosum in communities from Trossö, parish
of Tanum, Bohuslän.
1
Antal arter..............................
Number of species
Calluna vulgaris.....................
Empetrum nigrum.................
Rosa sp........................................
Junipenis communis ....

2

3

4

6

5

7

8

24 21 24 23 27 22 24 25

9

%

10 11

12 13 14 15 16

16 20 23 18 21 19 18 20

%

1
—
—

25

1 1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 — 1 — —
1
1 — — — 1
+ — 1 — + —

88
75
38
38
50

+

25

1

13

1
1
1
1
1 —
1
2 — 2

1
1
3 —
1
1

1 100 — 1
1 75 — 1
1 63 — —

+

Achillea millefolium ....
Antennaria dioeca.................
Anthyllis vulneraria ....
Arabis hirsuta..........................
Armeria maritima.................
Botrychium lunaria.................
Campanula rolundifolia . . .
Carlina vulgaris.....................
Chrysanthemum leucanthemum
Dianthus delloides.................
Erigeron acre.........................
Euphrasia curia.....................
Fragaria viridis.....................
Galium verum.........................
Hieracium pilosella.................
Linum catharticum.................
Lotus corniculatus.................
Plantago lanceolata.................
P. media..................................
Ranunculus bulbosus ....
R. polyanthemus.....................
Taraxacum obliquum ....
T. sp. (Vulg.).........................
Trifolium repens.....................
Veronica officinalis.................
Viola canina ........................

1
1
1
1
— —

Agrostis tenuis.........................
Anthoxanthum odoratum . . .
Briza media............................
Carex caryophyllea.................
C. echinata............................
Festuca ovina........................
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— — — 1 1 — — 1 38 — — — — — — — —
— — — — 2 — 1 1 38 1 — — — — — 1 + 38
—
— 2 3 2 1 2 1 1 88
2 2 3 3 3 1 2 1 100 2 3 3 2 3 i 1 1 100
— 1 J- — — — — — 25
— — — — — — — —
3 1 2 i 1 2 100
4 3 3 2 3 2 3 3 100 2 1

— — — — — — — —
1 — —
— — —
—
—
1
—

1 —
1
i

1
1 —
1 — —

— — — — — --- 1
— — — — — — —
— — 1 — — — 1
— i 1 — 1 1 1

i 2 i 1 1
i — — — —
1 1
— — — — t
1 1 2 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 —
— 1
1
1

1
1

—
— — 1 1
— — — —

— — — —
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1

1

1

+

1

1

1

1

1

1

1

1 100

+ — 13
13 — — — — — — — —
1 — — — — — 25
— 1
38 — — — — — — — —
63 5 4 3 4 3 2 1 1 100

1 100
1 50
1 50
1 100
1 88

1 — — 1
1 — — 1
1 —
1

50
38

—

2 2 3 2 1 2 1
1 — + — 1 — —
1 +
1 1 1
1 +
1
1 1 1 1
1 1

1 100
+ 50
2 100
1 100

+
— — — 1 — —
50 — 1 1 1 1 1 — 1
25 — — — — — — — —
13
50

1

1

1

1

1

1

1

13
25
13
75

1 100
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(Tabell I, forts.)
1

Helictotrichon pratense . . .
Sieglingia decumbens ....
Abietinella abietina.................
Bryum sp.....................................
Camptothecium lutescens . . .
Climacium dendroides ....
Dicranum scoparium ....
Dilrichum flexicaule ....
Hylocomium splendens . . .
Hypnum cupressiforme . . .
Plagiochila asplenioides . . .
Ptilidium ciliare.....................
Rhacomitrium canescens . . .
Rliodobryum roseum ....
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1-8: V. Trossö 27/8 1957, 2-3 m ö. h.

1
3

1

—
1

—
1

2
—
—
1

—

—

1

4

—

1
1

9

10 11 12 13 14 15 16

2
+

3
1

1
1

_
2

2
1

2
+

—
—
—
—
1
1
—
—

—
—
—
—
—
1
—
—

—
—
—
—
—
1
—
—

—
—
—
—
—
1
—
—

—
—
—
—
—
1
—
—

—
—
—
—
—
2

—
—
—
—
—
—
—
—

—
5

— —

— — — — —
5

5

5

5

5

2
1

—
—
—
—
—
—
— —
— —

6

3 88
2 100

1

13
75

6 100

—

50
1 100 1
1 —
1 1 — — —
50 — — 1
1 — — — 25 — — — — — — — —
1
1

%

9-16: N. Trossö 30/7 1957, 1 m ö. h.

lictotrichon pratense. Bottenskikten är däremot mycket olika. Den
ena typen kännetecknas av några få bottenskiktsarter, främst
Camptothecium lutescens och Abietinella abietina. Den andra är vida
artrikare och består av Dicranum scoparium, Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi, Ptilidium ciliare, Cladonia-arter som C. furcata,
rangiformis och silvatica, m.fl. 1 förra fallet torde bottenskiktet böra
hänföras till Camptothecion, i det senare till Pleurozion (v. Krusenstjerna 1945, s. 118 resp. 113).
Albertson (1946, s. 68 och 99) indelar ängarna i normaltyp och
degenerationstyp. Rhytidium uppträder i norra Bohuslän oftast i
»degenerationstyper». 1 tabell I har medtagits två varianter av så
dana.
Analyserna har utförts i små rutor av i m2 storlek. Täckningsgradskalan
är Hult-Sernander-Du Rietz’ med några tillägg. Tecknet + avser
växter, som förekommer enstaka och i varje fall ej täcker mer än 52 av
provrutan. Täckningsgrad 5 betyder en täckning av f-f och 6 en täckning
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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av f—1. Sistnämnda två täckningsgrader liar använts efter mönster av
Steen (1956, s. 100; 1957, s. 16). — För kärlväxternas nomenklatur har
jag följt Hylander (1955) utom beträffande Helictotrichori pratense (L.)
Pilg. ( = Avena pratensis L.), för mossornas Mårtensson (1955-56) och
för lavarnas Magnusson (1936).
I tabell I representerar rutorna 1-8 ett mer öppet och xerofilt sam
hälle än rutorna 9-16; förekomst av Briza media i den senare varian
ten är signifikativ i detta hänseende. I den senare varianten är
Rhytidium’ s dominans i bottenskiktet nära nog fullständig, medan
rutorna 1-8 innehåller en lång rad indikatorer på att markens yt
skikt har lågt pH och saknar Camptothecion nästan helt. Även fält
skiktet är rätt utarmat. Man kan vidare lägga märke till att kultur
inslaget är svagt. Den i området sporadiska fårbetningen kan vara
orsak till mängden av Festuca ovina. Blotta förekomsten av vanliga
och kulturgynnade arter som Achillea millefolium, Campanula rotundifolia, Agrostis tenuis och Anthoxanthum odoratum är intet bevis för
kulturpåverkan i denna vegetation (jfr Steen 1958, s. 47-48).
I Bohuslän finns också ett slags kalktorräng, som domineras av
Geranium sanguineum. Fullt utbildad utgör den oftast en bård utmed
snår, skogsbryn, stenmurar och klippbranter, etc. Av detta artrika
samhälle synes i Bohuslän fmnas två varianter, karakteriserade
främst av Origanum vulgare resp. Inula salicina (jfr Störmer 1938,
s. 25; Albertson 1946, s. 100). I kustbandet finner man emellertid
även på öppna fältet Geranium sanguineum-rika ängar, vilka inne
håller en del arter, som är att räkna till »brynsamhället». Dessa
ängar liknar i övrigt de typiska, öppna torrängarna. Rhytidium
uppträder tillsammans med Camptothecion-arter såväl i sådana
mixta som i det slutna »Inula-Geranium-Origanum-samhatlet».
Såsom tidigare framhållits växer Rhytidium i Bohuslän utom på
skalsand/grus också på mer eller mindre kalkhaltiga berg. Lokalen
i Torsby socken utgöres av en diabaskulle, där arten är spridd över
hela sydsidan. Den finns ej på någon av de andra diabaskullarna i
närheten. På det ytterligt torra och ganska grova vittringsgruset
växer Rhytidium relativt glest. Torrbackevegetationen är mycket
homogen och består av bl. a. Anthoxanthum odoratum, Aira praecox,
Festuca ovina, Rumex acetosella, Cerastium semidecandrum, Scleranthus perennis, Teesdalea nudicaulis, Trifolium arvense, Sedum acre,
S. rupestre, Jasione montana, Artemisia campestris, Rhacomitrium
canescens, Cladonia-arter m. fl. Dessutom förekommer här och där
t. ex. Helictotrichori pratense, Filipendula vulgaris, Camptothecium
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RHYTIDIUM RUGOSUM I BOHUSLÄN

0/

lutescens och Fissidens cristatus. Samhället synes i sina huvuddrag
motsvara den »Aira praecox-Sedum rupestre-Ass.», som Tüxen
(1951, s. 163) preliminärt beskrivit från Skåne.
Vid Saltkällan i Foss socken utbreder sig Rhytidium inom ett
några meter brett band utför en bergssluttning. Förekomsten är in
ramad av skog, och mossan växer delvis på stambaserna av aspar.
Vegetationen är heterogen, men fragmentariskt liknar den Torsbylokalens. Där växer utom Rhytidium bl. a. Allium oleraceum, Arabis
hirsuta och Filipendula vulgaris, Abietinelia abietina, Pleurozium
schreberi, Rhacomitrium canescens och Tortella tortuosa samt Cladonia rangiformis och C. silvatica.
På sin största förekomst på Musö i Tanums socken växer Rhytidium i närheten av diabasklippor i mycket banalt sällskap. Vege
tationen domineras av Festuca ovina och Armeria maritima. Övriga
arter är få och indifferenta.
Rhytidium är nästan överallt i Bohuslän rikt vegetativt utbildad
men är ingenstans funnen fertil. Den växer dominant både i de
öppna, hedliknande samhällena och i anslutning till snår. Trots att
den tycks föredra öppen vegetation, kan den under vegetationstiden
vara fullkomligt dold av ett tätt fält- eller buskskikt. På Amundholmen är Rhytidium sålunda bl. a. dominant under kraftiga tuvor
av Arrhenatherum elatius, Helictotrichon pratense och Poa pratensis,
och under krypande enar finner man den flerstädes.
På Trossö uppträder Rhytidium alltid dominant inom större eller
mindre ytor, av vilka de mindre oftast utgör cirkelytor av ungefär en
baskermössas storlek. Man kan kanske våga hypotesen, att »basker
mössans» centrum utgjort nedslagsplatsen för en Rhytidium-spor,
medan de större ytorna är resultatet av flera sporer (om spridningen
till Bohuslän, se dock nedan). Å andra sidan kunde man också
tänka sig, att mossan är på tillbakaryckning i området. Det blir
emellertid då svårt att förklara, varför just likstora, runda ytor iso
lerats, eller varför Rhytidium är vegetativt så kraftig även inom de
smärre ytorna. — Växtplatserna på Trossö befinner sig endast
några m ö.h., dalpasströsklarna 2-6 m.
Om Rhytidium’s spridning till Bohuslän.
Rhytidium gör på Trossö intryck av att vara en mossa under nu
tida spridning, både genom förekomsternas läge i omedelbar när
het av havet och genom de isolerade, ganska små bestånden.
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Inom de av mig funna växtplatserna växer Rhytidium oftast på
1-6 m ö.h. På Valön i Svenneby socken utbreder den sig dock mellan
1 i och 10 m ö.h. Inte heller de lösa jordlagren når mycket högre
höjd, men skalsanden på Valölokalen sträcker sig i ett avsnitt upp
till 13 m ö.h. — Av de äldre lokalerna torde, som nämnts, den på
Hälsö utanför Strömstad vara av samma typ som de av mig funna.
På relativt låg höjd över havet befinner sig också diabaskullen med
Rliytidinm i Torshy. Vid Saltkällan i Foss växer arten på ca 2-20 m
ö.h., visserligen inom ett tydligt avgränsat område, men berget når
på ett ställe 77 m ö.h. Om lokalerna i Vassbotten och Svinesund
existerar (se lokalförteckningen), hör de utgöra klippor på relativt
hög höjd (Norra Bullarens yta ligger på 40 m).
Att döma efter de uppgifter, som hittills sammanställts om strand
förskjutningar i Bohuslän (se t. ex. Hessland 1943, s. 149), skulle
de flesta av de områden Rhytidium nu växer i inte ha höjts ur havet
förrän e. Kr. Man brukar räkna med en landhöjning i norra Bohus
län i nutiden om 25 å 35 cm per århundrade. En höjning av 3 m
skulle alltså ha krävt en lid av ungefär 900 år, 6 m 1800 år, om man
räknar med oförändrade höjningssiffror. Hesslands strandförskjutningskurva vittnar om en landhöjning i norra Bohuslän av 10 m
sedan Kristi födelse, 40 m sedan omkring 4000 år f. Kr. Rhytidium
kan i så fall inte på någon av sina nu kända lokaler i Bohuslän vara
relikt från den tid, då den antas ha vandrat i landisens spår som
komponent i tundravegetationen. Uenna härskade i dessa trakter
sista gången omkring 7000 å 8000 år f. Kr. (M. Fries 1951, s. 117
och 121). Ej heller skulle mossan på lokalerna utefter kusten i norr
kunna vara en relikt från en steppvegelation under postglacial
värmetid (Albertson 1946, s. 187-188), eftersom detta skede också
inträffade f. Kr. Det skulle däremot vara tänkbart, att Rhytidium nu i
huvudsak växer på sekundärlokaler, spridd från primära sådana
främst i Bohuslän, vilka tillhört nyssnämnda skeden, och från vilka
den till största delen är utgången. De enstaka klipplokalerna, t. ex.
den vid Saltkällan, skulle kunna vara primära i denna mening,
även om invandringen till dem kan ha skett tidigast i postglacial tid.
Mot antagandet talar dock flera omständigheter.
Det är mindre sannolikt, att Rhytidium skulle försvinna från en så
relativt stabil ståndort som en klippa (jfr Kotilainen 1929, s. 97—98
och 112 11'.), dvs. utbredningen i Bohuslän på mer eller mindre kalt
och kalkhaltigt berg är inte nödvändigtvis mindre nu än tidigare.
Vidare har Rhytidium överallt konstaterats föredra kalkhaltig mark
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(Kotilainen 1929, s. 67; Albertson 1940, s. 78; 1946, s. 184; Du
Bietz 1942, s. 131; 1945, s. 60-62; Mårtensson 1956, s. 308), och

kalkhaltiga jord- och bergarter är, som tidigare nämnts, sällsynta i
Bohuslän. Övervägande i kusttrakterna förekommer skalgrus och
grönstenar. De lösa jordarterna befinner sig nere i dalarna, medan
bergens höjdpartier är kala.
Endast i fjälltrakter har man funnit fertil Rhytidium och även där
sällan (Herzog 1926, s. 175-176; Savicz 1928, s. 140; Albertson1940, s. 78), däremot inte i låglandet eller i Bromion-wegetation
(Braun-Blanquet & Moor 1938) och liknande. Rhytidium saknar
också vegetativa fortplantningsorgan (Herzog 1926, s. 31-32), men
en spridning genom fragmentation på sätt som v. Krusenstjerna
(1945, s. 177) antar för Entodon orthocarpus kan kanske tänkas
förekomma även beträffande Rhytidium. Jag måste emellertid er
känna, att jag aldrig under sommarhalvåret iakttagit »avbrutna
grenar» o.d. på förekomsterna i Bohuslän. Rhytidium’s möjligheter
att genom fragmentation sprida sig längre sträckor, i synnerhet från
isolerade klippförekomster, synes mig små.
Vid den tidpunkt, då de nuvarande lokalerna kan ha uppstått,
dvs. i de flesta fallen e. Kr., är det inte sannolikt, att Rhytidium
kunnat vara fertil i Bohuslän. Inte heller är det troligt, att arten var
fertil vid denna tidpunkt i Västergötland eller Dalsland (i Dalsland
är trots den kalkrika Dalformationen ingen Rhytidium funnen), så
att spridning därifrån kunnat ske till Bohuslän. Det skulle då bl. a.
vara svårt att förklara, varför den inte finns på fler lämpliga stånd
orter i Västergötland (Albertson 1946, s. 186). Och hur skall man
då förklara, att Rhytidium saknas på norra Öland, på Gotland och i
östra Skåne?
Det kan anses mest sannolikt, att Rhytidium spritt sig från Norge
till Bohuslän, vilket redan Albertson (1940, s. 87-88; 1946,
s. 186-187) antog. Lokalerna inom kustområdet i norra Bohuslän
utgör en till synes direkt fortsättning av den sydöstnorska utbred
ningen. Om Rhytidium besitter förmåga till vegetativ spridning
genom något slags fragmentation, kan man givetvis tänka sig, att
den spritt sig till norra Bohuslän från närbelägna norska förekomster
(jfr utbredningskarta, Albertson 1946, fig. 12, s. 185). Till de få och
delvis högt belägna klipplokalerna är dock vegetativ spridning
mindre trolig. En nedvandring genom sporspridning från norska
fjällen kan emellertid inte anses osannolik, trots att sporogonbildningen också i fjälltrakter är sällsynt. De flesta av de få kända loSv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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kalerna med fertil Rhytidium i Skandinavien (Albertson 1940,
s. 86) ligger i Opland och Buskerud, dvs. i fylken nordväst och norr
om Oslo. Från Strömstad till den närmaste av dessa lokaler (Norderhov nära Oslo) är det ca 150 km, till de övriga omkring 300 km.
F.ö. måste möjligheterna till »Fernflucht» anses större för fjäll- än
för låglandsmossor (Albertson 1940, s. 85). Exempel på alpina
växter som nedvandrat är ej heller sällsynta.
Lokalförteckning.
B
G
L
S
U

= Botanisk Museum, Bergen
= Göteborgs Botaniska Trädgård
= Botaniska Museet, Lund
= Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm
= Botaniska Museet, Uppsala

Material från de nya lokalerna befinner sig i förf:s herbarium.
Högdal: Svinesund 1881 A. Grönvall (B, G, L, S: Albertson 1940). —
Grönvalls Svinesund- och Vassbottenkollekter är av flera orsaker tvivel
aktiga. Jag har själv sökt Rhytidium på båda platserna utan att finna den.
I en redogörelse för sin bohuslänska resa har Grönvall (1882), vilken
Albertson icke i något av sina arbeten citerar, ej nämnt Rhytidium bland
alla mer eller mindre anmärkningsvärda fynd i Vassbotten och Svinesund.
Vid den tiden hade Rhytidium endast samlats på en plats i Bohuslän.
Däremot uppger Grönvall Rhytidium från norska sidan av Svinesund,
där även P. Dusén några år senare samlade den i samband med geologiska
undersökningar till kartbladet S.G. U., Ser. Ac, N:o 1. — Andra än Grönvalls kollekter finns ej i museerna. Endast Riksmuseum i Stockholm har
Vassbottenkollekten. Dennas etikett är uppenbarligen skriven av någon
annan än Grönvall (annan stil). Både nomenklatur och undertecknande
avviker också väsentligt från de Svinesundsetiketter jag sett i Stockholm
och Göteborg. Troligen har den ursprungliga etiketten saknats vid ut
skrivningen av den nya.
Strömstad: Hälsö 1875 P. Olsson (U: Albertson 1940).
Naverstad: Vassbotten 1881 A. Grönvall (S: Albertson 1940). Osäker, se ovan angående Högdal: Svinesund.
Tanum: Kalvö (N om Havstenssund), mindre förekomst på NV delen
av ön, 4-5 m ö.h. 1958. Större delen av området har förstörts vid vägbygget
Trossö-Lindö omkring 1950. — Killingen (Ö om Kalvö), flerst., 3-6 m ö.h.
1957.
- Getholmen (mellan Ystholmen och Trossö), liten förekomst, 2 m
ö.h. 1957.
Trossö (N om Havstenssund), många och rikliga förekomster
på N delen av ön, 1-5 m ö.h. 1957-58. — Amundholmen (N om Trossö)
flerst., 1-5 m ö.h. 1957.
Havstenssund, V om landsvägen mittför ka
pellet, 3-6 m ö.h. 1958. — Svinnäs (SV om Grebbestad), mycket litet be
stånd Ö om myr (rikkärr med Selaginella, Ctenidium molluscum och Scorpidium), 5 m ö.h. 1958. — Musö (NV om Fjällbacka), rikligt på S delen av ön,
1 -5 m ö.h. 1958.
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1

RHYTIDIUM RUGOSUM I BOHUSLÄN

61

Svenneby: ön Dannemark (utanför Heestrand), flerst. inne på ön och
dessutom på västra tredjedelen av näset mellan Dannemark och Ulön,
2- 5 m ö.h. 1958. — Dunnholmen (intill Heestrand), på insidans sluttning,
1-2 m ö.h. 1958. — Valön (V om Svenneby), insidan mittför Långö, 1-10 m
ö.h. 1958. Ytterst vidsträckt och rikligt bestånd. — Gerlesborg, i N-sluttning strax V om museihuset, 1958 G. E. Du Rietz (enligt muntligt med
delande av Du Rietz: »allra högst 10 m ö.h.»).
Foss: Saltkällan 1893 E. L. Larsson (G, S: Albertson 1940). 1958
H. P. Hallberg, 2-20 m ö.h. Lokalen är belägen vid inre delen av Saltkällefjorden, N om och nära Gamla Saltkällan, på bergssluttningen V om en
mindre väg, som här löper intill havet.
Tor sby: »V om Höga, på solig diabasbacke vid bron till Lilla Överön»
1924 H. E. Johansson (S: Albertson 1940). 1958 H. P. Hallberg,
3- 10 m ö.h.
Summary.

