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TILLÄGG TILL DALARNAS FLORA.
AV

ERIK ALMQUIST

och

GUNNAR BJÖRKMAN.

Dalarnes flora1 kom till i en brytningstid. Omvälvningar i närings
livet — åkerbruk med binäringar såväl som skogsskötsel och bergs
hantering — jämte bebyggelsens förskjutning och delvis nya karak
tär, vattenregleringar m.m. hade märkbart påverkat växtvärlden och
delvis även beaktats redan då boken gavs ut (1949). Men sedan dess
ha förändringarna blivit stora och snabba.
Förra halvseklets växtvärld, sådan den utforskades— med dåtida
resurser — av Gunnar Samuelsson och hans medhjälpare, har alltså
delvis ändrat karaktär. All naturlig vegetation har ju kvar sina
huvuddrag, och inom de väldiga gles- och ödebygderna torde det
mesta vara sig likt.12 Men i jordbruks- och gruvdistrikten och främst
kring de växande tätorterna har florans omgestaltning blivit påfal
lande. Vi kunna här ej separat avhandla varje kulturfaktor och dess
verkningar. Åtskilligt kan dock utläsas ur följande sammanställning
av nyare floristiska rön, vars publicering är vårt huvudsyfte. Det
hela är ett resultat av 10 års livlig fältverksamhet, företrädesvis
amatörbotanisk. Även den ursprungliga floran kan nu belysas med
väsentligt fylligare stoff.
D.F1. förmådde likväl redovisa hela det inhemska artbeståndet med
endast få undantag och för det stora flertalet arter också deras verk
liga fördelning. Även de försiktigt avfattade frekvensuppgifterna ha
1 Erik Almquist, Dalarnes flora. Förteckning över kärlväxterna, grundad på
professor Gunnar Samuelssons samlade material och nyare tillägg... (Lund 1949).
— Förkortas här i texten till D.F1.
2 Rubbningar av större mått ha dock flerstädes inträtt genom uppdämningar, exv.
Tisjöns (jfr Sjörs’ skildring i »Natur i Dalarna»), Nu pågående utbyggnad av Trängslet
kommer att helt omdana milslånga sträckor av Österdalälvens övre dalgång. De
floristiska konsekvenserna torde bli betydande — både positivt och negativt.
Sv. Bot. Tidskr., 5t (1960): 1
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mestadels visat sig hållbara, stundom dock för låga men sällan för
höga. Nödiga justeringar, som ju delvis bero på faktisk ökning eller
minskning, återfinnas i vår artlista.—Att i fråga om detaljer ofantligt
mycket återstod att uppdaga inom den stora provinsen, framhölls
uttryckligen i dalaflorans förord och gäller alltjämt. Det jävas ej
heller av vårt nya material.
Beträffande vår egen andel i detta tillkommer huvudparten Björk
man (bosatt i Ludvika). Han har planmässigt fullföljt inventeringen
av trakten däromkring med speciell inriktning på de många kalkstensförekomsterna. Studiet av dessa, som visat sig synnerligen
givande, har även utsträckts till andra trakter1, vartill kommer
förnyad floristisk bekantskap med Orsa (delvis publ.), ett par bil
färder genom fjällsocknarna m.m. Till stor del har B:s inventering
skett i samarbete med lärjungar och botanistvänner, vilkas egna
rön också gett betydande tillskott. — Almquist (nu Uppsala-bo) har
ss. författare av D.F1. fått mottaga från olika håll flödande med
delanden om nya fynd men själv gjort mera sporadiska iakttagelser.
Dessa härröra mest från korta besök i några sydliga socknar och
ett par genomresor. Under en rundfärd på eftersommaren 1959
studerades järnvägs- och annan synantropflora m.m. Detta gav
mycket i nyhetsväg, trots årets kännbara torka. — Emedan det A.
lillgängliga materialet stundom sammanfaller med B:s och en sam
manställning är ändamålsenlig, ha vi genomfört en sådan och pub
licera den därför gemensamt.
Flera medarbetare i D. Fl. ha nu liksom då bidragit med nya rön. Delvis
tillsammans med Björkman har framför andra f. gruvfogden U. Gezelius
(Grangärde) entusiastiskt fortsatt utforskningen av denna trakt (jämte till
gränsande finnmarker); på samma sätt kamrer R. Berglund (Ludvika)
och fil. mag. R. Norrman (Sörvik) — denne tillsammans med 2 söner (se
nedan). -—■ Direkt till Almquist ha följande sänt bidrag: herr Elis Dahl
gren (Vikmanshyttan) från Hedemora, Säter m. fl. snr; lektor S. Kilander
(Skara) bl. a. från nordligaste Ore (förut helt okänd trakt, besökt 1949);
professor C. Malmström (Stockholm) från Älvdalens kronopark (talrika
beståndsanalyser); fil. kand. E. Runquist (Malung) och professor N. Sylvén (Lund) från Dalforstrakten