Rhytidium rugosiim (L. ex Hedw.) Kindb. in Bohuslän, western
Sweden.
On the basis of new findings of Rhytidium rugosum in Bohuslän,
in the west of Sweden, the distribution, sociology, and immigration
history of the moss are treated. The general distribution of Rhytidium
in Sweden has been treated earlier by Albertson (1940, 1946).
Rhytidium has a distribution in Bohuslän (Fig. 1) resembling that
of Helictotrichon pratense, Carex ericetorum, Silene nutans, Ranun
culus polyanthemus, Filipendula vulgaris, Frag aria viridis, and other
calcicole and more or less continental south-eastern species. To
gether with these, and always sterile, Rhytidium grows on shell-sand
in different variants of Avenetum pratense (Albertson 1946, p. 96;
Andersson 1950, p. 163), very often in such a bottom layer as is
shown in Table I. The author has also found Rhytidium in an Avene
tum-community of a different type, characterized by Geranium
sanguineum, Origanum vulgare, and Inula salicina.
In its southernmost locality in Bohuslän, Rhytidium grows on
diabas among Anthoxanthum odoratum, Aira praecox, Rumex acetosella, Teesdalea nudicaulis, Sedum rupestre, Jasione montana, Arte
misia campestris, and others. This community seems to correspond
to the “Aira praecox-Sedum rupestre-Ass.” preliminarily described
from Scania by Tüxen (1951, p. 163).
On shell-sand Rhytidium grows at a height of 1-6 m, rarely as
much as 10 m, above sea-level. The land-elevation that has taken
place in the last 2000 years is about 10 m in the north of Bohuslän.
The author thinks it likely that Rhytidium has spread to Bohuslän
Sv. Bot. Tidskr.j 53 (1959): 1
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from Norway. The distribution of Rhytidium in northern Bohuslän
is a direct continuation of that in south-eastern Norway. As is the
case in other parts of Fennoscandia, in Bohuslän, too, Rhytidium
seems to require an open vegetation and a more or less calcareous
and dry soil. All over the world Rhytidium is found fertile in mountain
districts only, and even there but rarely. Moreover, it has no vegeta
tive reproductive organs (Herzog 1926, pp. 31-32) but can conceiv
ably spread through fragmentary parts of the plant. The occurrences
along the coast of northern Bohuslän may be due to diffusion of such
fragments from neighbouring Norwegian localities. On the other
hand, spreading of Rhytidium by means of spores from the Norwegian
part of the Scandes is not improbable either. Most of the findings of
fertile Rhytidium in Fennoscandia have been made in southern
Norway, on mountains fairly close to Oslo.
Växtbiologiska Institutionen (Institute of Plant Ecology), Uppsala
Universitet, december 1958.
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ZU K TAXONOMIE VON NAVICULA
LAGERSTEDTII CE.
VON

R. W. KOLBE.
Über die Morphologie und systematische Stellung von Navicula
Lagerstedtii Cl. scheint noch keine volle Klarheit zu herrschen,
trotzdem die Form in letzter Zeit Gegenstand der Diskussion war
(Lund 1946, Hustedt 1957). Die Unklarheit dürfte ihren Grund
darin haben, dass die von Lagerstedt (1873) abgebildete Form
sehr selten und wohl nur von wenigen Beobachtern gesehen oder
erkannt worden ist.
Nachdem Lagerstedt (1873, S. 35, Taf. 2, Fig. 12 a) eine kurze,
unvollständige Diagnose und eine — trotz Kleinheit — charakteristi
sche Zeichnung (siehe Reproduktion in zweifacher Vergrösserung
fig. nostr. 1) gegeben hatte, nahm Cleve (1894, I, S. 141) diese Art
unter dem Namen Navicula Lagerstedtii Cu. in seiner bekannten
Synopsis auf. Seine Diagnose ist ebenso unvollständig wie die von
Lagerstedt, insbesondere fehlt ein Hinweis auf das auffallendste
Merkmal: die verdickten, weiterstehenden, schwach radiierenden
Mittelstreifen, die in Lagerstedts Zeichnung deutlich zu erkennen
sind. Trotzdem dürfte Cleve dieses Merkmal nicht entgangen sein,
da er N. Lagerstedtii in die Sektion Naviculae decipientes einordnete,
deren Vertreter u. a. durch weiterstehende Mittelstreifen gekenn
zeichnet sind. Es ist augenscheinlich, dass Cleve die Form nicht
gesehen hat; es fehlt in seinem Text auch das Ausrufungszeichen,
mit dem er anzudeuten pflegte, dass er die betreffende Form aus
eigener Anschauung kannte.
ln der modernen Diatomeenliteratur taucht die Form in Hustedts
Arbeiten (1934a, S. 385, 1934fo, Taf. 400, Fig. 33-37 und 1937-38,
S. 254, Taf. 18, Fig. 8, 9) auf. Die Abbildungen zeigen deutlich, dass
Hustedt Lagerstedts Originalfigur entweder missverstanden hatte
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oder ihr keinen Glauben schenkte. Denn in Hustedts Zeichnungen
ist eine andere Form abgebildet, bei der die charakteristischen
Mittelstreifen fehlen, die eine Mittelarea besitzt und deren End
streifen durch Unterbrechungen gekennzeichnet sind. Hustedt
(1937-38, S. 254) stellte diese Form auf Grund ihrer eigenartigen
Endstreifen mit Navicula annulata Gr. zu einer neuen Gruppe
zusammen: Naviculae annulatae Hust. Die von Hustedt als
„Navicula Lagerstedtii“ aufgefasste Form hat aber mit Lagerstedts
Art ausser der dreigewellten Umrissform nichts gemeinsam, wie die
Gegenüberstellung der hier reproduzierten Figuren 1 und 6 zeigt.
Lund (1946, S. 67) bezweifelt die Identität der von Hustedt
abgebildeten ,,Nav. Lagerstedtii“ mit Lagerstedts bzw. Cleves
Art. Er urteilt vor allein nach Lagerstedts Zeichnung und macht
mit Recht auf die verdickten, weiterstehenden Mittelstreifen und
den abweichenden Schalenumriss aufmerksam. Gesehen hat auch
er die Originalform nicht. A. Cleve-Euler (1934, S. 83) notiert
Nav. Lagerstedtii als sehr selten aus einem Tümpel in FinnischLappland. Auch sie (1953, III, S. 181) legt Nachdruck auf die ver
stärkten, „lockerer stehenden“ (ibid.) Mittelstreifen sowie auf die
relativ kurzen und spitzen terminalen Wellen und äussert Zweifel
an der Zusammengehörigkeit von Hustedts ,,Nav. Lagerstedtii“
mit Lagerstedt—Cleves Form.
Durch die Freundlichkeit von Herrn Staatsgeolog lil.dr. E. Fromm,
dem ich auch an dieser Stelle bestens danke, erhielt ich ein fossiles
Material (Interglazial) aus Ale (Norrbottens län), welches in spär
lichen Mengen Diatomeen enthielt. Unter diesen fand sich in zwei
Exemplaren eine Form, deren Charakter der Zeichnung Lager
stedts so gut entspricht, dass an ihrer Identität mit der Lagerstedt—
CLEVESchen Form kaum zu zweifeln ist. Das photographierte Exem
plar (Frustei) ist zwar bedeutend länger und schlanker, als das
(einzige) von Lagerstedt beobachtete — es könnte sich vielleicht um
eine Erstlingszelle handeln—, ein anderes Exemplar meines Materials
war sichtlich kürzer und zeigte den gleichen Charakter; es konnte
aber wegen seiner starken Schräglage mitten in dichtem Detritus
nicht gemessen werden. Eine schwache Krümmung der Schale
bedingte es, dass bei drei verschiedenen Einstellungen photogra
phiert werden musste.
Schon bei relativ schwacher Vergrösserung (Fig. 2, Trocken
system, Vergrösserung 500:1) fallen die charakteristischen Mittel
streifen auf. Zu den übrigen Figuren ist zu bemerken, dass Fig. 3
5- 593371
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Fig. 1-7. ■— 1. Ncwicula Lagerstedtii Cl. Vergrösserte Reproduktion aus Lagerstedt
(1873, Taf. 2, Fig. 12a) (2:1). 2. Navicula Lagerstedtii Cl. Fundort: Ale, Norrbottens
län. Trockensystem, Apochr. 4 mm (500:1). 3. Dasselbe Exemplar, Hom. Immers.,
Apoehr. 90 x , n. Ap. 1,40 (1360:1). 4. Dasselbe Exemplar, Hom. Immers., Apochr.
90 x , n. Ap. 1,32 (1430:1). 5. Dasselbe Exemplar, Hom. Immers. Apochr. 90 x , n. Ap.
1,40 (1360:1). 6. ,,Navicula Lagerstedtii“ sensu Hustedt (19346, Taf. 400, Fig. 35) =
Nav. ignota Krasske (?) (Vergr. It. Hustedt 2000:1). 7. Navicula ignota Krasske (?),
Fundort Ale, Norrbottens län, Hom. Immers. Apochr. 90 x , n. Ap. 1,40 (2300:1). —
Nähere Erklärung im Text.
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auf die Umrisslinie eingestellt ist und Fig. 4 auf die allgemeine Scha
lenstruktur; Fig. 5 zeigt (bei etwas tieferer Einstellung) die Zentral
poren, die in feine Spalte ausgezogen und nach derselben Seite
abgebogen sind, ähnlich Avie bei Navicula gibbula Cl., mit der unsere
Form auch den Charakter der Streifung teilt. Dass diese Spalte
Lagerstedt nicht aufgefallen waren, ist sehr verständlich, da sie
sich nur mit modernen Hilfsmitteln einwandfrei beobachten lassen.
Die Diagnose von Navicula Lagerstedtii Cl. wäre durch folgende
Angaben zu vervollständigen:
Schalenform: dreiwellig, wobei die mittlere Welle länger ausgezogen
und schwächer konvex ist, während die beiden terminalen kürzer und spitzer
sind.
Schalenlänge: kann 52 /« erreichen, die Breite bis 10 fi.
Streifendichte: bis 10/10 n (Mitte), bis 14/10 fj, (an einer terminalen
Welle gemessen). Alle Streifen —• auch die Endstreifen — leicht radial,
fein punktiert; die Punkte bilden schwach undulierende Längslinien.
Zentralporen: fein spaltförmig ausgezogen und nach der gleichen
Seite abgebogen; auch in der anderen Schale einer Frustei weisen die
Spalte nach der gleichen Seite.

Die nach der gleichen Seite abgebogenen Zentralporen sind ein
genügend wichtiges Kennzeichen, um Navicula Lagerstedtii Cl. in
die von McCall (1933, S. 247) vorgeschlagene Sektion Fistulatae
einzuordnen, zu welcher Gruppe auch die sonstige Skulptur der
Form passt. Die Raphe scheint auch zwischen schwach ausgebildeten
Kieselrippen eingeschlossen zu sein, was jedoch nur schwer zu
beobachten ist.
Soweit mir bekannt, ist Navicula Lagerstedtii Cl. bisher nur an
drei Standorten gefunden worden: Spitzbergen (rezent? Lager
stedt), Finnisch-Lappland (rezent? Cleve-Euler) und Ale (Nederluleå, Norrbottens län, fossil, Interglazial). Die drei Funde deuten
gewiss auf ein nordisches Wohngebiet der Form, doch kann man
nach dem spärlichen Material noch nichts Bestimmtes über die
geographische Verbreitung und Ökologie der Form aussagen.
Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass die Bezeichnung
,,Navicula Lagerstedtii“ für die von Hustedt (1934 b, Taf. 400,
Fig. 33-37) abgebildete Form einzuziehen ist. Wenn man mit
Hustedt die Unterbrechung der Endstreifen als ein spezifisches
Gruppenmerkmal ansieht, so gehört seine (noch umzubenennende)
,,N. Lagerstedtii“ in die Sektion Naviculae annulatae Hust., wie deren
Begründer (l.c.) dies auch vorschlug. Die Feststellung der unter
brochenen Endstreifen erfordert — besonders bei kleinen Formen —
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eine sehr genaue Beobachtung und es ist wahrscheinlich, dass die
Sektion bei weiterer Untersuchung von mangelhaft bekannten Arten
eine weitere Bereicherung erfahren wird.
Hustedt (1957, S. 287) hat das sehr begreifliche Desideratum ausge
sprochen, die Streitfrage um Navicula Lagerstedtii an Hand eines Typen
präparats von Lagerstedt zu klären. Dessen gesamtes Material (Präparate
und Rohmaterial) sind in dem riesigen Nachlass von P. T. Cleve enthalten,
das im Naturhistorischen Museum in Stockholm aufbewahrt wird. Vom
Material: Liefde Bay, Spitzbergen (dem Originalmaterial Lagerstedts)
sind in Cleves Liste 8 Präparate verzeichnet, aber nur 2 vorhanden und
etwas Rohmaterial. Ich habe sowohl die 2 vorhandenen Präparate, als auch
solche, die ich aus dem Rohmaterial herstellte, ebenso genau, wie vergeblich
durchmustert. So ist leider kaum Hoffnung vorhanden, Exemplare aus La
gerstedts Originalmaterial zu Vergleichen heranzuziehen. Professor Astrid
Cleve-Euler besass auch keine Präparate ihrer Fundorte in Nordfinnland.

Was ist nun „Navicula Lagerstedtii“ sensu Hustedt? Zu den
Ausführungen Lunds (1946, S. 65) ist zunächst zu sagen, dass er
nach dem oben Gesagten durchaus recht hat, die Verbindung von
Navicula ignota Krasske mit Navicula Lagerstedtii Cl. (der Original
form Lagerstedts) abzulehnen. Was die Beziehungen zwischen
N. ignota Krasske und ,,N. Lagerstedtii“ sensu Hustedt anbetrifft,
so macht Lund (l.c.) auf die kleinen Unterschiede der beiden Formen
in bezug auf deren Länge (17-25 g gegenüber 15-21 /u), Streifung
(12—15 gegenüber 16-18 in 10 g) und den Charakter der End
streifen (durchgehend bei der ersten, unterbrochen bei der zwei
ten Form) aufmerksam, während die Umrissform bei beiden die
gleiche ist. Zum Vergleich photographierte ich ,,N. Lagerstedtii“
sensu Hustedt (=V. ignota Krasske?), die mir von mehreren
Standorten in Schweden bekannt ist (Fig. 7). Das hier abgebildete
Exemplar stammt aus dem gleichen Material, in dem auch N. La
gerstedtii Cl. gefunden wurde, nämlich aus Ale (Norrbottens län).
Seine Dimensionen betragen: Länge = 24 g, Breite = 5,5 g, Streifen
(gemessen im ersten Schalendrittel) = 14 in 10 g und ich glaube,
dass die kleinen Differenzen in Länge und Streifung noch inner
halb der Variationsbreite ein und derselben Form liegen. Bezüglich
der Endstreifen, wohl dem wichtigsten Unterscheidungsmerkmal,
glaubt Lund, dass die Feststellung kontinuierlicher Endstreifen bei
N. ignota auf einem Beobachtungsfehler Krasskes beruht, der die
faktisch vorhandenen Unterbrechungen nicht gesehen hatte. Ist dies
der Fall, so hat Lund (l.c.) auch darin recht, dass seine Figur 4
(O-V), Hustedts (1937-38, Taf. 18, Fig. 8, 9) und ebenso Fig. 7
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der vorliegenden Mitteilung die gleiche Form darstellen, die nach
den Prioritätsregeln als Navicula ignota Krasske bezeichnet werden
muss. Eine Nachuntersuchung von Krasskes Material zwecks end
gültiger Feststellung des Charakters der Endstreifen von N. ignota
ist jedoch sehr zu empfehlen. Von der sehr ähnlichen Navicula
paludosa Hust. unterscheidet sich N. ignota Kr. durch das Fehlen
eines Stigmas in der Mittelarea.
Zum Schluss noch eine Bemerkung über die Schreibweise der
adjektivischen bzw. dedikativen Personennamen in der botanischen
Nomenklatur, wie z.B.: Navicula Lagerstedtii, Cyclotella Kützingiana
u. a. Skuja (1956, S. 8) befürwortet — gegenüber den Bestrebungen,
solche Personennamen klein zu schreiben — die Beibehaltung der
in der Botanik bisher üblichen Schreibweise, d. h. personelle Namen
von Taxa mit einer Majuskel zu beginnen. Die Gründe, die Skuja
anführt, erscheinen mir vollkommen einleuchtend: die alle Schreibart
ist logischer, pietätvoller und ästhetischer. Diese Gründe wiegen
m. E. schwerer als eine — recht illusorische — Uniformität mit
anderen Disziplinen. Da es sich hierbei auch um eigentlich recht
unwesentliche und formelle Dinge handelt, halte ich eine Änderung
der hergebrachten Schreibweise neben den von Skuja vorgebrachten
Gründen ausserdem für völlig unnötig. Viele Botaniker halten noch
an der alten Schreibweise fest, manche haben sich für sie eingesetzt
(vgl. z. B. Hustedt 1957, S. 202) und es ist zu hoffen, dass Skujas
Ausführungen allgemeines Gehör finden und sich auch Geltung auf
nomenklatorischen Kongressen verschaffen werden.
Auch die vorliegende Arbeit ist durch ein Teilstipendium der Helge
Ax:son Johnsons Stiftelse gestützt worden; ich möchte an dieser Stelle
der Stiftung meinen besten Dank aussprechen. Mein Dank gebührt ferner
Herrn Professor O. Selling für die Überlassung eines Arbeitsplatzes in
seinem Institut und Herrn Präparator K. E. Samuelsson für seine Hilfe
bei photographischen Arbeiten.
Paläobotanische Abteilung des Reichsmuseums, Stockholm, im Septem
ber 1958.
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EXPERIMENTAL OBSERVATIONS ON THE ALGAL
GENUS TREBOUXIA DE PUYMALY.
BY

VERNON AHMADJIAN.
American Scandinavian Foundation Fellow
(Institute of Systematic Botany, Uppsala.)

Although comprising the algal symbiont of the majority of lichens
described up to the present time, the genus Trebouxia is insufficiently
known. The lack of cytological details regarding this algal genus can
undoubtedly be correlated to the difficulty in extricating single
cells from the lichen thallus to obtain pure clonal cultures, and the
absence of widespread free-living forms.
It is hoped that the following investigative report will contribute
to the understanding of this genus and be useful in the complexities
of lichen systematics.
The method used in the isolation of single algal cells from the lichen
thallus is outlined as follows:
The lichen is first placed under a jet of cold water for approxi
mately 15-20 minutes to remove any adhering extraneous debris.
In the case of foliose lichens the upper cortex is then carefully re
moved with a flamed scalpel and bits of the “gonidial” layer are taken.
With crustose and fruticose lichens, only the cleanest parts of Ihe
lhallus are chosen. The small fragments of Ihe lhallus are then
placed in a drop of sterile water on a glass plate, and with a glass
slide the fragments are macerated into a green, soupy solution. The
liquid is then poured into a vial and is ready for examination. A
drop of this solution under the microscope shows the presence of
numerous free-lying algal cells surrounded by broken pieces of the
fungal hyphae. Many of the algal cells still retain small bits of ad
hering hyphae (PI. I, a). It is this type of cell which must be selected,
for then one can say with assurance that the true algal symbiont
of the lichen has been isolated (Waren 1918-19, Jaag 1929). After
Su. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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a young, healthy-looking algal cell with a bit of the fungal hypha
clinging to it has been chosen, it is transferred by means of a micro
pipette through four or five successive sterile water-drops or until
the cell is clear from surrounding debris. The micropipette is steam
sterilized for a few seconds before the last two transfers and the cell
is then inoculated onto the nutritive medium. In this investigation
an agar-glucose-peptone medium was used generally for the isola
tions as follows (pH = 6.70):
Knop’s sol., acc.toPringsheim 1946....
Soil-extractnutrient sol., acc. toBold 1942
Peptone................................................................. 1.0
Glucose......................................................................2.0
Agar.......................................................................... 1.6

85 cc
14 cc
g
g
g

For each lichen species an average of 15 algal isolations were
made in 10 cc test tubes which were kept in a cool (15-18°C)
northerly exposed location. The percentage of colonies obtained
ranged from 0 to 50 %. Depending on the species of Trebouxia,
the colonies became visible between two to six weeks. With the use
of this isolation technique there was virtually no contamination.
The algal symbionts of the following lichens were isolated and
investigated.1 All except No. 3 are new species of Trebouxia to be
described at a later date.
1. Cladonia cristatella Tuck.
2. Pilophorus acicularis (Ach.) Nyl.
3. Siereocaulon evolutoides (H. Magn.) Frey 1 (Trebouxia glomerata
Stereocaulon pileatum Ach.
(Warén) Ahm. nov. comb.2)
4. Cladonia sp. (originally isolated by Beijerinck)
5. Parmelia rudecta Ach.
6. Parmelia caperata (L.) Ach.
7. Physcia stellaris (L.) Nyl.

I

8. Physcia sp. (Antarctic specimen)
9. Lecanora dispersa (Pers.) Röhl.
10. Lecanora rubina (Vill.) Ach.

11. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

Buellia punctata (Hoffm.) Mass.
In addition to the above, one free-living species, Trebouxia arboricola Puymaly was isolated and investigated.
The various stages in the life history of the algal species were
studied with the aid of hanging drop preparations. Stained prepara
1 Stock cultures maintained at the Culture Collection ot Algae at Indiana Univ.
2 Syn. Cystococcus glomeratus Warén, ‘‘Reinkulturen von Flechtengonidien”, öfvers.
Finska Vetensk. Soc. Förhandi., LXI, 1918-19.
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tions of the cells using iron alum haematoxylin (Starr 1955) were
also utilized.

Along with the cytological investigations, studies were made on
the gross morphology of the colonies of individual species grown
on different nutritive media, and on solid and in liquid substrates.
Both solid and liquid cultures were made in 50 cc Erlenmeyer
flasks filled with 15 cc of medium. In any comparative series of
investigations, however, all flasks and media Avere of uniform size
and quality. As a means of assuring that the algal forms studied
were not atypical because of the richness of the medium, parallel
cultures were grown in a soil-extract nutrient solution. Optimum
growth temperature experiments Avere also made Avith the different
Trebouxia isolates.
In view of these investigations, the genus Trebouxia can be attri
buted the fo 11 owing characteristics: an eccentrically located nucleus
usually visible in the living condition (PI. I, b) and a single, large,
axile chromatophore having one, rarely more, centrally located
pyrenoid (PI. I, b) AAdiich is sometimes diffuse or consists of short
radially arranged rods; production of biflagellate Protosiphon type
zoospores (Starr 1955) Avhich are naked and round up quickly in
an amoeboid fashion Avhen they come to rest; the zoospores lack a
stigma, are usually quite markedly flattened, have a posterior,
small, cup-shaped, pale green chromatophore, and possess tAvo
flagella of equal length Avhich generally extend several microns
beyond the body (PI. I, c); production of aplanospores; presence of
a distinct gelatinous sheath in some species.
The vegetative cells, depending on the species, may be spherical,
ellipsoidal or egg-shaped, and of varying sizes. The largest vegetative
cells encountered in this investigation attained a maximum diameter
of 34 microns, the average diameter of the mature cells in this species,
hoAvever, being somewhat lower. The cell Avail is smooth and .5—.9
microns thick. In old cultures many of the cells have a lateral
thickening of the Avail. Cells of all the species shoAved a strong + violet
reaction Avith zinc-chloro-iodide solution. The presence of a gelati
nous sheath Avas also shoAvn in several species by the use of India
ink (PI. I, d). In some cells the Avidth of the sheath reached 3.3
microns. Production of a sheath by the algal cells apparently occurs
only under cultural conditions as no indication of a gelatinous
sheath Avas found in cells from freshly macerated lichen thalli. The
sheath has a granular appearance Avhen seen under an electron
Sv. Hot. Tidskr., 53 (1959): 1
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microscope (PI. III). Groups of cells may have a confluent sheath.
In some of the species the formation of the sheath was independent
of the growth medium (agar-glucose-peptone, agar-glucose-aspara
gine, soil-extract solution, and Knop’s mineral solution) and tem
perature. In other species the formation of a sheath was almost
wholly dependent on the temperature and medium.
The species of Trebouxia studied in this investigation can be divided
into two groups on the basis of the shape of the vegetative cell chromatophore and its mode of division. In the first group (nos. 1-4)
the chromatophore is deeply incised into narrow irregular processes
which extend to the cell wall (PI. I, b). The second group (nos. 5—11)
is characterized by a comparatively smooth margined chromatophore
which is generally some distance from the cell wall (PI. I, e). As
regards division, in the first group the chromatophore assumes a
wholly parietal position during its bipartitions and is closely com
pressed against the cell wall. In the second group the chromatophore
still retains its central position during division and does not have a
compressed form.
Most of the species investigated produced motile cells frequently
and abundantly under cultural conditions. Only in two species were
the efforts to obtain zoospores persistently unsuccessful. In the
Trebouxia-symbiont of Physcia sp. (Antarctica) numerous large
zoosporangia were formed, but no motile cells were released even
under optimum temperature conditions. The free-living isolate,
Trebouxia arboricola, produced no zoosporangia at all in culture;
asexual reproduction was completely by aplanospores. The zoo
spores of the genus Trebouxia are generally 7-9 microns long (rarely
10 microns), 3.3—5.5 microns wide, and 2 microns high; they are
usually distinctly flattened on one side and occasionally assume a
curved shape; the flagella reach a length of 9-11 microns. As it was
virtually impossible to observe the dimensions of the zoospores in
the free-moving state because of the rapidity with which they moved
and rounded up (PI. II, a), the measurements were made after
fixing the zoospores with osmic acid fumes. It was difficult to as
certain how many different types of motile cells a certain species had.
Because of the lack of a rigid cell wall, the zoospores may be of
divers sizes and shapes in a culture, indicating different stages or
degrees of rounding up. The phenomenon of incomplete cleavage
of zoospores was seen in practically all the species. Quite frequently
one would encounter “3-headed” zoospores and Vo/uorr-looking
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forms in the cultures, many of them highly motile (Warén 1918-19,
Jaag 1929). Premature discharge of a sporangium resulted in some
nondescript, bizarre forms of flagellate masses. Sexual fusions in
hanging drop preparations were seen between motile cells of the
same size and from (lie same sporangium, but the percentage was
very small. The zygotes resulting from these fusions were smoothwalled, possessed two separate chromatophores (PI. II, b) and
developed in a normal vegetative manner (Hedlund 1949). An
eccentric nuclear body appeared several days after fusion and
assumed a central position as the two chromatophores underwent
bipartitions when the cell matured. Development to the sporangial
stage was not followed. In some instances numerous young rounded
cells were seen with two, even three separate chromatophores. Many
of these forms can undoubtedly be explained by incompletely
cleaved zoospores which merged after coming to rest. Attempts
were made to stain the zoospores of several clones with neutral
red and test their compatibility with other clones and species, but
the frequent occurrence of incompletely cleaved zoospores made an
evaluation extremely difficult. The number of zoospores in a spo
rangium can be as high as 256 and the frequency of zoosporangia
(PL II, c) in a culture is generally dependent on the cultural condi
tions. In a freshly growing liquid culture where conditions are near
optimum, the percentage of zoosporangia is very high. As the culture
ages and the cells become crowded, the percentage of aplanosporangia increases sharply while that of the zoosporangia decreases.
The failure to observe motile zoospores in lichen algae taken fresh
from a thallus could be explained by this phenomenon. As stated
by Bold (1957), “In Chlorococciun and other algae, zoospores usually
are interpreted as reversions to a primitive motile condition. When
cultivated on agar, and presumably in nature as well, vegetative
cells may undergo zoosporogenesis but fail to develop into or liberate
zoospores. The latter remain nonmotile and initiate their development
into a new generation of vegetative cells within the parent cell wall,
which is finally ruptured by their increasing size. Such reproductive
cells are called aplanospores.’’ This does not, however, rule out the
possibility that Ihe lichen algae in a thallus, during optimal seasonal
conditions, could release motile zoospores which would form new
algal colonies away from the parent plant. To reject this possibility
would mean that the lichen ascospores are practically functionless
as far as lichen distribution is concerned.
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The production of aplanospores was noted in all the species
investigated. Unlike Waren, I found it rather difficult to separate
the species on the mode of aplanospore formation. Waren (1918-19)
separated the lichen algae he studied into two subgenera, viz.
Eucystococcus and Eleuterococcus, distinguishing them by the fact
that in the first group with aplanospore production there appeared
more or less constant vegetative “Teilungsstadien” (the cells divide
into 4, 8, or 16 (rarely more) daughter cells giving a polygonal
appearance) (PL II, d). In the second group, vegetative “Teilungs
stadien” are lacking with aplanospore production; the number of
aplanospores in a sporangium is very variable, often amounting to
over 32 (to 40—250) (PI. II, e). In the investigation reported here, the
distinction between species based on this characteristic was not
sharp at all. Several species formed aplanosporangia of both types,
the predominance of one over the other being dependent on the
medium used. Even Waren was forced to recognize an intermediate
species which formed both types of aplanosporangia. In many of
the investigated species, huge balls of cells (PI. II, e) were formed
because of failure of the aplanospores lo dissociate after rupture
from the mother cell (PI. II, f). These species were characterized by
the presence of numerous large irregular masses of cells in a liquid
culture. The spores failed to dissociate even when the species were
grown in continuous shake cultures.
The formation of both zoospores and aplanospores in all the species
studied was by means of a successive bipartition of the chromatophore (PI. II, g).
The nucleus of Trebouxia is located in a clear pocket close to the
wall of the vegetative cell and generally measures 3.3 x 3.3 microns.
Under the electron microscope the double nuclear membrane and
what looks like a nucleolus can be seen (PI. III). In most of the
species, during division of the chromatophore, the nucleus migrates
to a central position between the partitioned halves of the chromato
phore and then divides. The two daughter nuclei then take a position
between the pieces of chromatophore which have divided again in
anticipation of another nuclear division. In Parmelia caperata and
P. rudecta many binucleate vegetative cells were seen in the cul
tures, the nuclei either being close together in the normal eccentric
position or located on each side of the cell close to the wall. The
number of uninucleate vegetative cells, however, outnumbered the
binucleate cells in any of the cultures. The nucleus in these species
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seems to divide either before or in conjunction with the chromatophore. The bipartitions of the chromatophore in anticipation of
nuclear divisions were not as much evidenced here as in the other
species.
The colonies formed by the various Trebouxia species generally
showed characteristic differences in color, shape (PL IV, a-g) and
rate of growth. In most cases, however, these characteristics were
not constant and varied according to the medium and temperature.
The algal symbiont of Parmelia caperata, for example, formed a
knobby-looking colony on AGP (PI. IV, g) and a smooth, wholly
gelatinous colony on AGA. The rate of growth of some species was
markedly faster when peptone was used as the nitrogen source;
other species showed a preference for asparagine. In Stereocaulon
pileatum and St. evolutoides, the algal symbiont from the former
consistently grew faster than the latter at all temperatures and on
all media used, although the isolates from both lichens were wholly
identical from the morphological point of view. Perhaps one should
designate physiological strains of lichen algae in a manner com
parable to the chemical strains of lichens as proposed by Lamb
(1951). The color of the colonies also varied from light green to
dark (blackish) green depending on the type of nitrogen source.
There were also noticeable differences between the species as
regards temperature. The optimum growth temperature of most of
the species ranged somewhere between 15 and 23°C (Thomas 1939).
Cultures for the growth and temperature experiments were grown
on solid substrate and in complete darkness, the determinations being
made after two months’ growth. Growth curves were calculated by
procuring height and diameter measurements of the colonies and then
determining the volume of \ of a prolate spheroid or of a spherical
segment, depending on whether the height was greater or less than,
respectively, \ the diameter.
A curious phenomenon was noted with regard to the phycobiont
(Scott 1957) of Buellia punctata and Xanthoria parietina in that
the colonies would turn colorless if grown in direct light, both on
nutritive and non-nutritive media. This was a very constant charac
teristic of this species of Trebouxia. Jaag (1929) reported the same
phenomenon in some of the lichen algae he investigated. Although a
pigment analysis has not been made, it can he hypothesized that
these phyeobionts are deficient in carotenoids, a condition which is
perhaps comparable to that of a carotenoid-deficient mutant of
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): i
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Chlamydamonas which was recently reported (Sager & Zalokar
1958). The hypothesis that carotenoids protect cells from “photo
dynamic destruction by chlorophyll” may be applied to these lichen
algae as well as the Chlamydamonas mutant (Griffiths et al. 1955).
In nature these lichen algae could be sufficiently shaded by the
lichen pigments or derive some necessary factor from their fungal
partners.
The specificity of lichens with regard to their algal symbionts has
long intrigued lichenologists. Can the same lichen species have
different algal symbionts? Can different lichens have identical species
of alga as a partner? Continued investigations show that the answer
to both questions is yes. Chodat (1913) and Jaag (1929) found
several species of algal symbiont in the same species of lichen.
Raths (1938) noted this phenomenon in her experiments with the
lichen algae from the family Caliciaceae, and Waren (1918-19) in
his investigations with Xanthoria parietina. The occurrence of the
same phycobiont in many different lichens has been reported by
several workers (Waren 1918-19, Raths 1938, Zeitler 1954).
Zeitler even showed that Myrmecia pyriformis may occur in an
aquatic lichen, Verrucaria snbmersa, and a terrestrial lichen, Dermatocarpon velebiticum, and also that lichen families may have several
algal genera as phycobionts. In this investigation as well, it was
shown that different lichens may have the same algal partner.
The same phycobiont was found in Xanthoria parietina and Buellia
punctata. Stereocaulon pileatum and St. evolutoides were also shown
to have the same species of Trebouxia as the algal symbiont, a species
that was originally described by Waren (1918-19), who isolated it
from numerous Cladonia species.
From these reports it would seem that in the majority of lichens
the algal partner is of little importance in determining the charac
teristic shape of the lichen thallus. The most logical method of classi
fying lichens would certainly be to place them among the fungi
rather than as a separate group. One wonders just how wrong
Schwendener was in his original statement that most lichens were
actually fungi which were parasitic on algae.
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Explanation of Plates.
Plate I.
a. Algal cell from freshly macerated thallus of Lecanora dispersa showing hyphal frag
ment and haustorium.
b. Vegetative cells of Stereocaulon pileatum phycobiont.
c. Zoospore of Physcia stellaris phycobiont fixed with osmic acid fumes.
d. Vegetative cell of Cladonia cristatella phycobiont in India ink preparation illustrating
gelatinous sheath.
e. Vegetative cell and developing aplanospores of Physcia stellaris phycobiont.
Unit = 10 microns.

Plate II.
a. Mixture of the two symbionts of Lecanora dispersa in a synthesis attempt, illustrating
encircling fungal hypha and recently rounded zoospores.
b. Zygote of Physcia stellaris phycobiont shortly after fusion.
c. Developing zoosporangium of Parmelia rudecta phycobiont.
d. Developing aplanospores of Physcia stellaris phycobiont.
e. Aplanospores of Stereocaulon pileatum phycobiont.
/. Recently ruptured aplanosporangium of Physcia stellaris phycobiont.
g. Cells of Physcia stellaris phycobiont, one vegetative and the other whose chromatophore is undergoing first cleavage.
Unit = 10 microns.

Plate III.
Electron photomicrograph of Parmelia caperata phycobiont fixed in 2 % KMnOj and
examined with RCA-EMU-2-D electron microscope, showing gelatinous sheath, cell
wall, nuclear membrane, nucleus, nucleolus, mitochondria and chromatophore margin,
x 17,000.

Plate IV.
Colonies of phycobionts from the following lichens: a, Physcia slellaris; b, Physcia sp.
(Antarctica); c, Lecanora dispersa; d, Trebouxia arboricola (free-living alga); e, Cladonia
sp.; /, Parmelia rudecta; g, Parmelia caperata. All colonies were grown in a northerly
exposure, at 15-18°C, on AGP medium, and photographed after 2 months’ growth, x 1.2
natural size.
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MORPHO-CYTOLOGICAL STUDIES OF THE GENUS
GNOMONIA.
III. EARLY STAGES OF PERITHECIAL DEVELOPMENT.
BY

JOHN F. MORGAN-JONES.
Introduction.
In a previous paper on the morphology of the Pyrenomycete
Gnomonia intermedia Rehm (Morgan-Jones, 1953), the writer dis
cussed the development of the perfect stage, from its inception up
to and including the formation of the ascospores.
It was found that a conspicuous “coil” or ascogonial fundament
is soon surrounded by a sheath of vegetative hyphae, maturing
into a stout, septate ascogonium which terminates in a morpho
logically distinct trichogyne. It was also stated that the anterior
cells of the ascogonium, i.e., those closest to the trichogyne, give
rise to ascogenous hyphae and that these subsequently fragment
into isolated groups of cells which continue to proliferate independ
ently, finally producing the asci.
The present account is concerned with perithecial development
prior to ascus formation, since it is these earlier stages (judging from
similar accounts of other Pyrenomycetes) which appear subject
to the Avidest variation. Moreover, the disparity between the Avriter’s
findings in connection Avith G. intermedia and those reported by
Brooks (G. erythrostoma, 1910), Miles (G. ulmea, 1921), and
Pomerleau (G. ulmea, 1938), suggested that a comparative study
of seAreral Gnomonia species (including G. ulmea) might help to
clarify such questions as (a) the origin of the sterile elements of the
perithecium, (b) the production and development of the ascogenous
system, and (c) the fate of the ascogonium. In order to extend the
investigation someAvhat, a related species, Hypospila pustula, has
been included.
503:171
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In respect of terminology, it should be noted that “archicarp”
is used here in preference to “ascogonium" when referring to the
fertile branch, and that “peloton” has been adopted from Pomerleau’s text as a convenient way of describing the incipient perithecium, viz., the developing archicarp and its ensheathing hyphae.
Almost inevitably, the writer has been led to revise some of his
former conceptions regarding cell relations within the young fruit
body. It is hoped, however, that the following account, based as it is
upon a wider range of material, will contribute to a clearer picture
of perithecial development in this particular genus.
Material.
Gnomonia setacea, G. intermedia, G. gnomon, and Hypospila
pustula were collected near Kvarnbo in the neighbourhood of Upp
sala, Sweden, the first two species occurring on withered leaves of
Betula verrucosa, and the others on Corylus avellana and Quercus
robur, respectively.
All three Gnomonia species form their perithecia in late autumn.
Ripe asci may occur as early as the middle of November, though
the ascospores are not discharged until early in the following spring.
From this it might be inferred that spore liberation is timed to
synchronize with the opening of the young leaves and that therefore
these fungi pursue a parasitic existence during the summer. How
ever, living leaves of neither birch nor hazel in and around the
collection site showed any indication of infection, nor did attempts
to infect seedlings arlilieially by spraying them with a suspension of
ascospores produce positive results. Thus, these fungi should pos
sibly be regarded as strictly saprophytic, a habit certainly consistent
with the fact that they grow and fruit readily on artificial media.
Vleugel (1911) gives the following description of a fungus identi
fied as Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et de Not. f. AIni nov. f.,
collected at Umeå (p. 330): “An abgestorbenen Blättern von Ainus
incana und borealis: ... Asci ... 23-31 x 5-10 p gross. Asci, wenn
völlig reif, bis 57 x 13 p gross. — Sporen an beiden Enden etwas
zugespitzt, ... 10-13x1.5-2 p gross. Sporen bei völliger Reife
zweizeilig ... bis 4 p breit.”
Now Vleugel’s measurements of fully ripe spores and asci are
considerably greater than those recorded by the present writer.
His material, however, as described and illustrated by Klebahn
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(1918, pp. 244-251), appears strikingly similar to that collected at
Kvarnbo. In both instances the perithecia are relatively large,
spherical, with a long thread-like beak usually emerging on the
underside of the leaf. In each case, the eight ascospores are arranged
longitudinally as a bundle in the ascus, are spindle-shaped, slightly
constricted at the septum, and provided at each end with a thread
like appendage. Moreover, Klebahn (p. 247) gives the dimensions
of asci and spores, respectively, as: 25-30 x (ca.) 6 g, and 11-13 x
1.5—1.7 g, measurements which compare favourably with those
of the Kvarnbo material: Asci, 28.2-31.4 x5.9 g; spores, 13.3 x 1.57/r.
Furthermore, since Gnomonia setacea has been reported by Auerswald (Klebahn, p. 245, footnote 3) on a variety of deciduous hosts
including Betula alba (vide Index Kewensis, p. 299: B. verrucosa,
Ehrh. Beitr. v. 161; vl. 98 = alba), the writer feels justified in fol
lowing Klebahn and calling his specimen G. setacea (Pers.) Ces. et
de

Not.1

The species occurring on overwintering leaves of Corylus avellana
agrees with Munk’s (1953) description of Gnomonia gnomon (Fr. ex
Tode) Schr. which was previously studied by Klebahn and de
scribed much earlier by Winter (1887) under the synonym G. vul
garis Ces. et de Not. The dimensions of asci and spores exam
ined by the writer (asci, 28—32 x 6.4—7.2 g; spores, 20.8 x 1.6 g)
closely approximate those cited by Munk (asci, 27-35 x 6-8 g;
spores, 18-22 x ca. 1.5 g), and to a lesser degree, those given by
Winter and by Klebahn.2 Furthermore, Klebaiin’s illustrations
and description of the mature perithecium and its contents (pp.
226-229) are quite in agreement with the Kvarnbo material, as is
his failure to find a corresponding conidial stage, either in vivo or in
culture.
The Pyrenomycete collected on dead leaves of Quercus robur is
identified as Hypospila pustula (Pers.), according to the account
given by Klebahn (pp. 294-300). The following is a brief description
of the writer’s material: Stromatic pustules partially embedded in
the leaf tissue (Plate IV: 6), each containing one, sometimes two,
perithecia; perithecium with laterally situated neck; asci large,
club-shaped, with typical refractive ring at apex (Plate IV: 5) and
tapering basalIy to a long, delicate stalk; each of the eight ascospores
1 For a description of G. intermedia, vide Morgan-Jones, 1953.
2 Winter: asci, 30-40 x6-7 g; spores, 17-20x1.5 g. Klebahn: asci and spores,
respectively: 34-36 x 6.5-8 g, and 18-21 x ca. 1.5 g.
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slightly constricted at the median septum; asci measuring 64-80 x
10.4-11.2 n; spores 20.8-24 x 4.8—6.4 p. (Klebahn cites respective
dimensions of asci and spores as: 65-85 x 9-10,«, and 20-24 x 4-5 p.)
Finally, Gnomonia ulmea (Schw.) Thüm. is well known in America
as the causal fungus of a leaf-spot on elm (Miles, 1921; Pomerlf.au,
1938; Morgan-Jones, 1958). The material was collected by the

writer in Winnipeg, Manitoba, Canada, where each summer the
parasite produces relatively heavy infections on the leaves of Ulmus
americana and U. pumila.
Methods.
Isolation and Culture.
With the exception of the elm leaf-spot parasite, all species of
Gnomonia included in the present work fruited rapidly and abundantly
on Leonian’s agar, pure cultures having been obtained from ripe
perithecia according to the method outlined by Henriksson and
Morgan-Jones (1951) and maintained at ca. 18°C.
The perfect stage of Hypospila pustula was induced by adding to
Leonian’s medium a Seitz-filtered extract from living leaves of
Quercus robur and storing the mycelial colonies for several months
at 4°C.
Staining.
Preparations were stained with a 0.1 % solution of Haidenhain’s
Iron Haematoxylin, differentiating with a saturated solution of picric
acid warmed to ca. 30°C, and counterstaining with Orange G.
The perithecial initial.

Initiation of the perfect stage was best followed in the saprophytic
species: G. setacea, G. gnomon, and G. intermedia, since colonies
could be grown upon slides coated with a thin layer of nutrient
agar, the onset of perithecial formation following the pattern reminis
cent of so many Ascomycetes: Certain hyphae, either the terminal
portion of a main filament (Figs. 14—16, 28—30) or a short lateral
branch (Figs. 13, 21) become differentiated from the vegetative
mycelium by their intensely staining cytoplasm, their tips recurving
to form the primordial coil. In G. gnomon, the initial was also
observed to originate behind the hyphal apex, as in Fig. 23, where
two adjacent intercalary cells are involved (cf. G. ulmea), or it may
comprise the terminal coils of contiguous hyphae (Fig. 22).
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Regarding G. ulmea, a discussion of its perfect stage should
perhaps be prefaced by a brief review of the stages preceding perithecial formation: Young leaves are initially infected by ascospores
in the spring. Having penetrated the cuticle, the germ tube develops
into a subcuticular stroma several layers thick, the mycelium also
growing between the epidermal cells and ramifying through the inter
cellular spaces of the mesophyll. Formation of a palisade of phialides
on the upper surface of the stroma results in an acervulus, the roof
of which is formed by the cuticle. Discolouration of the latter is due
to a substance (probably phenolic in nature) produced in the sporulating area, and is visible to the naked eye as a dark, shiny pustule
on the upper surface of the leaf.
Miles mistakenly supposed that the acervulus was fully formed
before the mycelium had penetrated the leaf parenchyma. As a
result, he termed an “infection thread” what he took to be the
first hypha invading the palisade mesophyll from the stroma, and
continued his account as follows (p. 167): “After growing to a point
about midway down in the palisade layer, this [infection thread]
cuts off a number of cells at its extreme end (fig. 16), usually three or
four, which coil somewhat in the form of a spiral— This coiled
structure is the ascogonium or ‘Woronin’s hypha’ —”
In repeating Miles’ study, Pomerleau concluded that the asco
gonium originates from hyphae already present in the palisade
mesophyll and that the so-called “infection thread” is in reality the
trichogyne which penetrates to the upper surface of the leaf.
In dealing with G. intermedia, the present writer attempted to
correlate his own observations with the disparate opinions referred
to above, pointing out that (p. 296) “... Miles’ account of ...
[Woronin’s hypha] ... bears a close resemblance to my description
of the ascogonial initial in G. intermedia. [Also] there is an undeniable
similarity between the appearance of Pomerleau’s trichogynes and
the thick-walled, deeply staining hyphae which I have represented
as giving rise to the spiral initials.” Having since had the opportunity
of studying G. ulmea, however, I must report findings which are
similar to Pomerleau’s. Thus:
In Winnipeg, Manitoba, acervuli of the elm leaf-spot disease
appear quite early in June. By this time, the parasite has become
thoroughly established in the intercellular spaces of the palisade
mesophyll, yet the perithecial primordia do not appear until the
beginning of August. At the same time, it should be borne in mind
Sv. Dot. Tidskr., 53 (1959): 1
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that Miles (p. 166) reported the appearance of perithecia as early
as the latter part of May! Thus it is possible, though hardly probable,
that the invasion of the palisade mesophyll and the onset of the
perfect stage might occur at about the same time. rl his might account
for Miles’ interpretation which, incidentally, receives some support
from bis Plate X, fig. 16 where the palisade tissue around the
developing perithecium appears free of mycelium.
The inability of G. ulmeci to grow in culture and the necessity of
using sectioned material, makes the initiation and early growth
of the archicarp more difficult to follow than in the other species.
The process, however, appears essentially the same: a hypha in the
palisade mesophyll becomes differentiated by reason of its slightly
increased diameter, darkly staining cytoplasm and prominent nuclei
(Fig. 1). As this intercalary segment continues to enlarge, it becomes
septate (Fig. 2), the topmost cell of the young archicarp subtending
a delicate trichogyne (excluded from the drawing for reasons ol
space). Later on, the basal part of the archicarp (exclusive of the
trichogyne) may coil in upon itself, assuming the form shown in
Fig. 6.
Formation of the archicarp is accompanied by development of
the surrounding sheath, the whole pear-shaped structure (Plates
I: 1; Figs. 2-4) comprising the rudimentary perithecium or peloton
which, as its diameter increases, forces apart tlie cells of the meso
phyll.
In interpreting the ontogeny of the peloton, Pomerleau states
that (p. 73): “La cellule ascogonale ... subit plusieurs divisions
successives et s’entoure d’un grand nombre de filaments formant
peloton”, and again (p. 79): “Nous avons vu qu’un grand nombre
dc filaments naissent par cloisonnements successifs de la spirale ....
Durant la croissance et la multiplication des articles de cette masse
sphérique, la zone périphérique prepare l’ascocarpe.” According
to the present writer, however, the outgrowths from the archicarp
Figs. 1-8. Gnomonia ulmea. — 1. First indication of perithecial initial; palisade cells
just visible on either side. 2. Three large archicarp cells and elements derived from them
(contiguous host cells not shown). 3. Central archicarp surrounded by filaments which
seem to originate at several points from the intercellular mycelium. 4. Peloton with
large archicarp cell at centre. Two connections with vegetative mycelium apparent at
base of drawing, lodges of palisade cells just visible. 5. Perithecial development more
advanced. Vegetative filaments have given rise to the light outer area (wall); the central
archicarp has proliferated to form the core (stippled cells). 6. Archicarp with trichogyne
and small portion of surrounding core. 7. Portion of core surrounding ascogenous
system. Archicarp no longer apparent. 8. Dikaryons in young asci. Latter surrounded
by core pseudoparenchyma. (All xll30.)
Sv. Hot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Figs. 9 12. Gnomonia ulmea. — 9. Portion of developing perithecium at base of two
epidermal cells, showing centrum of developing ascogenous tissue. 10. Small portion of
archicarp and derivative core cells. 11. Trichogyne arising from base of peloton. 12.
Tuft of trichogynous filaments with drop of exudate, and microconidia. (All x 1130.)
Su. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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(e.g., Fig. 2, the uppermost of the three large cells) contribute only
to the inner part of the future perithecium, the wall being formed by
adjacent vegetative hyphae (Figs. 3, 5). It should also be emphasized
that when sections of this stage are seen at slightly different levels
of focus, these vegetative hyphae form a loose network around the
peloton, connecting with it at many points.
A similar process occurs in G. setacea, G. gnomon and G. inter
medin. Thus, in Figs. 13—16 (G. setacea), 13 shows the spiral initial
—a short, lateral branch at whose base vegetative hyphae are be
ginning to proliferate. In 14, the last three cells but one of the coil
have enlarged considerably (the terminal cell being almost con
cealed), while the penultimate cell and its proximal neighbour (the
one farther from the tip) have both produced outgrowths. These
also issue from practically every cell of the archicarp in 15 and 16.
In Fig. 29 (G. intermedia) both the subterminal cell of the archicarp
and that beneath (indicated by a dotted line) have produced lateral
filaments. Again, in Fig. 23 (G. gnomon), the two intercalary initials
are proliferating, as are the contiguous vegetative cells. Finally,
as noted in the slide cultures of each of these three species, the archi
carp and its branches become ensheathed by a network of strands
growing in from the surrounding vegetative mycelium.
The trichogyne. In G. intermedia and G. setacea, this term refers
to the short, narrow cell terminating the archicarp, and which is
apparent at about the stage shown in Fig. 31. In G. intermedia (which
is self-sterile) it was suggested as a receptive organ though it must be
remembered that (a) it is now known to produce ascogenous cells
(vide infra) and (b) nuclear migration could also occur by vegetative
hyphal fusions or by fusion of a vegetative strand with the archicarp
(Figs. 28-30). In G. gnomon (which lacks a distinct trichogyne)
this question does not arise, since single ascospore cultures produce
ripe perithecia.
As regards G. ulmea, the trichogyne may arise from the top
(Fig. 6) or base (Fig. 11) of the peloton, depending upon the orienta
tion of the archicarp. Often it lies embedded in a sheath (Plate
1:3; Fig. 11) which originates partly by the branching of its own
elements and partly from the surrounding vegetative hyphae. It may
be narrow and filamentous (Plate I: 2, 4) or appear as in Plate I: 3.
If it emerges beneath an acervulus, it forces up and ruptures the
layer of phialides and the overlying cuticule. On the other hand, if
(as frequently happens) the perithecium forms independently of the
Sv. Bot. Tidslcr., 53 (1959): 1
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Figs. 13 -20. Gnomonia setacea. — 13. Archicarp initial with proliferating hyphae at
base. 14, 15, 16. Archicarps producing branches destined to form the ensheathing
pseudoparenchyma. 17, 18. Portions of two mature archicarps, one with short trichoSv. Hot. Tidskr., 53 (1959): 1
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conidial pustules, the emergence of the trichogyne through the
cuticle results in a small, dark stromatic papilla (Plate I: 3). Though
Pomerleau (p. 72) ascribes this cone to a stimulation of the sub
cuticular hyphae by the trichogyne, it also appears to result from
proliferation and enlargement of the trichogyne cells alone (Plate
I: 3).
Whether or not the trichogyne of G. ulmea has a receptive function
must remain a question until spermatization experiments with
single-spore cultures have been completed. In the meantime, it
should be pointed out that the tips of such filaments are associated
with an exudate in which microconidia may be present (Fig. 12).
Pomerleau (pp. 78-79) asserts that the trichogyne is not the site of
a fertilization. Instead, he suggests that it may supply nutrient to the
young perithecium, a function -which seems superfluous in view of
the fact that the peloton is embedded in the host mesophyll and is
connected with the intercellular mycelium at many points.
Development of the young perithecium.
In Plate I: 3, the archicarp of G. ulmea has produced a core of
heavily staining tissue surrounded by a lighter vegetative zone (the
future wall) whose connection with the intercellular mycelium is
best shown in Fig. 5. As the core cells mature, their affinity for
haematoxylin decreases, as indicated by the somewhat lighter
stippling toward the perimeter of the core in the same drawing,
until finally core and wall become indistinguishable. At this stage,
the rudimentary perithecium comprises an apparently homogeneous
pseudoparenchyma with the ascogenous elements at its centre
(Fig. 9).
In G. intermedia, the first outgrowths of the archicarp (referred to
in the previous section) were formerly interpreted as ascogenous
hyphae (Morgan-Jones, 1953, Fig. 4: B, C). Examination of
additional material, however, suggests that such branches ramify to
produce a core homologous with that of G. ulmea and which, in
Fig. 31, is represented by the chains of stippled cells between the
archicarp and the vegetative sheath. The latter consists of hyphae
whose thick walls (indicated by cross-hatching) stain intensely with
gyne. Surrounding core pseudoparenchyma omitted. 19, 20. Two consecutive sections
through young perithecium showing remnant of archicarp and its relation to ascogenous
tissue in perithecial cavity. In “20” (at top) ascogenous tissue is invading cells of core.
(All x 1130.)
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Figs. 21-27. Gnomonia gnomon. — 21. Perithecial initial. 22. Same, but composed of
more than one hypha. 23. Two proliferating intercalary initial cells becoming surrounded
by vegetative filaments. 24. Archicarp embedded in pseudoparenchymatous core. 25,
26. Archicarp and portion of core at about time of beak formation. Archicarp shows
signs of fragmenting. 27. Same stage as “25” and “26” with indication of ascogenous
outgrowths. (All xll30.)
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Orange G, while the stippled core cells issuing from the archicarp
show a strong affinity for haematoxylin. As in the case of G. ulmea,
this affinity soon lessens and the core becomes a lightly-staining
pseudoparenchyma (Fig. 32). At about this time the archicarp
resumes its activity, as seen in Fig. 34 where the first ascogenous
cells are developing from the tip of what, for convenience, will
still be called the trichogyne. That the remainder of the trichogyne
and its neighbouring cells will also be involved in the production of
ascogenous tissue may be inferred from the condition of the nuclei,
four of which are in early division phase and one in metaphase.
In Fig. 33 the archicarp has degenerated, leaving behind a small
group of ascogenous elements which continue to proliferate in
dependently of one another.
G. setacea follows a similar course, viz., incipient perithecium as
in Fig. 31; well-developed archicarp and short trichogyne (Fig. 18)
embedded in the core pseudoparenchyma. The relationship between
trichogyne and ascogenous cells could not be established but two
consecutive sections (Figs. 19—20) show clearly the remnants of the
archicarp and the ascogenous tissue issuing from it, as well as the
incipient perithecial cavity.
Though it may be clearly defined as in Fig. 24, the archicarp of
G. gnomon is generally somewhat narrower and less developed than
that of either of the three species discussed above. While the lack
of intervening stages makes its relation to the surrounding pseudo
parenchyma uncertain, Fig. 23 suggests a development similar to
that of G. ulmea, G. setacea, and G. intermedia. Coincident with the
appearance of the incipient beak, the archicarp begins to fragment
(Figs. 25-26), producing the ascogenous elements partly by the
subdivision of its cells into smaller units and partly by budding
(Fig. 27).
This combination of fragmentation and budding recurs in G. ulmea
where (Fig. 9) it is still possible to distinguish the cells of the
archicarp amidst the developing ascogenous tissue. In Fig. 7 (slightly
more advanced than Fig. 9) the centrum consists exclusively of asco
genous elements, the cells of the archicarp being no longer apparent.
Also evident in Figs. 9 and 20 is the way in which the ascogenous
tissue ramifies through the interhyphal spaces of the core. In G. ulmea,
the invaded pseudoparenchyma remains intact for a considerable
time, while in the remaining species it quickly breaks down to form
the central cavity.
Sv. Dot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Figs. 28-34. Gnomonia intermedia. — 28. Archicarp in contact at two points with
vegetative hyphae. 29. Archicarp putting out side branches, one of which is in contact
with a vegetative filament. 30. Archicarp whose tip has fused with a vegetative fila
ment. (All x 1130.) 31. Rudimentary perithecium with outer sheath (cross-hatched)
So.
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Further development of the perithecium.
At this juncture, the fruit body comprises: (a) a small centrum of
ascogenous elements surrounded by (b) the pseudoparenchymatous
core whose periphery is delimited by (c) the inner wall, an area
somewhat more compact than the core and of variable thickness.
External to this is (d) an outer wall of thick-walled hyphae.
In the very young perithecium, the tissues of core and inner wall
may be difficult to distinguish from one another (e.g. Plate IV: 1)
and whether the whole wall has a common vegetative origin or
whether the inner part derives from the core is difficult to determine.
However, the fact that the cells of the core ultimately break down
while the inner wall remains as the floor upon which the hymenium
of maturing asci finally rests, may indicate a fundamental difference
between the elements of these respective areas.
Plate IV: 1 (G. intermedin) illustrates a perithecium shortly before
the appearance of the beak. Plainly discernible is the incipient cavity
lined with ascogenous tissue. The core is rather ill-defined, while
the wall (in the photograph) is ca. 6.6 mm thick. In Fig. 36, the first
traces of the ostiolar beak (vide infra) are apparent, by which time
the pseudoparenchyma of the core has dwindled to a lining layer.
A similar development occurs in G. setacea (Fig. 35), Hypospila
pustula (Plate IV: 4; Fig. 37) and G. gnomon (Plate III), bearing
in mind that the perithecial wall of H. pustula lies within a brittle
stroma. Most of the initial stages in this species were not obtained.
However, the archicarp and its surrounding filaments are seen in
Plate IV: 3 which is approximately equivalent to Plate I: 3 and
Fig. 31.
In all these species, further development of the perithecium may
be represented by the photograph of G. intermedia (Morgan-Jones,
1953, Plate II: 6). Here the central part of the core has degenerated
but a portion persists as a light band of delicate “cushion cells”1
1 In his 1953 account (Fig. 5: A), Morgan-Jones interpreted these as a layer of
very delicate anastomosing hyphae. Further examination, however, has shown that
these cells contain a single large vacuole. The cytoplasm, which thus comprises only
a thin lining layer, may easily be mistaken as a delicate hyphal network.
and core cells (stippled) surrounding archicarp ( x 330). 32. More advanced than “31”.
Core cells have formed a pseudoparenchyma ( x 330). 33. Archicarp has disappeared,
leaving behind ascogenous cells in central cavity (xll30). 34. Section identical
with “32”, showing origin of first ascogenous cells, as well as dividing nuclei ol archi
carp ( x 1130).
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(cf. Figs. 35-37 of the present paper) upon which rests the hymenium.
The latter includes remnants of the central core (pseudoparaphyses)
which project out into the perithecial cavity. Ultimately, the subhymenial core cells also degenerate, so that the maturing asci become
contiguous with the surface of the inner wall, as illustrated by the
perithecium of H. pustula (Plate IV: 5).
In G. ulmea, the situation is somewhat different. Here the core
comprises an extremely compact mass of very small cells (Plate
II: 2, 4; Fig. 8) which persist even while the asci are maturing. As a
result the latter tend to be scattered throughout the core (Plate II: 4)
rather than being confined to its periphery.
The ostiolar beak. In all species discussed herein this first becomes
apparent as a densely staining area in the perithecial wall (Plates
II: 1, 2; IV: 2, 4, 5; Figs. 35-36) which up to this time has been a
continuous sheath. From this meristematic region slender hyphae
grow upward to form a hollow cone (Plates II: 3, 4; III: 2, 3; Pig. 35)
which pushes aside the overlying tissue.
Discussion and conclusion.
Summarizing, a well-developed archicarp whose cells are in
discriminately uni- to plurinucleate produces (a) a pseudoparen
chyma which composes the perithecial core, and later (b) the ascogenous system, the entire archicarp being involved in each case.
In G. intermedia and G. setacea, the ascogenous cells arise as out
growths from the archicarp (Figs. 19, 20, 34). In G. ulmea, budding
is accompanied by fragmentation of the archicarp elements into
smaller ascogenous units (Fig. 9), as is also the case in G. gnomon
(Figs. 25-27). As regards H. pustula, a connection between archicarp
and ascogenous tissue lias not been established. However, the ap
pearance of the latter is so similar to that of G. intermedia and
G. setacea (as is the structure of the young perithecium) that its origin
may well follow a similar course.
Finally, considering this pattern of development in relation to that
of other Pyrenomycetes, it may be relevant to compare certain of the
writer’s figures with, inter alia, the following illustrations: by Andrus
and Harter (1933: Fig. 5; PI. 1, B) and Gwynne-Vaughan and
Broadhead (1936: PI. XIV) of Ceratostomella fimbriata; by Hutchin
son (1950: Fig. 3) of Ophiostoma majus and Doguet (1955) of e.g.
Melanospora Zamiae (Planche III, Figs. 1, 5; Planche IV; Planche
Sv. Bot. Tidskr.,
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Figs. 35-37. — 35. Gnomonia setacea. 36. Gnomonia intermedia. Semi-mature perithecia,
each showing outer and inner wall, pseudoparenchyma (cells with dotted outlines) and
ascogenous elements in enlarging perithecial cavity ( x 320). 37. Hypospila pustula.
Portion of semi-mature perithecium showing (from right to left) outer wall, inner wall,
sub-hymenial pseudoparenchyma, ascogenous cells lying in central cavity (x!130).
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VI, Fig. 5) and M. damnosa (Planche X, Fig. 4). In each case, the
perithecium is very similar to that of G. intermedia, G. setacea and
(aside from the stroma) H. pustula, especially with regard to the
core of large, vacuolate cells surrounding the ascogenous tissue.
Andrus and Harter considered these as part of the wall, as did
Gwynne-Vaughan and Broadhead who described the lower cells
of the archicarp as sending out branches which ramify to form a
sheath of three zones: an outer layer of thick-walled cells, beneath
which a zone of thin-walled elements is contiguous with an inner
layer or two of large “cushion cells” upon which rests the ascogenous
system (vide in particular their PI. XIV, Fig. 26). They fail to point
out, however, that these large cells at first form a solid core around
the ascogenous elements as shown in Fig. 23 of the same plate,
the central part of the core disintegrating as the perithecium enlarges
so that, in Figs. 26 and 27 we have precisely the same condition as
represented in e.g. Figs. 35-36 of the present paper. Furthermore,
with regard to the formation of the sheath in C. fimbriata, it is also
possible that some of the lower cells of the archicarp provide the two
outer zones and others the inner cushion cells, which would bring
development in this species into line with the writer’s conception
of events as they occur in Gnomonia and with Doguet’s as regards
Melanospora. According to Doguet, the wall originates from the
basal cells of the archicarp and from neighbouring vegetative
filaments, the archicarp comprising both sterile and fertile elements.
The former send out filaments which ramify between archicarp and
wall (cf. G. intermedia, Fig. 31) to compose the pseudoparenchymatous core, while the fertile part (one or more cells according to
the species) produces the ascogenous system. The latter divides the
core into two zones which Doguet terms the “sub- and suprahymenial plectenchyma” (cf. Figs. 35-36 with Douget’s Planche X,
Fig. 4). Thus in Gnomonia and Melanospora perithecial develop
ment would seem to follow much the same lines, except that the
archicarp of Gnomonia is not divided into sterile and fertile areas.
The ascogenous tissue of Gnomonia and H. pustula comprises a
system of delicate protoplasts which may be solitary, in clumps, or
in short chains, their rather indistinct outlines being due to the
presence of a delicate, delimiting plasma membrane instead of a
definite wall. These protoplasts, which proliferate independently
of one another, may be uni- to quadrinucleate. There is no indication
of the predominantly binucleate condition recorded by Mittmann
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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(1933), by Andrus and Harter for C. fimbriata and by Andrus
(1936) for C. multiannulata. In this respect, the writer agrees with
Hutchinson (1950) who, concerning the ascogenous cells of Ophiostoma majus, pointed out “The irregular arrangement of the majority
of nuclei ...” suggesting that “The occasional ‘pairs’ are probably
late stages in division, before the daughter nuclei have moved
apart”. In the same way, the enlarged nuclei found in the ascogenous
cells of Gnomonia and H. pustula are regarded as being in mitotic
prophase rather than as the result of fusion, and the occasional pairs
as daughter nuclei rather than dikaryons. This is inferred from
the fact that the perithecia which contained the ascogenous cells
shown in Figs. 19, 20, 33, and 37 were very young, true dikaryons
being visible only at the onset of ascus formation which occurs later.
This type of ascogenous system is characteristic of all the species
discussed herein, with the possible exception of G. ulmea where the
sporophytic tissue does give some impression of forming hyphae.
This, however, may be due to the fact that here it is confined between
the cells of the invaded core (Fig. 9) which in this species tend to
persist. As previously mentioned, an indication of the same tendency
may be seen in Fig. 20, but here the core cells soon disintegrate.
Thus G. intermedia, G. setacea, G. gnomon, H. pustula, and to a
somewhat lesser degree G. ulmea, must be considered as belonging
to that group of Pyrenomycetes in which true ascogenous hyphae
are lacking and whose distinguishing characteristic is—to quote
Andrus (1936)—“the independent proliferation of ascogenous cells
following fragmentation of the ascogonium”.
Acknowledgement.
The writer wishes to express his thanks to Professor J. A. Nannfeldt,
Director, Institute of Systematic Botany, Uppsala, Sweden, both for
suggesting the problem and for the continued interest which he has shown
during the course of the investigation; also to Professor Nils Fries, Direc
tor, Institute of Physiological Botany, Uppsala, where some of the laboratory
work was carried out. I would also like to acknowledge my indebtedness to
Professor Elias Melin for his valuable instruction and encouragement.
Finally, thanks are due to the University of Toronto, Canada, for a grant
in support of this research.
Department of Botany, University of Toronto, October 23, 1958.

Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1

100

JOHN F. MORGAN-JONES

Explanation of Plates.
Plate I.
Gnomonia ulmea.
1. Perithecial rudiment subtending trichogyne ( x 460).
2. Trichogyne (with prominent nuclei) passing across epidermal cell ( x 1000).
3. Perithecial primordium with trichogyne passing between two epidermal ceils and
terminating in a stromatic papilla ( x 580).
4. Perithecial primordium with trichogyne passing between epidermal cells to base of
microacervulus ( x 1000).

Plate II.
Gnomonia ulmea.
1. Young perithecium with centrum of ascogenous cells. Darkened area shows position
of beak merlstem in sterile envelope ( x 1000).
2. Older perithecium showing beak meristem and ascogenous tissue embedded in the
core pseudoparenchyma ( x 800).
3. Beak meristem more advanced ( x 800).
4. Perithecium showing beak, wall, and central pseudoparenchymatous core in which
arc scattered maturing asci ( x 460).

Plate III.
Gnomonia gnomon.
1. Perithecium prior to neck formation. Outer wall distinct. Demarcation between
inner wall and pseudoparenchymatous core unclear. Scattered ascogenous tissue
visible at centre, as is incipient cavity ( x 350).
2. Somewhat later stage, neck forming ( x 350).
3. Same section. Young hyphae growing up in the form of a hollow cone and pushing
aside the overlying tissue ( x 1000).

Plate IV.
Gnomonia intermedia.
1. Perithecium prior to beak formation. Note dark outer wall; broad area comprising
inner wall and core (boundary between indistinct); ascogenous cells and incipient
perithecial cavity ( x 300).
2. Perithecium showing position of beak meristem ( x 300).

Hypospila pustula.
3. Peloton with central archicarp ( x 660).
4. Perithecium with compact wall; core of large, vacuolate cells; centrum of ascogenous
tissue and incipient perithecial cavity ( x 300).
5. Mature perithecium with dark outer wall; inner wall and beak meristem. Core cells
have disintegrated leaving asci resting upon inner wall surface ( x 300).
6. Perithecium and surrounding stroma ( x 230).
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om
märkliga växtfynd o. d.

Några nya och mer anmärkningsvärda växtfynd från Öland.
Under åren 1954-1958 har jag vid olika tidpunkter företagit resor på
Öland, varvid jag särskilt uppmärksammat dess kärlväxter och gjort en
del iakttagelser, som kunde vara av allmänt intresse. Öland är ju en av de
bäst undersökta delarna av vårt land (Sterner m.fl.), varför några fynd
av nya indigena element ej kunde förväntas. Men några antropokorer och
förvildade växter har jag konstaterat, av vilka —■ förutom den av Hvlander nyligen behandlade Erigeron canadense (Hylander 1958) Rumex aquaticus (?), Impatiens glandulifera, Ligustmm vulgare och Lactuca
serriola mig veterligt förut ej är uppmärksammade i litteraturen från
Öland. Bl. a. har jag förgäves letat efter Ggmnadenia odoratissima för att
komma på Rhinanthus rumelicus ssp. osiliensis, ty dessa två jämte Pinguicula alpina förekom nästan alltid tillsammans i källmyrar på Ösel i Estland,
men med lantbrukets terrängvinningar tycks luktsporreblomman definitivt
ha gått ut på Öland. Det vore en tacknämlig uppgift för de botanister,
som har sitt arbetsfält på Gotland, att på Ggmnadenia odoralissima-Pinguicula alpina-växtplatser (Hultén 1950) hålla i minnet ösel-höskallran.
Jag misstänker, att den torde förekomma på Gotland, men att den helt
enkelt förbisetts.
Hylander har i sin uppsats berört albinoformer och frågan om pig
mentbildning hos kärlväxter på Öland. Några iakttagelser i den riktningen
har även jag gjort, och följande förteckning omfattar en del arter, hos
vilka dylika avvikelser i blomfärgen m. m. observerats. Effekten av den
intensiva strålningen är särskilt utpräglad hos Taraxaca, vilkas pigmenteringsförhållanden på Öland är helt annorlunda än på fastlandet. Detta
gör t. o.m. en mer eller mindre erfaren taraxakolog helt förbryllad med
avseende på arternas igenkännande i naturen vid hans första besök på ön.
Nedanstående förteckning innefattar, förutom de ovan nämnda, dels hos
Sterner (1938) ej upptagna fyndorter för sällsyntare växter, dels intres
santare arter, som funnits kvar på av honom uppräknade växtplatser.
Beläggexemplar av samtliga här behandlade arter eller former förvaras i
författarens herbarium; en del har överlämnats till Riksmuseets botaniska
avdelning.
Till docent S. Ahlner och professor E. Asplund ber jag få framföra ett
varmt tack för värdefulla upplysningar och kontroll av några bestämningar.
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— Högsrum: i strandgöl min Ekerum o.

Halltorp, 1957.

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. — Borgholm: Sjöstugan, i kärr, 1958.
Stenåsa: Möckelmossen, 1958. — Båda lokalerna inprickade hos Sterner
(1938).
Milium effusum L. — Köping: i lund S om Lundegård, 1957.
Bromus erectus Huds. — Algutsrum: på sandhed V om Hult, 1957.
B. inermis Leyss. — Köping: i åkerren S om Lundegård, 1957. Högsrum:
Ekerum, på vägkant, 1957.
B. sterilis L. — Böda: Byxelkrok, i strandvall, 1956.
Carex contigua Hoppe. — S. Möckleby: i Albrunna lund, 1957.
C. acuta L.; Reich. — Borgholm: i strandsänka, 1957.
C. tomentosa L. — Gärdslösa: i löväng Ö om Gärdslösa stn, 1957.
Daclylorchis sambucina (L.) Verm. — Hulterstad: ett stort bestånd av
uppblandade former med gulvita och purpurröda blommor i sandig alvaräng SY om Gösslunda. I enstaka exemplar även i löväng i närheten, 1958. —
Inprickad hos Sterner.
Neottia nidus-avis (L.) L. C. Rich. — Högsrum: Mossberga mosse, i
talldunge, 1957. Gårdby: i lövskog nära Rosek, 1956.
Rumex aquaticus L. ssp. euaquaticus Rech. fil. (?). — Högsrum: Rälla,
i dikeskant, 1957. — Ej säkert bestämbart beläggexemplar. Kan möjligen
höra till R. obtusifolius L. (enl. S. Ahlner).
Spergula salina (J. & C. Presl) D. Dietr., som vanligen är skärblommig, förekommer på öländska stränder ej sällan i vitblommig form. Bestånd
av båda formerna växer ofta på samma plats sida vid sida.
Sagina maritima G. Don. — Borgholm, 1956, och Sjöstugan, 1957, i
strandäng.
Silene conica L. — Glömminge: på ett sandfält strax N om ställverket vid
Galgbacken, 1958.
Dianthus armeria L. — Borgholm: Åkerhagen, i ödeåker ett 10-tal ex.,
1958. Högsrum: Mossberga mosse, i odlad äng, 1958.
Gypsophila fastigiata L. — Räpplinge: på Räpplinge alvar, 1957.
Anemone nemorosa x ranunculoides. — Hulterstad: Gösslunda, i löv
dunge, 1958.
Ranunculus flammula L. v. replans (L.) Hartm. — Bl. a. Yickleby: i
alvarvät S om L. Vickleby, 1957, och S. Möckleby: Albrunna lund, i grop,
1957.
R. auricomus L. är tämligen formrik på Öland. Av det insamlade ma
terialet kunde dr G. Marklund, Helsingfors, ej identifiera någon med
finländska former.
Adonis vernalis L., som hos Sterner anges förekomma »bei Borge hage in
Repplinge in den Spalten des Kalksteinfelsenbodens», har tydligen på grund
av sin dekorativa skapnad överflyttats till borgholmsbornas blomster
rabatter. Under talrika exkursioner i Borgholmstrakten har jag aldrig
sett ett enda exemplar. Däremot frodas vår-adonis alltjämt i full prakt i
Albrunna lunds ängsbackar i S. Möckleby, vilken växtplats, trots att den
flitigt frekventeras av turister, ligger avsides från större samhällen.
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Corydalis cava (L.) Schw. & K. f. albiflora Regel. — Köping: S om
Lundegård, i åkerren under ekar, 1954. S. Möckleby: i Albrunna lund, 1958.
Thlaspi perfoliatum L. — Böda: Byxelkrok, Neptuni åkrar, 1957.
Berteroa incana (L.) DC. — Borgholm: ruderatmark i hamnen, 1958.
Draba muralis L. — Borgholm: Borgholms alvar, 1958. Böda: i lövskog
V om Hagen, 1958.
Sedum album L. f. pallens Hartm. — Sällsynt på samtliga alvar.
Sanguisorba minor Scop. ssp. dictyocarpa (Spach) Briq. —- Borgholm:
Borgholms alvar nära branten, 1958. Köping: i Juniperus-äng S om öj,
1956-58.
Medicago falcata L. fl. pallideluteolis. — Högsrum: Stora Rör, hamn
området, tillsammans med den vanliga formen, 1958.
Anlhyllis vulneraria L. ssp. Linnaei Sag. möter man på alvar i alla färg
nyanser, varvid den vanliga formen med ljusgul krona tycks vara säll
syntare än övriga.

Onobrychis viciifolia

Scop.

— Högsrum: Mossberga mosse, massvis

i

en

ödeåker, 1957.

Vicia cassubica L. — Köping: i talldunge V om Grönskog, 1958.
V. cracca L. fl. roseoloalbidis. — Alböke: i tuväng på alvaret SV om
Knäppinge, 1957. Ett stort, utspritt bestånd, varibland endast enstaka
normalformer förekom.
Geranium silvaticum L. fl. pallidis. — Borgholm: Åkerhagen, 1956.
Polygala amarella Cr. fl. albis. — Räpplinge: i ödeåker N om Strandtorpshage, 1954. Fl. pallideviolaceis. — Högsrum: i löväng V om V. Sörby,
1958. Fl. pallidecoeruleis. — Resmo: nedanför landborgen invid kyrkan,
1958.
Euphorbia esula L. — Köping: i sandig ödeåker ca 1 km S om öj, 1956.
Algutsrum: S om kyrkan, på vägkant, 1957.
Impatiens glandulifera Royle. — Föra: ett stort bestånd på vägkant i
byn, 1958. - Ej upptagen hos Sterner.
Myricaria germanica (L.) Desv. — Böda: i strandvall ca 1 km S om
Tokenäse udde, 1958.
Hippuris vulgaris L. -— Borgholm: Sjöstugan, i alvarkärr, 1958. Alböke:
ö om Korntorp, i dike, 1958.
Carum carvi L. fl. roseis. — Bl. a. i Borgholm, 1956.
Cnidium dubiurn (Schkuhr) Thell. — Borgholm: Sjöstugan, i alvar
kärr, 1956. Stenåsa: i dikeskant nära Ebbelunda, 1958.
Samolus Valerandi L. — Borgholm: strand, 1957-1958.
Ligustrum vulgare L. — Borgholm: i skogsbryn, förvildad, 1958. — Arten
är ej upptagen hos Sterner.
Cuscuta europaea L. — Högby: Horns udde, i strandvall på Cynanchum
vinceloxicum och Geum urbanum, 1958.
C. epithymum L. ssp. euepilhymum Beger. — Högsrum: bl. a. i alvaräng
min Ekerum o. Halltorp, på Medicago falcata m.fl., 1956-1958, Stommen, i
äng, på Medicago falcata, 1958, Mossberga, i löväng på Centaurium minus,
1958.
Scutellaria hastifolia L. fl. pallidis. — Bl. a. Alböke: alvaret min Alböke
o. Haglunda, 1956.
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Prunella grandiflora (L.) Scholler fl. albis och fl. roseis. — Gärdslösa:
i alvaräng min Tjusby o. Tjusby fjärd, 1958.
Satureja acinos (L.) Scheele fl. albidoviolaceis. — Glömminge: på ett
sandfält strax N om ställverket vid Galgbacken, 1958. Dominerande form.
Thymus serpyllum L. — Varierar mycket till bladens form, hårighet,
blommornas storlek, färg (sedd med vita och skära blommor) m.m. En
tacksam uppgift för våra botanister att reda ut de olika formerna. Från
Ösel i Estland har Ronniger på sin tid från det av författaren insamlade
materialet kunnat urskilja ett tiotal olika varieteter.
Lycium halimifolium Mill. — Glömminge: på vägkant ö om Strand
skogen, 1957.
Melampyrum cristatam L. f. alulaceum H. v. Post är ej sällsynt i Borgholmstrakten.
M. arvense L. — Högsrum: Mossberga, i Juniperus-äng, 1957.
Utricularia vulgaris L. — Alböke: Ö om Korntorp, i dike, 1958.
Plantago coronopus L. — Högsrum: Ekerum, på strand intill kiosken,
1958. — Förgäves eftersökt i Borgholmstrakten.
Liltorella uniflora (L.) Asch. — Köping: i kärr, 1958. Stenåsa: Möckelmossen, 1958.
Galium mollugo x verum. — S. Möckleby: i dikeskant nära Albrunna
lund, bland föräldraarterna, 1957.
Valeriana dioeca L. —• Räpplinge: Strandtorp, i löväng, 1957. Stenåsa:
i lövskog N om N. Kvinneby, 1956.
Erigcron canadense L. — Glömminge: på ett sandfält strax N om ställ
verket vid Galgbacken, 1956-1958.
Filago minima (Sm.) Pers. — Vickleby: St. Frö, i gammal sandåker,
1958.
Helichrysum arenarium (L.) Moench. —- Högsrum: på sandhed ö om
Stugbyn, ett stort bestånd, 1958.
Hypochoeris radicata L. — Högsrum: Mossberga, i gammal åker, 1957.
Lconlodon autumnalis L. förekommer här och var på Stora alvaret i en
egendomlig hårig form med mycket finflikiga blad; av Sterner kallad var.
coronopifolius Lge (enl. meddelande av S. Ahlner).
Lactuca serriola L. — Räpplinge: på en avskrädeshög intill landsvägen ca
1 km S om Borgholm, 1956-1958. Arten, som är ny för Öland, befinner sig i
spridning. Några exemplar har påträffats längs landsvägen söderut till
200 m från den ursprungliga växtplatsen.
LITTERATUR.
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Brachypodium pinnatum i Halland.
I E. Hulténs »Atlas över växternas utbredning i Norden» (1950) finns
endast en lokal i södra Halland upptagen för Brachypodium pinnatum.
Då jag förmodar att härmed avses v. villosissimum, som adventiv funnen
vid Skedala för åtskilliga år sedan enligt Hylander (Symb. Bot. Upsal.
VII:1, s. 300, 1943), vill jag meddela att huvudformen växer i Släps socken
i norra Halland, där jag iakttagit den under 20-25 år.
Lokalen är en solig, torr ängsbacke eller slänt vettande åt söder och väster.
Jordmånen är lätt sandjord med något inslag av snäckskal.
Arten har hållit sig ganska konstant inom ett område av ca 15 m2, men
där har den vuxit desto tätare och genom sina utlöpare bildat en riktig
matta, nästan kvävande all annan vegetation inom detta lilla område.
Bland övriga arter, som växer på slänten, märkes Jasione montana, Arrhena-

therum clatius, Trifolium arvense. Myosotis strida, Vicia lathyroides, Dianthus delloides m.fl.
Hur länge arten funnits här och om den tidigare haft större utbredning,
är svårt att säga. Slänten gränsar på den ena sidan till en tät lundvegeta
tion — dock skarpt skild från denna genom en gammal gärdesgård — och
på övriga sidor till en gammal fruktträdgård. Tidigare plöjdes marken i
trädgården upp regelbundet varje år. Under senare år har den emellertid
fått växa igen till ett slags slåtteräng, som slagits tillsammans med gräset
på slänten. Genom mitt ingripande har emellertid själva slänten och en zon
runt denna skonats från slåtter, och man kan nu se hur Brachypodium
tränger ut från slänten under försök att erövra ny mark. Tänkbart är kanske
att hela området tidigare varit en torr, solig ängsbacke, som så småningom
kultiverats, och att slänten är en sista rest av den ursprungliga vegetationen.
En annan möjlighet och kanske sannolikare är att arten inkommit med
gräsfrö. För ett 40-tal år sedan revs i närheten ett par torpstugor, och ett
rätt stort område lades igen till en kombinerad park- och trädgårdsanlägg
ning. Vid anläggandet av gräsmattor här kan det ju tänkas, att den in
kommit med gräsfrö och att den dött ut på den ursprungliga platsen men
funnit en fristad på slänten. Vad som möjligen skulle strida mot detta an
tagande är att enligt Hylander de flesta fynden av adventiv Brachypo
dium pinnatum tycks tillhöra v. villosissimum. Så är ju t. ex. fallet med
lokalen i Billdal i Göteborgs och Bohus län, ca 1 mil norr om denna lokal.
Axbildningen har varit mycket ojämn. Vissa år är den synnerligen riklig,
andra har den helt slagit fel.
Arten, som förekommer i hela Europa, har hos oss en mera östlig och
kalkgynnad utbredning med de största förekomsterna på Öland och Got
land, i Mälartrakten och Uppland samt spridda förekomster över mellersta
Sverige ner till Västgötabergen och Bohuslän.

Stellan Holmdahl.
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Elsa Nyholm, Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. II.
Musci. Fasc. 3. — C.W.K. Gleerup, Lund 1958. 100 s., 70 fig. Pris 15 kr.
(12 kr. för medlemmar av Lunds Botaniska Förening).

In this third fascicle of Elsa Nyholm’s important work special interest
attaches to the treatment of the genus Bryum. For all those interested in
the flora of more boreal regions this has always been the crux and many
bryologists, even advanced ones, have considered it to be hopeless to enter
into this “impossible” genus in which “species” have been described end
lessly. Already in 1895, 133 European Bryum species were reported in
Limpricht’s flora and in 1927 Mönkemeyer had increased this number to
192, and even then some 40 species about which he is uncertain are not in
cluded. It is true that Podpära (1954) reports “only” 75 species but, apart
from hundreds of varieties and forms, he also enumerates not less than 132
subspecies.
Regarding Fennoscandia, Brotherus (1928) in his Fennoscandian
Flora mentions 134 species and 19 subspecies. Jensen (1939) has not
reduced this number appreciably: 125 species and 4 subspecies are reported.
Mårtensson (1956) in his important work on the bryophyte flora of north
ernmost Lappland states under Bryum that “the Fennoscandian number
of species is much too large”. He makes many valuable remarks about the
taxonomy of quite a number of alpine species.
If we now go over to Nyholm’s flora, we will find a number of quite a
different magnitude, i.e. 42. This is a revolutionary idea. In order to put
this into its proper perspective we must go back to 1935 when Andrews
published his epoch-making revision of the genus Bryum in North America.
He only approved of 38 species, while at the same time not less than 231
synonyms were mentioned. Of the 50 species described by Kindberg only
one is approved and none of the 19 described by Bryhn and Ryan or the
11 described by Hagen are accepted. It is true that Andrews was perhaps
a little ruthless in suppressing species but on the whole his conclusions
must be accepted, and without doubt he has written one of the most out
standing works in modern moss taxonomy.
On having a closer look at the 42 Bryum species accepted by Nyholm
I must first state that in my opinion there is no doubt at all that Nyholm
has found her way magnificently in the jungle of the Bryum species which
she has had to penetrate. I am quite sure that even the most thorough
monographic treatment of Bryum will prove that she is right as to the
magnitude of the number of species included in her flora. I have myself
Sr. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1

10,s

RECENSIONER

very few objections to make. There seems to be good reasons for bringing
Bryum curvatum Kaurin & Arnell to light. Of extreme interest is the
fact that Nyholm, after a thorough study, has been able to show that
almost all the species, Brya haematostoma Hag., most of them growing on
salt-meadows and with their main distribution on the sea shores of Fennoscandia and the Arctic, can be brought together in one single species,
Bryum salinum Hag. In the same way Nyholm has been able to show that
quite a few species are modifications of the subalpine-alpine Bryum pallescens Schleich. It may probably be somewhat surprising for many
that Bryum bimum Turn, and B. pseudotriquetrum (Hedw.) Schleich.,
which in the last few decades have generally been classed together, are
treated here as different species. On the whole the reviewer has been in
clined to keep these two taxa apart. In this case I should still prefer to use
the subspecies conception which, with only one exception, has been left
unused in her flora. To conclude I note that Nyholm agrees with my
criticism of Andrews for (a), classing together Bryum archangelicum Br. &
Sch. with the species of the Brya haematostoma group, (b) placing Bryum
cryophyllum Mårt. (B. obtusifolium Lindb.) with B. tortifolium Funck
(B. cyclophyllum Br. eur.), and (c) bringing B. neodamense Itzig as a syno
nym under B. pseudotriquetrum.
What has become of all these species not accepted by Nyholm? To
begin with, of the approx. 200 Bryum species reported from Fennoscandia
there are some 70 species which are not mentioned in this flora at all. The
reason for this is partly the fact that it is in many cases impossible to obtain
the types, especially as regards species described by Continental bryologists in the nineteenth century, and, partly, that the material is fre
quently scanty (about 50 % or more of the species are known from one
locality only), or poorly developed (workers who have excelled in de
scribing “new” species have sometimes described abnormalities), or for
other reasons difficult to understand. In connection with this I should
like to emphasize how very impressive is Nyholm’s success in studying so
many species (many of them never restudied after being described) and
coming to a more or less definite decision in so many cases.
As to the species withdrawn by Nyholm the reviewer cannot but ap
preciate Nyholm’s reticence in her remarks concerning them. As in the
foregoing parts of her flora she does not include the withdrawn species as
synonyms in the usual way but mentions them in notes under each of the
species accepted by her. About some species it is said that they “may be
intermediate or hybrid forms between . . .”, and about another species she
notes that it “seems to be related to . . .”. Under Bryum salinum she says
about 10 species belonging to the Haematostoma group of Hagen: “I think
they are not distinguishable from B. salinum” and about 11 species she
states under B. pallescens Schleich.: “I think they are more or less de
veloped forms of B. pallescens.” Sometimes she has been still more cautious
-to quote: “Numerous species have been described as being closely related
to it but their value is still uncertain.” This refers to 7 species mentioned
under B. arcticum (R. Br.) Br. & Sch.
As to the species excluded by Nyholm I have very few objections to
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make. I restrict myself to two species. Under Bryum pseudotriquetrum
Nyholm writes: "In mountainous regions there are large, turgid forms
related to B. pseudotriquetrum but not fully understood e.g. B. ovatum Jur.
and B. turgens Hag. (B. crispulum I think belongs to B. pallescens). Be
cause of their wide variation I cannot describe these as distinct forms. They . . . are nearly always sterile.” As to B. ovatum it does fruit occasion
ally and I have seen good specimens from different localities in Europe,
Asia and North America, and am convinced that it is a good alpine-arctic
species. As regards B. turgens I cannot give any definite opinion. However,
B. crispulum Hampe, which unfortunately has never been found in fruit,
may be a species in its own right, but I admit that this is very hard to judge.
Of special interest is the work Nyholm has done on the problem of
hybridisation between different Bryum species. After the sensational
results obtained by Wettstein (1924 etc.), when he showed by experiments
that it was possible to obtain intergeneric hybrids, one could have ex
pected that this problem would have been taken up earnestly by bryologists, but such is not the case. It is true that occasionally there have been
reports in the literature about single finds of supposed moss hybrids. One
of the most interesting in our time is that by Ochi (1954) about the find in
Japan of a supposed sporophyte hybrid between Bryum argenteum Hedw.
v. lanaturn (Palis.) Br. eur. and Brachymenium exile (Doz. & Molk.)
Br. jav., but it appears that the interest in this line of research has not
increased much since the appearance of Wettstein’s publications. Indeed,
during the later half of the nineteenth century Philibert has, perhaps
more than anyone else, dealt with moss hybrids in nature. In 1873 he
described and illustrated the first known moss hybrid (Grimmia tergestina
Tomm. x G. orbicularis Bruch. <J) and later he has in several papers (e.g.
1889, 1891) dealt with moss hybrids above all in Bryum and Orthotrichum.
It is also worth while noting that, at the same time, Sanio (e.g. 1883)
described several hybrids within the genus Drepanodadus. I have myself
pointed out on several occasions (e.g. 1942,1947) the possibility of hybridisa
tion in the bryophytes playing a much more important role than generally
believed and that it can also be of importance in the development of new
species. Let us hope that Nyholm’s work may stimulate new interest in
this respect.
Nyholm reports quite a few cases which are probably hybrids between
different Bryum species. These quite frequently refer to Bryum forms found
in only one locality and which have been described as species. The results
already obtained by Nyholm are of considerable interest and we are looking
forward with great interest to the outcome of the experiments that are
being carried out by Nyholm in the cultivation of hybrids etc.
As regards the description of the different species I should only like to
emphasize the great importance of the characters referring to the lid. In
deed, it is generally much more difficult to determine a specimen where
they are missing. Somewhat greater importance could have been attached
to these characters.
Of the remaining genera in the family Bryaceae, Pohlia naturally at
tracts the greatest interest. Of special interest is the treatment of Pohlia
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rothii (Corr.) Broth. I have long wondered why no one has commented on
the close relationship between this species and the two intimately related
P. drummondii (C. M.) Andrews and P. gracilis (Schleich.) Lindb. The
explanation probably is that while P. rothii is, on the whole, a lowland
species, the other two are alpine. Personally, I have given particular at
tention to this striking similarity between P. rothii and P. gracilis. P. rothii
is interpreted by Nyholm as “a form of P. drummondii”. In my opinion
this is going too far. Laying special stress on the fact that the gemmae of
P. rothii, drummondii and also gracilis differ from one another in colour as
well as in shape I should like to maintain P. rothii as a species of its own,
while at the same time stating that Nyholm has contributed greatly in
solving a difficult problem.
Pohlia sphagnicola is accepted as a species but with the restrictive ad
dition that it is “closely related to the foregoing species (P. nutans Hedw.),
and the relation to it is uncertain. It seems to me to be merely a poorly
developed form of P. nutans.” Here I cannot follow Nyholm. P. sphagnicola
does not give any impression of being stunted in growth. I suppose that
Nyholm does not refer to the fact that the spores of P. sphagnicola are only
half as big as those of P. nutans (12 p and 20-24 p respectively) because
spore-size is one of the most constant characteristics of the mosses and
stunted specimens of a moss offer the same spore size as normally developed
specimens. Nyholm has overlooked one of the most important characters
distinguishing P. sphagnicola from P. nutans, namely that the leaf margin
of P. sphagnicola is plane, or almost so, whereas in P. nutans it is distinctly
recurved. Nothing is said about the condition of the leaf margin in this
respect either in P. sphagnicola or in P. nutans (the same can also be said
of some other species) and the figures do not reveal anything. If the dif
ferent inflorescences are compared it is seen that P. sphagnicola is dioicous,
P. nutans paroicous, that leaves differ in several respects and that the spores
differ in size as well as in structure, and from this comparison it is obvious
that these two species are quite well distinguished.
For the first time the genus Orthomnium is reported in a Fennoscandian
flora. The West European O. lineare Schwaegr., which has also been
recorded from South Africa, the southernmost part of South America,
Australia and New Zealand, has in the last few years been found in Den
mark (Jutland and Zealand). It can also be expected to grow in south
western Sweden.
With these notes we leave the family Bryaceae which occupies about
three quarters of this part. As regards the family Mniaceae it is noted that
the interesting genus Cyrtomnium created by Holmen in 1956 is repre
sented in a flora for the first time. It consists of two species only: C. hgmenophyllum (Br. eur.) Holmen and C. hymenophylloides (Hüb.) n.c. These
two closely related species have long been discussed and had been included
in either Mnium or Cinclidium until Holmen found the previously un
known and remarkable sporophyte of C. hymcnophyllum in Greenland. As
regards the genus Mnium, Nyholm believes M. riparium Mitt., “at least
the Scandinavian plant”, to be “only a modification of M. lycopodioides
from more wet habitats”. Here we touch upon a very difficult and muchSu.Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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discussed problem which still needs a more extensive study. I should only
like to say that if M. ripcirium is to be included in another species, M. lyco
podioides is the right one. To place it as a variety or form of M. serratum
Brid., as has been done by Husnot, H. Müller and Mönkemeyer, is,
in my opinion, wrong. I should, myself, prefer to maintain M. riparium
as a lowland species of its own closely related to the subalpine-alpine
M. lycopodioides. If M. riparium were a form of M. lycopodioides growing in
wetter localities, we should expect to find it taller, but what we find is
just the opposite.
Mnium seligeri Jur. is treated as a species, but in the short description
Nyholm says that it is “closely related to the preceding species [affine] and
perhaps ought to be regarded as a form of this species”. In my opinion it is
a well-defined species morphologically and in addition it has quite a dif
ferent ecological and geographical distribution than M. affine. M. rugicum
is accepted as a species without any restriction, which is worth while noting
because this species, in spite of the splendid study Tuomikoski has made
of the affine group, is far too little known. Somewhat surprisingly, M. me
dium Br. eur., a species which was apparently accepted unanimously long
ago, is not accepted as a species but classed under M. affine as a variety.
The combination as given in the flora is not new; it was indeed already
adopted by Husnot (1889), although his opinion does not seem to have
been followed (another combination, though not valid, is M. affine v.
majus Hampe Mscr.). Nyholm says that her M. affine v. medium is “prob
ably a polyploid form of M. affine”. She states that M. medium is synoicous,
has n = 12 (M. affine 6), that the denticulation of the leaf is coarser, the leafcells larger and the base of the leaf more broadly and longly decurrent. The
spores in the same capsule differ, 20-36 p (M. affine 18-24). It grows in wetter
localities than M. affine. It is “rarer in the southern half of the territory, in
the North and in the mountains ... it is the usual form”. Nothing is said
about its general distribution.
Certainly there is a possibility that M. medium has once developed from
M. affine, but what is of importance is to state that M. medium now quali
fies as a proper species in that it is quite different from M. affine morpho
logically, ecologically and phytogeographically. The leaves are different in
form and in cell structure, they are also quite differently decurrent. In
addition, there are other characters referring not only to the leaves but also
to the shoots and capsule. As regards the ecology and the phytogeography
I cite a letter from the outstanding authority on Mnium, Tuomikoski
(who shares my opinion regarding Mnium medium): “M. affine is a com
mon forest plant to be found on damp but not boggy ground and primarily
to be compared with Brachythecium curtum and Rhodobryum roseum,
whereas M. medium prefers to grow in such localities as stream banks and,
significantly, it often occurs together with Athyrium filix-femina and other
big ferns, Rhytidiadelphus calvescens, Plagiothecium Ruthei etc. M. medium
is a circumpolar boreal species, M. affine, on the other hand, is Euro
pean. . . .”
To conclude the taxonomical review it may be noted that for the first
time the rare and interesting Meesia hexasticha (Funck) Mönkem. is reSv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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presented in a Fennoscandian flora. This very rare moss, known from scat
tered localities in Europe, Asia and North America, and which may be of
hybridogenous origin, was found some years ago by Nyholm in the Abisko
region of northern Swedish Lappland (Mårtensson 1956).
Turning to the illustrations, some criticism could be made of the first
part of the flora, but on the whole they improved considerably in the
second part, and in the present part Nyholm has come rather close to
perfection. Even so it would be desirable if the outlines of the figures,
especially those regarding the leaves, were drawn more distinctly. As they
are now it is generally impossible to see if the leaf margin is plane, incurved
or revolute, and these characteristics are of great value and play a consider
able role in such genera as Bryum and Pohlia.
Anyone who has dealt at all with the world distribution of the bryophytes
knows exactly how difficult a question it is; indeed, it needs its own spe
cialist. With regard to the time it has been possible for Nyholm to spend
on this subject she must be congratulated. Yet, to give an example, it
might be advisable for Nyiiolm to take note of the rather sensational
results obtained by the rapidly increasing Japanese bryology. Many species
unknown before in Japan, and sometimes in the whole of Asia, have been
found in the last decades. Just as an example I note that Pohlia crudoides
(Sull. & Lesg.) Broth., which in Nyholm’s flora is given as “northern
most part of Europe, arctic North America, Greenland”, has been proved
to have a wide distribution in the Japanese high mountains. As to the
Swedish distribution, it is regrettable that, in this flora, the distribution of
Plagiobryum demissum (Hoppe & Hornsch.) Lindb. is given only as Pite
and Torne Lappmark, omitting Märtensson’s (1950 and 1953 respectively)
interesting finds in Lule Lappmark and Härjedalen. Also Märtensson’s
(1950) find of Cinclidium arcticum (Br. eur.) Schimp. in Lule Lappmark is
not recorded, the Swedish distribution being given only as Torne Lappmark.
Summing up I should like to say that Nyholm, with this latest work,
has further reinforced her position as a gifted taxonomist and flora writer.
It is, without doubt, an achievement to have succeeded in revising the
“impossible” genus Bryum to such a great extent, and her contribution in
this respect can hardly be overestimated. The fearlessness in striking off
along new lines, which has always characterised her work, combined with
a critical approach, has led to a superlative result. Nyholm is to be con
gratulated upon this splendid work. Bryologists everywhere will look for
ward with the greatest interest to its continuation.
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Det har sedan länge varit bekant, att förf. som en fortsättning på sin
monumentala atlas över de nordiska kärlväxternas utbredning arbetat på
en kartläggning av de arktiska och nordligt-tempererade växternas total
utbredningar. Bland dessa växter ha de s.k. amfiatlantiska (inkl. de s.k.
västarktiska) länge tilldragit sig växtgeografernas speciella intresse. Den
gängse uppfattningen om dessa växters historia är, att de på ett eller annat
sätt, ev. via m.l.m. hypotetiska landbryggor, spritt sig över Atlanten. En
radikalt avvikande uppfattning har förf. för drygt 20 år sedan gjort sig till
tolk för, nämligen att de amfiatlantiska utbredningarna skulle vara rester
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av cirkumpolära utbredningar, där växterna av en eller annan anledning
under klimatförändringarna dött ut inom den pacifika sektorn.
Tidigare diskussioner i utbredningsfrågor ha byggt på enstaka växter
med typiska arealer, och även för de diskuterade växterna ha ofta de utbredningsbilder, som lagts till grund för resonemangen varit m.l.m. miss
visande. Det jättearbete förf. tagit sig före är att med hjälp av den samlade
floristiska litteraturen och Riksmuseets herbarium kartlägga hela den
nordliga kärlväxtfloran för att genom de sålunda framkomna kartbilderna
få ett fast underlag för de växtgeografiska diskussionerna. I ett föredrag
vid vår förenings 50-årsjubileum (Sv. Bot. Tidskr. 51, pp. 19-35, 1957) har
förf. lämnat upplysningar om arbetets fortskridande och meddelat en del
av sina resultat beträffande de amfiatlantiska växterna. I den nu förelig
gande volymen redovisas dessa en efter en med karta och kommenterande
text.
Antalet kartor uppgår till 278. Några av de kartlagda växterna äro vis
serligen ej amfiatlantiska men ha medtagits, enär de tidigare förmodats
vara detta. Ytterligare ett 50-tal växter diskuteras i inledningen men ha ej
fått kartor, i regel därför att deras utbredning eller deras taxonomi allt
jämt är otillräckligt känd.
Man har länge vetat, att det ofta föreligger tydliga taxonomiska olik
heter mellan populationerna på ömse sidor Atlanten. Dylika vikarierande
taxa ha än rangen av arter, än av underarter, än ännu lägre. Sådana vi
karierande taxa äro kartlagda och diskuterade av förf. Mindre uppmärk
sammade ha de arter eller artgrupper varit, som bestå av ett amfiatlantiskt
taxon (eller ett taxon på var sida av Atlanten) och ett pacifikt. Som ett
vackert exempel på en art med två sådana underarter (en amfiatlantisk
och en pacifik) finner man hos förf. Diapensia lapponica. (I förbigående må
påpekas att förf. i kommentarens såväl rubrik som text råkat förblanda
namnen på de bägge underarterna.) Den amfiatlantiska Polygonum Raji
har en japansk parallellart i P. polyneuron, den amfiatlantiska Ligusticum
scoticum representeras vid Stilla oceanen av ssp. Hullenii etc. Forks kom
mentarer visa, att många fler taxonomiska problem återstå att lösa än
man kunnat vänta inom så väl utforskade floraområden som de här ifrågakommande.
För envar växtgeografiskt och floristiskt intresserad utgör arbetet en
utomordentligt stimulerande lektyr. Rec. har själv ett flertal gånger häpnat
över de relativt små totalarealer, som åtskilliga hos oss allmänt utbredda
arter ha. Fortsättning på serien av utbredningskartor motses med spänd
förväntan, likaså de slutsatser förf. finner sig kunna draga av dem. Förks
arbete kommer att ge den boreala historiska växtgeografien ett betydligt
fastare underlag än hittills och kommer också med säkerhet att ge upphov
till en mycket livlig diskussion.
j ^ Nannfcldt
Chr. O. Lehmann, Das morphologische System der Kultur
tomaten (Lycopersicon esculentum Miller). — Der Züchter, 3. Sonderheft.
Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1955. iv + 64 s. Pris DM
15: —.
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Vid Gatersleben i Tyskland har dr Christian O. Lehmann under åren
1946-53 utfört en taxonomisk undersökning på ett mycket omfattande
sortiment av kulturtomat. Sorterna äro beskrivna och inordnade i ett
system, vilket möjliggör deras identifiering med ledning av ett antal härför
lämpade morfologiska egenskaper. Författaren har dessutom givit en ut
förlig historisk, systematisk och botanisk exposé över släktet Lycopersicon,
och hans studier äro i första hand av stort intresse för växtförädling och
trädgårdsodling.
I översikten över släktet Lycopersicon upptagas sex arter. Det kanske
bör nämnas, att en av dessa, nämligen L. peruvianum, numera uppdelats
på tvenne arter. Under L. pimpinellifolium (vinbärstomat) upptagas tvenne
varieteter, varav dock provarietet ribesiodes närmast torde motsvara
Luckwills L. esculentum subsp. intermedium. Vissa skäl tala för att sist
nämnda varietet icke tillhör arten L. pimpinellifolium.
Beträffande historiken kan här nämnas, att kulturtomaten infördes till
Europa, troligtvis från Mexico till hovet i Wien något före år 1544. De pri
mitiva formerna härstamma emellertid från Sydamerika. Tomatens be
tydelse som kulturväxt avspeglas bland annat i det stora antal sorter, som
efter hand utdifferentierats, och som av Lehmann uppskattas till ca 2500
å 3000.

De ur taxonomisk synpunkt viktiga morfologiska karaktärerna beskrivas
ingående, men det genetiska underlaget beröres ej, även där detta, som
exempelvis beträffande frukternas färg, är väl känt. I den systematiska
nomenklaturen tillämpas de internationella reglerna för odlade växter
(London, 1952), och innebörden av de olika termer, som tillämpats, har
klart angivits. Avhandlingens tyngdpunkt faller på den morfologiska
systematiken hos arten L. esculentum Miller.
Författaren har frångått tidigare, relativt enkla taxonomiska översikter
(Muller 1940, Luckwill 1943) och indelar nämnda art i 5 convarieteter,
vilka i sin tur uppdelats i 4 varieteter (vilda arter) och 20 provarieteter
(odlade). Antalet underordnade, av författaren studerade sorter (cultivar)
uppgår till ca 250, vilket givetvis ej gör anspråk på att täcka det då existe
rande och nu väsentligt utökade och förändrade globala sortimentet. Det
hade varit önskvärt, om författaren, där så varit möjligt, alltid anskaffat
studiematerialet direkt från respektive förädlare eller officiella institutioner.
Att exempelvis rekvirera den amerikanska sorten Bonny Best från Holland
och den engelska Kondine Red från Tyskland kan medföra i viss mån
inadekvata diagnoser. Frånsett dessa anmärkningar har arbetet stort
intresse för den avsedda läsekretsen.

Robert Lamm.
Natur i Västmanland. Under redaktion av Bertil Walldén och
Kai Curry-Lindahl. — Svensk Natur, Stockholm 1958. 421 s. Pris 62: —.
Västmanland är kanske det mest mellansvenska av våra landskap, och
det kan tyckas vara en svår uppgift att presentera dess natur på ett sätt,
som väcker även den utomståendes intresse. Detta har dock Svensk Natur
lyckats med i så hög grad, att man gärna tillerkänner dess nyutkomna
Sv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1

116

RECENSION E K

»Natur i Västmanland» en långt framskjuten rangplats i den imponerande
rad av vackra och innehållsrika landskapsböcker, som det nämnda förlaget
utgivit. Redan en granskning av det botaniska innehållet visar det berät
tigade i detta omdöme.
Ingen modern landskapsflora föreligger över Västmanland, men det
hindrar ej Hugo Sjörs från att i säkra och träffande drag och med en bak
grund av ett gediget primärmaterial ge oss en utmärkt översikt över land
skapets växtvärld, zon för zon, alltifrån den lummiga lövskogsbården vid
Mälarens stränder upp till övre Bergslagens norrlandsbetonade skogsödemarker. Framställningen illustreras bl. a. av 12 prickkartor över västman
ländska växtutbredningar, uppgjorda av Anton FIamrin. I en särskild
uppsats lämnar oss Sjörs en initierad skildring av landskapets myrar med
den märkliga Hammarmossen, »Västmanlands förnämsta naturminne»,
som det stora slagnumret. Bilden av dess fantastiska gölsystem, såsom det
framträder i flygfotografiernas fågelperspektiv, kan det tyvärr endast
förunnas ett fåtal utvalda att avnjuta från den rätta utsiktspunkten.
Gå vi nu över till de bidrag, som belysa vegetation och flora i skilda delar
av landskapet, är Bertil Walldéns insats värd att nämnas i första rum
met. I ej mindre än 5 uppsatser blir han vår välbevandrade följeslagare
genom de delar av landskapet, som tillhöra Mälarområdet och den an
gränsande slättbygden. Han för oss ut till Olof von Dalins Ängsö, som
alltjämt bevarar sin prägel av pastoral idyll, han tar oss med till de rika
lundarna vid Strömsliolm, många andra botaniska sevärdheter att förtiga,
och han delar med sig av sitt rika vetande om misteln i det västra Mälar
området. Tillsammans med Anton Hamrin ger han oss några smakprov
på floran kring Arboga och Kungsör, och de båda författarna kunna här
knyta an till undersökningar för över 100 år sedan av Hampus von Post.
Mycket av botaniskt intresse finns även att hämta i andra medarbetares
bidrag. Carl Malmström är vår ciceron på Åholmen i Rytterns socken,
lika hemmastadd i dess kultur- som i dess naturhistoria och väl försedd med
intressanta data om detta märkliga reservat. Med Ossian Dahlgren få
vi besöka de givande marker i Salatrakten, som utgjorde målet för hans
ungdoms botaniska strövtåg. Samme förf. ger oss i en annan uppsats en
utblick över de starkt ingripande förändringar i denna bygds hydrografi,
som på sin tid genomfördes till fromma för brytningen i silvergruvan.
Gunnar Lohammar ägnar sitt bidrag åt Möklinta socken, som på en milslång sträcka når fram till Dalälven och därigenom blir delaktig i den egen
artade flora, som hör hemma på dess stränder. Med Ingvar Nordin upp
söka vi urkalkförekomsterna kring Fagersta och Norberg och stifta bekant
skap med den speciella växtvärld, som hör hemma i gamla gruvhål och på
slagghögar. Till sist visar oss Severin Schiöler (f), att även i området
kring Nora och Linde berggrundens urkalk förmår att locka fram en växt
lighet, som går långt utöver det triviala.
»Den utomståendes syn på landskapet» förmedlas denna gång av en
botanist, Gunnar Erdtman, som i välfunna vändningar ger oss ett kon
centrat av de skiftande element, som detta landskap trots dess relativa
konturlöshet dock rymmer inom sina gränser.

Slen Ahlner.
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Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band III, 1. Teil.
Zweite, völlig neubearbeitete Auflage. Herausgegeben von Prof. Dr. KarlHeinz Rechinger. — Carl Hanser Verlag, München 1957-58. vm + 452 s.
med 191 textfig. och 93 planscher. Pris häftad DM 92: —, inb. i linneband
DM 98: —.
Hegis även för svenska botanister så välkända flora utkom under åren
1906-1931. Under utgivningens gång växte arbetet långt utöver den ur
sprungligen förutsedda ramen och kom i fullbordat skick att omfatta 7
band i sammanlagt 13 volymer. Som en följd av denna utveckling var
framställningen i de första banden ej jämförbar med den i de senare.
Vid sin död 1932 efterlämnade Hegi ett rikt material av notiser, avsedda
för en ny upplaga av det första bandet av hans flora. Omarbetningen verk
ställdes av prof. K. Suessenguth i München och bandet förelåg i tryck
1935. Under samma ledning utkom även andra bandet i ny upplaga 1939.
Därmed var omarbetningen av ormbunkar, barrträd och monokotyledoner
slutförd. Suessenguth (f 1955) ansåg sig ej kunna tillmötesgå förlagets
önskan om fortsatt omarbetning, och planerna härpå blevo för en längre
tid skrinlagda.
Glädjande nog har emellertid arbetet nu kunnat återupptagas och turen
liar därmed kommit till band III, av vilket första upplagan utkom 1909-12
(verket utgavs häftesvis). I sitt nya skick skall bandet omfatta 2 volymer,
av vilka den första nu föreligger i tryck. För omarbetningen svarar chefen
för botaniska avdelningen vid Naturhistoriska museet i Wien, prof. K.-II.
Rechinger, som vid sin sida har ett flertal medarbetare. I fråga om några
av familjerna liar dr Annelis Schreiber i München självständigt genom
fört omarbetningen.
Den nu utkomna volymen behandlar familjerna Juglandaceae Polygonaceae och motsvarar de 209 första sidorna i den gamla upplagan. Omfånget
har alltså stigit till mer än det dubbla. Som exempel kan nämnas, att släk
tet Salix nu upptar 91 sidor mot 44 i den första upplagan. Det nytillkomna
utrymmet intas delvis av sådant stoff, som för 40 år sedan ej var aktuellt i
samma utsträckning som nu, t. ex. genetik, cytologi, palynologi och växt
geografi. De odlade växterna ha denna gång tagits med i betydligt större
utsträckning. Bland de många nya textfigurerna märkes ett stort antal
lyckade fotografier av växter i deras naturliga miljö. Ett rikt material av
utbredningskartor har även tillkommit. Planschuppsättningen är däremot
nära nog oförändrad; i vissa fall äro planscherna i den nya upplagan spegel
bilder till dem i den gamla. I ett fåtal fall har färgbilden ersatts med tryck
i svart-vitt.
Den stora framgång, som kom Hegis flora till del, berodde i hög grad
på verkets mångsidiga användbarhet. Den var ej blott en flora i vanlig
mening, den var något av en botanisk encyklopedi på sitt område. Som
uppslagsbok blev den oumbärlig, icke minst i frågor på den systematiska
botanikens utmarker mot andra vetenskapsgrenar. Det må gärna betygas,
att i den nyutkomna delen de förnämliga traditionerna blivit väl fullföljda.

Slen Ahlner.
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R. L. Specht and C. P. Montford, Records of the AmericanAustralian Scientific Expedition to Arnhem Land. 3. Botany
and Plant Ecology. —- Melbourne University Press, Carlton, N. 3,
Victoria, 1958. London and New York: Cambridge University Press, xv +
522 s. Pris inb. £ 6 6 s.
Arnhem Land användes numera som benämning på ett omfattande
infödingsreservat i Nordaustralien väster om Carpentariaviken (tidigare
betecknade namnet hela den del av Nordterritoriet, som låg norr om 15°
s. br.). Till detta område, som de vita lämnat obebott så när som på några
missionsstationer, utgick 1948 på initiativ av Geographie Society of America,
Smithsonian Institution i Washington och Commonwealth Government of
Australia en stor vetenskaplig expedition. Som botanist medföljde dr R. L.
Specht, University of Adelaide. Bearbetningen av det botaniska materialet
är nu slutförd och resultaten äro sammanställda i den föreliggande voly
men. Huvudparten av arbetet, bearbetningen av de omfattande fanerogamsamlingarna, har utförts av Specht själv, som även svarar för verkets
växtgeografiska kapitel. Kryptogamgrupperna ha överlämnats till specia
lister, så sötvattensalgerna till A. M. Scott och G. W. Prescott, de marina
algerna till H. B. S. Womersley och ormbunkarna till Mary G. Tindale.
Den fylliga bild av områdets flora och vegetation, som den mönstergillt
genomförda bearbetningen lämnar, kan här endast antydas. Arnhem Land
utmärkes av ett typiskt monsunklimat med en mycket påfallande mot
sättning mellan en varmare regntid (oktober-mars) och en något svalare
torrtid (april-september). Egentliga monsunskogar förekomma emellertid
endast sporadiskt på i fuktighetsavseende särskilt gynnade lokaler. Stora
områden intas i stället av glesa, högstammiga Eucalyptus-skogar. Vida
ytor på kvartsit eller sandsten sakna trädvegetation och intagas av buskeller tussock-samhällen. En vegetationskarta i färg och ett representativt
urval av ståndorts- och växtfotografier illustrera det ekologiska kapitlet.
I ett bihang lämnas en jämförande floristisk förteckning över artsamman
sättningen av 11 vegetationsenheter av högre rang med angivande för de
olika arterna av deras livsformer enligt Raunki^rs system.
Specht lämnar icke blott en på de hemförda fanerogamsamlingarna
grundad artförteckning, upptagande 2 gymnospermer och 734 angiospermer (av vilka 15 äro nya för vetenskapen), utan meddelar även en samman
ställning av alla från området kända fanerogamer över huvud. Denna sist
nämnda översikt har formen av en tabell, där i de olika kolumnerna huvud
dragen av vederbörande arts utbredning såväl inom som utom Australien
markerats. Den totala fanerogamfloran omfattar 1100 arter och måste
betecknas som fattig. Något över 600 höra uteslutande hemma i Austra
lien (omkring 120 äro endemer för området). Ett hundratal huvudsakligen
australiska arter äro även funna på Nya Guinea eller Timor. Inslaget av
indomalajiska och pantropiska arter är påfallande starkt med sammanlagt
omkring 360 representanter för dessa grupper. Några få arter ha en än
vidare utbredning och det kan — mera som en kuriositet — anföras, att
vår egen flora har 3 fanerogamer gemensamt med Arnhem Land, nämligen
Typha angustijolia, Salsola kali och Ceratophyllum demersum.
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Mossor och lavar saknas nästan helt inom området. De få proven med
sötvattensalger visade sig innehålla ett stort antal desmidiacéer, och här
var inslaget av indomalajiska arter mycket starkt. Det insamlade materialet
av havsalger, det första som bearbetats från denna del av Australien, ut
gjordes till den långt övervägande delen av vitt utbredda tropiska eller sub
tropiska arter.
En etnobotanisk översikt, även den av Spechts hand, avslutar det
mångsidiga och innehållsrika arbetet.

Sten Ahlner.
Ole Eklund (f), Die Gefässpflanzenflora beiderseits Skiftet
im Schärenarchipel Südwestfinnlands. Kirchspiele Korpo,
Houtskär, Nagu, Iniö, Brändö, Kumlinge, Sottunga und Kökar.
— Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, utgifna af Finska Vetenskapssocieteten, H. 101. Helsingfors 1958. 324 s. samt 84 utbredningskartor och 1 översiktskarta. Pris 1 700 Fmk.
Ole Eklund (*1899, f 1946) ägnade under 30 år huvuddelen av sin bo
taniska forskargärning åt det finländska Skärgårdshavet, detta myller
av öar, som utfyller området mellan Åland och Åboland. Till en början
gällde hans undersökningar floran i dess centrala delar, Korpo och Houtskärs socknar, och på grundval av sina erfarenheter härifrån publicerade
han 1931 sitt mycket uppmärksammade arbete över kausalsammanhangen
bakom den regionala fördelningen av skärgårdsfloran i SV-Finland. Han
utvidgade emellertid senare sitt undersökningsområde, så att det i sin hel
het kom att omfatta de socknar, som här ovan angivits. En del av de på
detta arbetsfält vunna resultaten publicerade han undan för undan i smärre
uppsatser. Det var emellertid hans avsikt att sammanfatta sitt enorma
material i en stor monografi, i vilken de artfördelande faktorerna inom det
definitiva undersökningsområdet skulle upptagas till ingående behandling.
Sjukdom och död korsade hans planer. Han började med att iordningställa
det floristiskt-växtgeografiska primärmaterialet men hann ej själv att
bringa denna etapp till sin avslutning. Hans maka, fru Gerda Eklund,
och andra för saken intresserade ha emellertid gjort nordisk växtgeografi
den stora tjänsten att slutföra detta arbete.
När resultatet nu föreligger i tryck, kan det genast konstateras, att
trots det relativt höga sidoantalet ett starkt koncentrerat framställningssätt
använts. Av de två viktigaste avsnitten utgöres det ena av en numrerad
förteckning över alla av Eklund besökta lokaliteter (från de flesta av dessa
föreligga m.l.m. fullständiga artlistor), det andra av en artlista, där dessa
nummer få ersätta lokaluppgifter. Att på annat sätt i textform offentlig
göra detta jättelika material har förvisso varit omöjligt. Dess omfattning
framgår av att de undersökta punkterna äro ej mindre än 1500 och de
härifrån föreliggande lokaluppgifterna sammanlagt 400000. P’ör varje art
ges emellertid dessutom en sammanfattning av dess ståndortsekologi,
angivande även dess förhållande till kalk- och kulturfaktorerna.
Som bekant uppträda på våra havsstränder i speciella former en del
arter, som f. ö. äro typiska ogräsväxter. Dessa spontana enheter redovisas
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här för sig, vilket givetvis är en fördel. De anföras emellertid under egna
artnamn (Plantago intermedia, Artemisia coarctata, Sonchus maritimus etc.),
vilket säkert innebär en överdrift. Måhända gäller detta även uppställandet
av en ny Viola-art, V. pseudoepipsila (namnet går tillbaka på Mela), på
de egendomliga storvuxna mellanformer mellan V. palustris och V. epipsila,
som tidigare vid flera tillfällen diskuterats i den botaniska litteraturen i
Finland.
Det för läsaren lättast tillgängliga avsnittet är kartbilagan. Det kan en
dast beklagas, att denna ej blivit större. Redan i sitt nuvarande skick ger
den emellertid en god uppfattning av utbredningsbildernas rika variation.
Det är ej svårt att inse, vilket utomordentligt underlag för växtgeografiska
problemdiskussioner som dessa kartbilder utgöra.
Det förtjänar till sist att påpekas, att litteraturförteckningen upptar
Eklunds samtliga skrifter med botaniskt innehåll.

Sten Ahlner.
Harald Lindberg, Växter kända från Norden i Linnés herba
rium. Plantae e Septentrione cognitae in herbario Linnaei. - Acta Botanica Fennica 60. Helsingfors 1958. 133 s.
Helt naturligt omfattar det stora Linnéherbariet i London ett rikt ma
terial av arter, som tillhöra vår nordiska flora. Professor Harald Lind
berg i Helsingfors gick år 1935 under tre veckors tid igenom herbariet med
avseende på dessa växter och har nu sammanställt en förteckning över dem.
Linné mottog växter från skilda håll, och en stor del av de till vår flora
hörande arterna äro företrädda av exemplar från andra länder, t. ex. Ryss
land och Sibirien. Etiketteringen är vanligen mycket knapphändig. När
mare lokaluppgifter äro sällsynta och insamlarens namn har ofta antytts
endast genom ett bomärkeliknande tecken. Förf. återger etiketteringen med
särskilt utmärkande av det, som härrör från Linnés egen hand. Han ger
dessutom en noggrann beskrivning av växtmaterialet, åtföljd av en ombestämning i de fall, då sådan erfordrats.
I endast ett fall låter förf. sin revision få en nomenklatorisk konsekvens.
Det gäller Viola montana, av vilken exemplaret visat sig tillhöra V. elatior.
Det kan tilläggas, att detsamma är förhållandet med motsvarande material
i Riksmuseets Linnéherbarium. Slutsatsen blir enligt förf., att namnet
V. montana i fortsättningen måste användas för V. elatior, medan för den
nordskandinaviska arten namnet V. Septentrionis Lindb. fil. införes.
Ändringen måste sägas vara mycket ovälkommen. Om den är oundgänglig,
vill rec. ej avgöra. Utbredningsuppgiften i Species Plantarum (p. 935)
lyder: »Habitat in Alpibus Lapponiae, Austriae, Baldo» och visar tydligt,
att även den nordskandinaviska arten inbegripits. Det kan vidare anföras,
att Linnéherbariet tillkommit på ett sådant sätt, att ett strikt tillämpande
på detsamma av det moderna typbegreppet borde vara uteslutet.

Slen Ahlner.
Jaakko Jalas, Suuri kasvikirja. I. — Förlagsaktiebolaget Otava,
Helsingfors 1958. 851 s. med 271 textfig. i svart-vitt och 32 färgbilder.
Pris inb. i klotband 3 400 Fmk.
Sv. Bot. Tidskr.,

53

(1959): 1

RECENSIONER

121

»Stora växtboken», som titeln på ovanstående verk lyder i svensk över
sättning, gör skäl för sitt namn: den ger en brett lagd skildring av Finlands
kärlväxtflora, som bör tillfredsställa även högt ställda anspråk. Den be
handlar art för art i systematisk ordning men är ingen flora i vanlig mening.
Den saknar t. ex. examinationsschemata och lägger ej någon vikt vid an
förandet av yttre kännetecken. I stället upptas innehållet av sådant stoff,
som åtminstone i mera utförlig form faller utanför ramen för vanliga floror:
växtens uppträdande i naturen, dess ståndortsekologi och dess sociologi,
biologiska särdrag av speciellt intresse, utbredningen inom och utom landet,
växtens betydelse i människans hushållning i nuvarande och gången tid
samt dess roll i folkfantasien. Dessutom ges uppgift på kromosomtal och
anvisning på speciallitteratur. Denna form av framställning har resulterat i
en serie av artmonografier, ofta på en hel sida eller mera.
Av stor betydelse för arbetets lyckliga genomförande har det varit, att
huvudredaktören som medarbetare kunnat förvärva Finlands ledande
forskare inom området. Genom att dessa behandlat arter eller artgrupper,
som de genom tidigare vetenskaplig verksamhet varit förtrogna med, har
verket tillförts innehåll av högt vetenskapligt värde. Här må främst er
inras om Alvar Palmgrens behandling av Fulvellae-gruppen inom släktet
Care.r, som till bakgrund har ett 50-årigt forskningsarbete. Inom en annan
del av samma släkte meddelar Aarno Kalela resultaten av sina under
sökningar över C. brunnescens och C. vitilis, illustrerade med fennoskandiska utbredningskartor. Tyvärr får rec. avstå från att nämna flera namn;
det skall blott tilläggas, att inom det nyssnämnda släktet — som omfattar
180 sidor av det föreliggande verket — ej mindre än ett 10-tal medarbetare
varit verksamma.
Tyvärr ligger ej illustrationsmaterialet på samma höga plan som texten.
Redan bland svart-vit-bilderna finnas åtskilliga, som äro föga lyckade,
och går man över till färgfotografierna, blir intrycket högst nedslående. Det
är stor skada, att de dryga kostnader, som här nedlagts, givit ett så dåligt
utbyte. Säkerligen skulle ett samarbete med svenska botanister här kunna
ge ett vida bättre utgångsmaterial.
.,.

Sten Ahlner.

Strasburger, Noll, Schenk und Schimper, Lehrbuch der Botanik
für Hochschulen. 27. Auflage, neubearbeitet von Harder, Schuh
macher, Firbas und von Denffer. — Gustav Fischer Verlag, Stuttgart
1958. 694 s. Pris 32 DM.
När denna välkända lärobok nu utkommit med en ny upplaga, 4 år efter
den närmast föregående, är i fråga om medarbetarstaben den förändringen
att inregistrera, att Hans Fitting, som alltsedan 1913 svarat för den
morfologiska delen, av åldersskäl utgått och avlösts av Dietrich von
Denffer, professor vid universitetet i Giessen. I samband härmed har det
ifrågavarande avsnittet underkastats en genomgripande omarbetning, som
medfört en ökning av sidoantalet med inemot 20. En god del härav faller
på det nytillkomna kapitlet »Die morphologischen Organisationsstufen»,
som inskjutits mellan de cytologiska och histologiska avdelningarna.
Fluvudvikten lägges här vid thallofyternas skiftande byggnadstyper, som
9 - 593371
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bestås en fyllig presentation. I det övriga innehållet lägger man märke till
de utvidgade framställningarna över förgreningssystem och bladställ
ningar. Telom- och stelärteorierna behandlas nu på mera framskjuten plats
än tidigare. Bildmaterialet har kraftigt utökats och samtidigt i stor ut
sträckning förnyats (varvid bl. a. Hookes bekanta bild av korkstrukturen
fått utgå).
De förändringar, som träffat bokens övriga delar, hålla sig i allmänhet
inom en trängre ram. Det bör emellertid framhållas, att de landvinningar,
som forskningen gjort med elektronmikroskopets hjälp, nu i högre grad än
tidigare kommit framställningen till godo. Vira ha nu för första gången fått
ett eget litet avsnitt, och bakteriernas byggnad åskådliggöres av fotogra
fiska bilder i förstoringar, som lämna dem i förra upplagan långt bakom sig.
I fråga om de lägre kryptogamernas systematiska gruppering har en ny
indelning försökts, som upplöser avdelningen Thallophyta i Phycophyta
(alger) och Mycophyta (svampar), varvid man dock som en mindre önsk
värd konsekvens får de fristående myxomyceterna inordnade under det
senare begreppet.

Slen Ahlner.
Winifred Walker, All the Plants of the Bible. — Lutterworth
Press, London 1958. 244 s. med 114 planscher i svart-vitt och försättsplansch i färg. Pris 25 s.
Till inbyggarna på nordliga breddgrader bar bibeln budskap om en natur,
som i det mesta var främmande för dem. Icke minst det som gällde växt
världen talade starkt till fantasien och framkallade ett behov efter närmare
förklaringar. Alltsedan 1500-talet har också det ena arbetet efter det andra
utkommit med syfte att ge den intresserade läsaren ökad förtrogenhet
med detta ämne. Från senaste tid är särskilt att nämna Moldenkes om
fattande verk »Plants of the Bible», utförligt recenserat i denna tidskrift
1953 (s. 131). Här har den vetenskapliga bearbetningen av det ofta ej
lättolkade materialet förts upp på ett mycket högt plan.
Mera populära framställningar se alltjämt dagen. I Danmark utkom för
ett par år sedan »Bibelens Planter» av Möller-Christensen och Jordt
Jörgensen, i svensk översättning utgivet 1957 under namn av »Bibelns
växtvärld». Till samma kategori kan den bok hänföras, vars titel är angiven
här ovan. Författarinnan, som har en lång bana som botanisk artist bakom
sig, avbildar varje växt i helsidesformat och ger på den motstående sidan
en text, som överst upptar ett bibelcitat med den ifrågavarande växten
omnämnd och därunder en utförligare beskrivning och kommentar. Fram
ställningen blir på detta sätt mycket överskådlig och lättläst. Ordnings
följden är alfabetisk med utgångspunkt från den engelska bibelöversätt
ningens namnformer. Tyvärr har något register över de latinska namnen ej
utarbetats. Bilderna äro i de flesta fall gjorda efter levande material och
fylla i stort sett sin uppgift, även om man någon gång — såsom i fråga om
planschen med Jiincus effusus — kan vara i tvekan om konstnärinnan
verkligen haft rätt växt framför sig.

Sten Ahlner.
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SAMMANKOMSTER ÅR 1958.
Botaniska Föreningen i Göteborg.
Den 31 januari.
Amanuens T.
resa i Turkiet».

Nitzelius,

Göteborg, gav en skildring »Från en botanisk

Den 28 februari.
Professor W. A. Weber, Boulder City, Colorado, höll ett föredrag över
»Patterns of Plant Distribution in the Southern Rocky Mountains of
North America».

Den 28 mars.
Doktor K. Gundersen, Göteborg, talade om »Gibberelliner, en ny
grupp växthormoner».

Den 24 april.
Professor K.
tion».

Gram,

Köpenhamn, talade om »Drag ur Thailands vegeta

Den 30 maj.
Amanuens T.
gården.

Nitzelius,

Göteborg, demonstrerade Botaniska träd

Den 25 september.
Doktor H. Godwin, Cambridge, höll ett föredrag över »History of the
British Flora».

Den 28 oktober.
Folkskollärare F. Karlvall, Göteborg, höll ett föredrag med svamp
demonstration.

Den 28 november.
Greve H. Wachtmeister, Wambåsa, talade om »Drag ur Blekinges
flora».
Styrelsen omvaldes.
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Exkursion.
Föreningens höstexkursion företogs den 7 september under ledning av
apotekare S. Holmdahl. 35 medlemmar deltog. Med tanke på den i för
eningens regi pågående inventeringen av Hallands flora ställdes kosan till
Björkholms gård vid Stora Hornsjön i Veddige socken ca 25 km sydost om
Kungsbacka vid gränsen mot Västergötland.
Det var särskilt floran i bergspartiet och bokskogsområdet omedelbart
väster om sjön som studerades jämsides med strandvegetationen. En tredje
grupp ägnade sig helt åt studiet av svamparna. Bland de kärlväxter, som
antecknades i skogspartiet, märktes Blechnum spicant, Platanthera chlorantha, Cardamine flexuosa och Hypericum montanum.
Stranden i närheten av gården var långgrund och sank efter en sjösänk
ning för några år sedan, och en riklig flora hade invaderat strandpartiet.
Här antecknades bl. a. Pilularia globulifera, Scirpus multicaulis, Epilobium
adenocaulum och Centuncuius minimus.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet
i Uppsala.
Den 28 januari.
Fil. kand. Martin Johansson omvaldes till kassaförvaltare, och till
mikroskopförvaltare valdes fil. stud. Kerstin Halle.
Docent G. Lohammar talade över ämnet: »Med svenska biologer till
Österrikes alper.» Föredraget illustrerades med vackra färgbilder.

Den 11 februari.
Docent Torsten Hemberg höll ett föredrag betitlat »Auxiner och tillväxtinhibitorer hos majs».

Den 25 februari.
Professor Ossian Dahlgren talade om »Den vilda morotens mörka
mittblommor» och förevisade fotografier och pressat material.
Fil. lic. B. Nordfors visade färgbilder bl. a. av Rafflesia Arnoldii.

Den 18 mars.
Nyutkommen botanisk litteratur refererades av professor Ossian
Dahlgren och docent G. Lohammar.
Professor Dahlgren tillkännagav sitt beslut att till Botaniska Sektionen
överlämna en donation.
Amanuens Ingvar Nordin talade om »En resa med botaniska iakttagel
ser på Gotland» och illustrerade föredraget med färgbilder.

Den 15 april.
Professor Ossian Dahlgren överlämnade den vid föregående samman
träde utlovade donationen i form av ett gåvobrev, där det bl. a. heter:
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»För att fira mitt 50-årsjubileum som medlem i Botaniska sektionen, för
att —- låt vara något i förväg — högtidlighålla min 70-årsdag, samt dess
utom för att gifva uttryck åt min tacksamhet mot Botaniska sektionen vill
jag nu till densamma öfverlämna en donation i form af aktier i bolagen
AGA (15 st.), Billerud (10 st.), Nymansbolagen (5 st.), Separator (10 st.)
och Uddeholm (10 st.) jämte kuponger inlösbara från och med 1959, allt
tillsammans representerande ett börsvärde af ungefär 10000 kr. Skatt
mästaren skall efter aktiernas mottagande låta registrera dem på Botaniska
sektionen af Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala. Aktierna
skola bilda en fond benämnd Professor K. V. Ossian Dahlgrens botaniska

tidskriftsfond.
Af utdelningen på värdepapperen skall årligen ^ läggas till kapitalet
för att vid lämpliga tillfällen möjliggöra inköp af nya aktier. Detta stad
gande torde vara ganska välbetänkt med hänsyn till den fortlöpande in
flation, som släppts lös.
Resten af de influtna medlen skola utdelas till yngre botanister i form
af medlemskap i första hand af Svensk Botanisk Förening men äfven af
Lunds Botaniska Förening eller af Svenska Växtgeograf iska Sällskapet, så
att vederbörande under en treårsperiod kan erhålla någon — och i vissa
fall kanske ett par — af dessa sammanslutningars publikationer.
Om en person efter en treårsperiod fortsätter sina botaniska studier,
må han dock, om så skulle anses lämpligt, fortfarande kunna få sina medlemsafgifter betalda, men dock endast för ett år i sänder och efter särskilt
beslut i hvarje fall. All stipendiering ur fonden skall dock alltid upphöra
efter det kalenderår vederbörande har aflagt en fil. lic.-examen.
Tidskriftstipendierna skola utan ansökan utdelas af en nämnd bestående
af Botaniska sektionens ordförande, skattmästare samt därjämte af tre
docenter valda vid första sektionssammanträdet i november månad. Två
suppleanter böra också utses bland docenterna. Resultatet af nämndens
beslut delges Botaniska sektionen under ett af höstterminens följande sam
manträden.
Om nämnden finner det lämpligt, kan af de tillgängliga medlen en summa
reserveras för att utdelas under ett kommande år. Hvarje läsår bör åt
minstone en ny stipendiat kunna utses.»
Laborator Hugo Sjörs höll därefter ett föredrag om »Vegetationen i
Ontario och Quebec» och visade färgbilder.

Den 13 maj.
Till ordförande för 1958-59 valdes fil. mag. Sven Nilsson, till sekreterare
fil. stud. Björn Henningsson och till klubbmästarinna fil. stud. Birgitta
Wallin.
Docent Hedda Nordenskiöld talade om »En resa till Australien och
Nya Zeeland» och visade talrika färgbilder.

Den 27 september.
Svampexkursion till Funbo-trakten. Ledare var civilingenjör O. Pers
En utställning av det insamlade materialet anordnades senare.

son.
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Den 28 oktober.
Agronom Nils Suber höll ett föredrag om »Stockholmstraktens svampflora». Utsökta färgbilder illustrerade föredraget.

Den 11 november.
Docent Henry Rufelt talade över ämnet: »Effekten av tillväxtsub
stanser på geotropism hos veterötter.»

Den 2 december.
Dr V. Ahmadjian, Harvard University, Cambridge, Mass., höll ett
föredrag betitlat »Experimental observations on the algal genus Trebouxia
( = Cystococcus) De Puymaly and problems of lichen synthesis». Föredraget
illustrerades med intressanta elektronmikroskopiska fotografier.

Den 9 december.
Professor L. G. Romell talade om »Minnenas landskap» och visade färg
bilder.
Julfesten firades.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Den 18 februari.
Sammanträde till firande av Sällskapets 75-åriga tillvaro. (Se Sv. Bot.
Tidskr. 1958, s. 343.)

Den 22 april.
Läroverksadjunkt Ingmar Fröman höll ett med färgbilder illustrerat
föredrag: »Glimtar från Karlsöarnas växtvärld.»

Den 14 och 15 juni.
Exkursion till Säter. (Se Sv. Bot. Tidskr. 1959, s. 132.)

Den 14 oktober.
Kamrer Percy Olrog talade om »Inventering av floran kring vatten
fallen Bjurfors och Tuggen». Ett stort antal herbarieväxter demonstrerades.
Fil. lic. Anton Sörlin höll ett föredrag om »En geologisk-botanisk
vandring genom Jämtland», illustrerat med ljusbilder i svart-vitt och färg.

Den 23 november.
Docent Bengt Pettersson höll ett föredrag, illustrerat med ljusbilder,
om »Sand och växter på Gotska Sandön».
Styrelsen och revisorerna omvaldes.
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Botanistklubben vid Stockholms Högskola.
Den 12 februari.
Docent V. Nielsen, K ABI, Stockholm, höll ett föredrag om »Gibberellin
— en ny typ av tillväxtämne».

Den 7 mars.
Fil. mag. Lennart Brunkener redogjorde för »Några jämförelser mellan
diploider och med colchicin framkallade tetraploider hos Galium lucidum».

Den 21 mars.
Professor E. Steeman Nielsen, Köpenhamn, talade om »Ydre fakto
rers indflydelse på planktonalgers fotosyntese og vsekst».

Den 13 maj.
Vårexkursion till Eldgarn och angränsande trakter under ledning av
lektor E. von Krusenstjerna och fil. lic. Måns Ryberg. Mossor och lavar
samt mälardalslundar med mistel studerades.

Den 14 november.
Besök på Statens Växtskyddsanstalt. Rundvandring och visning av
institutionen.

Den 15 december.
Assistent K. Thomasson talade över ämnet: »Till Nahuel-Huapi, en
nationalpark i Patagonien.»
Styrelseval förrättades, varvid valdes till ordförande amanuens Arne
Holst, vice ordförande amanuens Harry Seffers, sekreterare amanuens
Britt Jonson, skattmästare amanuens Gösta Stenbeck.

Societas pro Fauna et Flora Fennica.
Den 7 februari.
Till korresponderande medlem kallades lektor Erik Julin, Haparanda.
Lektor Börje Olsoni inlämnade till tryck »Ruskis fredningsområde
vid Borgå» och delgav mötet en översikt över Borgå naturhistoriska mu
seums planerade verksamhet och uppgifter.
Dr LIolger Törnroth redogjorde för en förekomst av Liparis Loeselii
i Hammarland på Åland. Arten har i Finland tidigare konstaterats blott i
grannsocknen Eckerö. I Hammarland befanns arten förekomma i ca 10
individ per kvadratmeter inom ett område med ca 100 meters radie. Vi
dare hade dr Törnroth funnit Phleum Boehmeri vid Eckerö Käringsund,
där arten veterligen icke konstaterats förr.
Inlämnades till tryck ett meddelande av lektor Erik Julin: »Det första
fyndet av Najas tenuissima i Vesijärvi».
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Sällskapet beslöt att såsom det äldsta botaniska sällskapet i Norden
rikta en förfrågan till Nordens övriga ledande botaniska sammanslutningar
rörande eventuellt förefintligt intresse för nordiska möten, exkursioner
och symposier i växtgeografi och växtsystematik. Initiativet ansluter sig
till en rekommendation av ett möte i Köpenhamn i februari 1957 för åter
upplivande av de nordiska naturforskarmötena. Detta möte rekommen
derade initiativ för samarbete i de grenar av nordisk naturvetenskap, där
dylik kontakt ännu ej existerar.

Den 7 mars.
Professor Harry Waris höll ett föredrag om »Med aminosyror åstad
kommen metamorfos hos växter».
Fil. dr Lars Fagerström föredrog om naturskydd och biologiska stu
dier i sydvästra Tavastland.
Framlades Acta Botanica Fennica 58: Rolf Grönblad, Gerald A.
Prowse & Arthur M. Scott, »Sudanese Desmids».
Fil. mag. A. Nordman redogjorde för synpunkter på den inverkan
barvinterperiodens längd har på växt- och djurvärlden i Fennoskandien.
Dr Holger Törnroth meddelade om ett fynd av hybriden Potentilla
erecta x reptans, varav 8 ex. påträffats på Främstö, i Eckerö, Åland.
Fil. dr Henrik Skult inlämnade till tryck: »Om kärlväxtfloran i Korpo
Brunskärs skärgård».

Den 11 april.
Fil. kand. Johan Reuter höll ett föredrag om »Protozoernas inre osmotiska koncentration».

Den 7 maj.
Framlades Acta Botanica Fennica 59: Max von Schantz, »Über das
ätherische öl vom Kalmus (Acorus calamus L.)».
Bibliotekarien föreläde den nya katalogen över seriepublikationerna i
Sällskapets bibliotek (250 duplicerade sidor).
Inlämnades till tryck ett arbete av fil. mag. Lisbeth Mathiesen: »Om
Polyides rotundus och Ahnfellia plicata i SW Finlands skärgård».

Den 13 maj.
Årsmöte. Till korresponderande medlem kallades professor Henning
Weimarck, Lund.
Förelädes 33:e tomen av Sällskapets Memoranda, omfattande förhand
lingarna under verksamhetsåret 1956-1957. Tornen är redigerad av lektor
Holger Ahlqvist.
Inlämnades till tryck två arbeten av fil. mag. Göran Nordström,
»Några anteckningar om floran i södra Närpes» och »Om mossfloran på
Bötombergen i Lappfjärd».
Vid förrättade val återvaldes de styrelsemedlemmar som voro i tur att
avgå.
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Den 3 oktober.
Framlades Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 74, N:o 4: Leo
Björkman, »Idgranen (Taxus baccata L.) på Åland», Acta Societatis pro
Fauna et Flora Fennica 75: Alvar Palmgren, »Societas pro Fauna et
Flora Fennica 1 nov. 1921-1 nov. 1946» och Acta Botanica Fennica 60:
Harald Lindberg, »Växter kända från Norden i Linnés herbarium».
Inlämnades till tryck ett av fil. dr Bertel Lemberg författat arbete:
»Studier över Storpernåviken III».

Den 7 november.
Docent Stig Jaatinen höll ett föredrag om »Geografiska aspekter på
de åländska lövängarna».
Dr Holger Törnroth meddelade iakttagelser över Bolrychium-arternas
varierande förekomst olika år i Eckerö, Åland. Sommaren 1958 hade de
uppträtt i stor mängd efter mycket sparsam förekomst 1950-57.
Docent Hans Luther redogjorde för en förekomst av gråal på holmen
Skallota vid Tvärminne zoologiska station. Den vid Finska viken litorifoba
Alnus incana är nyinvandrad på denna lokal. I anslutning härtill beskrev
dr H. Törnroth gråalens dåliga trivsel på Holmskatan i Eckerö.

Den 5 december.
Docent Joakim Donner föredrog om »Skottlands sen- och postglaciala
utveckling».
Fil. dr Sven G. Segerstråle uppläste minnesord över professor Ernst
Häyrén.
Till korresponderande medlemmar kallades professor Knut Fasgri,
Bergen, och statsgeologen, dr phil. Johannes Iversen, Charlottenlund,
Danmark.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.
Den 9 maj.
Sällskapets årsmöte. Styrelseval. Till sekreterare efter docent Nils
Quennerstedt, vilken undanbett sig återval, valdes fil. kand. Bengt
M. P. Larsson, till skattmästare efter fil. mag. Johan Söderström, vilken
likaledes undanbett sig återval, valdes fil. mag. Svante Pekkari. I övrigt
återvaldes styrelsen i sin helhet.
Ordf. hyllade minnet av Sällskapets hedersledamot forskningsresanden
Frank Kingdon-Ward och dess korresponderande ledamot dr FL H.
Allan, Wellington, av jägmästare Åke Berg, Uppsala, läroverksadjunkt
Arvid Jansson, Södertälje, och länsbibliotekarie Gunno Hasselberg,
Östersund.
Till hedersledamot valdes korresponderande ledamoten dr Werner
Lüdi, Zürich, och till korresponderande ledamöter dr Erling Porsild,
Ottawa, professor Pierre Dansereau, Montreal, professor Hugh Raup,
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Harvard School of Forestry, U.S.A., professor Erwin Aichinger, Klagenfurt, och professor Misao Tatewaki, Sapporo.
Föredrag av laborator Hugo Sjörs, Stockholm: »Hundramilamyren
vid Hudson Bay.»

Den 11 december.
Ordf. hyllade minnet av Sällskapets hedersledamot dr H. L. Shantz,
Santa Barbara, California, U.S.A., och av överste Georg Björnström,
Lund.
Sällskapet beslöt att fr.o.m. nästa år höja medlemsavgiften till 18 kr.
För studerande blir avgiften 12 kr. och för svenska och utländska abon
nenter 20 kr. inklusive porto. Avgiften för ständiga medlemmar skulle
förbli oförändrad.
Föredrag av docent Bengt Pettersson: »Om Gotska Sandöns flora och
vegetation.»
Sällskapet har under året utgivit följande band av Acta Phytogeographica Suecica:
39: Magnus Fries, Vegetationsutveckling och odlingshistoria i Varnhemstrakten. En pollenanalytisk undersökning i Västergötland. (Zusam
menfassung: Vegetationsentwicklung und Siedlungsgeschichte im Gebiet
von Varnhem. Eine pollenanalytische Untersuchung aus Västergötland
[Südschweden].)
40: Bengt Pettersson, Dynamik och konstans i Gotlands flora och
Vegetation. (Zusammenfassung: Dynamik und Konstanz in der Flora und
Vegetation von Gotland, Schweden.)
41: Evald Uggla, Skogsbrandfält i Muddus nationalpark. (Summary:
F'orest Fire Areas in Muddus National Park, Northern Sweden.)
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.
Sammanträdet den 17 april 1958.
Föreningen sammanträdde ovannämnda dag å Stockholms Högskola
under ordförandeskap av professor E. Melin.
Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde
genom döden förlorat en av sina korresponderande ledamöter, professor
Ernst Häyrén, och fyra ordinarie medlemmar, nämligen länsbibliotekarien
fil. dr G. B. E. Hasselberg, civilingenjören Torgil Ståhle, chefredak
tören Erik P. Vrang och överingenjören W. R. Uggla. Ordföranden
hyllade de bortgångna med några minnesord.
De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Ordföranden meddelade, att revisionen till följd av att en av revisorerna
insjuknat måst uppskjutas till höstsammanträdet.
Professor W. A. Weber, Boulder, Colorado, U.S.A., höll ett med talrika
färgbilder illustrerat föredrag över ämnet: »Plant Distribution Patterns
in the Southern Rocky Mountains of North America.»
Sammanträdet bevistades av 63 personer.

Årsmötet 1958.
Föreningen sammanträdde den 18 november 1958 å Stockholms Högskola
under ordförandeskap av professor E. Melin.
Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde
genom döden förlorat tre av sina medlemmar, nämligen f. lektorn fil. dr
Sten Eriksson, chefredaktören Philip Johansson och professor Knut
Lundmark. Ordföranden erinrade om de hädangångnas botaniska gärning
och lyste frid över deras minne.
De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Revisionsberättelsen för år 1957 upplästes av kamrer P. Olrog. På re
visorernas hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren full ansvars
frihet.
Vid det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1959 utsågos: till ord
förande professor E. Melin, till vice ordförande professor R. Florin, till
sekreterare docent G. Harling, till redaktör för tidskriften docent S.
Ahlner, till skattmästare bankdirektör V. Björklund (efter överste C.-A.
Torén, som undanbett sig återval), till övriga ledamöter av styrelsen lektor
E. v. Krusenstjerna (efter lektor I. Holmgren, som undanbett sig åter
val), professorerna E. Hultén, C. Malmström och J. A. Nannfeldt, dr
W. Rasch samt professorerna M. G. Stålfelt och H. Weimarck.
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Till medlemmar av redaktionskommittén valdes professorerna G. E.
Du Rietz, F. Fagerlind, E. Hultén, C. Malmström, J. A. Nannfeldt
och M. G. Stålfelt.
Till revisorer utsågos jägmästare S. Nordenstam och kamrer P. Olrog.
Revisorssuppleanter blevo fil. lic. L.-O. Lundkvist och amanuens R.
Kuylenstierna.
Professor Eric Hultén höll ett av talrika färgbilder och lierbariematerial illustrerat föredrag med titeln: »En botanist for till Capri.»
Sammanträdet bevistades av 78 personer.

Föreningens vårutfärd till Säter 1958.
Svenska botaniska föreningen och Rotaniska sällskapet i Stockholm
anordnade den 14-15 juni sin sedvanliga vårexkursion, som ägnades Sala-,
Krylbo- och Sätertrakterna. Exkursionen hade samlat ett tjugotal deltagare
som bussledes färdades från Stockholm och Uppsala, vartill sedermera
sällade sig en mindre Dala-kontingent. Ledare var docent Gunnar Lo
hammar och undertecknad.
På uppresan lördagen den 14 gjordes först ett uppehåll vid sjön Silvköparen ovanför Sala. Sjön, som hyser ett bestånd av dvärgnäckros (Nuphar
pumilum), är en omtyckt och vacker rastplats, och den medhavda smör
gåsen förtärdes på strandklipporna. Yi fick också till livs Salasjöarnas
märkliga historia, varom utförligare berättas av K. Y. O. Dahlgren i
Natur i Västmanland, och vandrade sedan ut på den s.k. Bondtovan i
kanten av den närbelägna Olov-Jons-dammen, som också hörde till Sala
gruvas vattenmagasin. Bondtovan är en gammal flottliolme, ett torvtäcke
från en myr, upplyft vid sjödämningen och efter en tids rastlöst kring
flytande strandat vid sjöns sydända. Dess yttre del är fortfarande gungfly;
hybriden Drosera anglica x rotundifolia påträffades där.
Ett kort uppehåll gjordes vid minnesstenen över slaget vid Brunnbäcks
färja. Älvstrandens Salix triandra blev botaniskt påbröd. De vackra bygg
naderna vid Karlfeldt-gården i Karlbo ägnades också en stund, varpå
färden via Krylbo gick till Säter. Före middagen medhanns en promenad
ner i Säterdalens »löfrika dälder», på de »nöjsamma gångstigar och kjörwägar, behageliga slättmarker och ljufliga Skogspartier med kringflytande
bäckar och strömmar, som gjöra denna ort, besynnerligen om sommar
tiden, så täck och angenäm samt lustbar för ögonen, att dess like på nogot
annat ställe innom wärt Rike näppeligen gifwes» (ur Chr. Romans snart
200-åriga beskrivning). Bland Matteuccia struthiopteris och bofast om än
ursprungligen förvildad humle i hängravinen »Filosofiska gången» disku
terades såväl jordflytningsfenomenet och ravinbildningsproblemet i stort
som de minsta skuggväxternas ljusbehov.
Följande dag ägnades först åt det bekanta sydväxtberget Bispbergs
klack, som uppfyller alla krav på ett rättvänt sydberg, med hammare och
rasbranter, instabil jord och ännu iakttagbar frostsprängning, lokalt också
bergssega och — kanske — någon kalkverkan, fast bergarten är en yngre
granit som i och för sig är dålig i detta hänseende. Kärlväxtflorans rikeSv. Bot. Tidskr., 53 (1959): 1
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Fig. 1. Exkursionsdeltagare i rasbranten på Bispbergs klack. — Foto G. Harling.

dom är ett faktum, hur än orsakssammanhangen tolkas. Utpostförekomsten
av Myosoiis hispida och den bland hasslar dolda lysmossgrottan hörde till
de intressantare detaljerna — den smaragdgröna lystern från dagsljusets
återsken i tusentals mikroskopiska kloroplastkattögon på det av Schistosto/a-protonemata överspunna vittringsgruset visade sig lika intensivt
fascinera vår tids observanta naturforskare som forna tiders vättetroende
smultronsökare.
Nära Bispberg går flera sidoraviner ner till Säterdalens huvuddal, och
efter någon tvekan om rätt val av sidoravin uppnåddes den senare. Den
vanligtvis skuggiga, fuktiga och kväverika grovmjälamarken under gråaltaket bär en karakteristisk busk- och örtflora; några av de mest typiska
arterna är hägg, try, måbär, vilda röda vinbär, åtskilliga ormbunkar,
t. ex. majbräken och strutbräken, rödblära, stinksyska, lundstjärnblomma,
stor vänderot, flenört, brännässla, lundvete, ormbär, gullpudra, spring
korn, dvärghäxört och desmeknopp, för att ej tala om midsommarblomster,
liljekonvalj och vitsippa. Några skarpsynta exkursionsdeltagare lyckades
också uppdaga Viola Selkirkii, som redan var överblommad och över
huvud taget är en svårfunnen växt.
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Hemvägen togs över Folkärna, där vi stannade vid Karlfeldts grav
under hägnande björkar. Sedan besågs den först som vattenförråd för
Sala hytta uppdämda, sedermera åter sänkta sjön Hallaren; tyvärr medgav
inte tiden att bågsäven (Scirpus radicans) uppsöktes. Sista uppehållet på
resan blev ofrivilligt (ett punkterat bakhjul stod för det), och vid åter
komsten hade den ljusa sommarnatten redan sänkt sig över lärdomsresp. huvudstaden.

Hugo Sjörs.
Nya medlemmar.
Vid styrelsesammanträdet den 17 april 1958 invaldes såsom medlemmar
i föreningen: på förslag av konservator A. Zander: Stadsbiblioteket, Filipstad, dr Masa Nakashima, Kanazawa University, Japan, Institut Vniistrojneftj, Moskva, S.S.S.R., Högre Allmänna Läroverket, Västervik,
Biblioteka Akademii Nauk, Baku, S.S.S.R., Stiftsbiblioteket, Karlstad,
folkskollärare Lars Rosén, Göteborg, direktör M. Juse, Knäred, jäg
mästare Ingm. Pihlström, Luleå, Enskilda Gymnasiet, Stockholm, folk
skollärare Evald Carlsson, Göteborg, Stadsbiblioteket, Nyköping, folk
skollärare Per-Yngve Malterling, Furusjö, och Istituto di Botanica,
Messina, Italien; på förslag av dr Doris Löve: dr Pierre Dansereau,
Montreal; på förslag av civilingenjör O. Persson: fil. kand. Rune Sjödén,
Uppsala; på förslag av docent N. Hylander: amanuenserna Bengt Jonsell,
Uppsala, och Olof Olsson, Uppsala; på förslag av intendent T. E. Hassel
rot: folkskollärare Pell Algot Eriksson, Tyngsjö; på förslag av fröken
Greta Berggren: agr. lic. Lennart Kåhre, Danderyd; på förslag av docent
S. Ahlner: förste assistenten fil. mag. Sven Nilsson, Uppsala; på förslag av
överste C.-A. Torén: direktör J. S. Alebring, Malmö; på förslag av docent
G. LIarling: bankdirektör Verner Björklund, Stockholm.
Vid styrelsesammanträdet den 18 november 1958 invaldes: på förslag
av konservator A. Zander: Bibliotheca Bogoriensis, Bogor, Indonesien,
Estafäo de Biologia Florestal, Lisboa, Portugal, herr Knut Andersson,
Falköping, herr Sven-Olof Ulefors, Kiruna, och herr LIugo Karlsson,
Lidingö; på förslag av docent S. Ahlner: direktör Olof Linder, Stockholm,
och fil. mag. Lennart Brunkener, Stockholm; på förslag av dr B. Saarsoo:
tandläkare Nils Öhrström, Linköping; på förslag av Botaniska Sektionen,
Institutionen för Fysiologisk Botanik, Uppsala: fil. stud. Björn Henningsson, Uppsala.
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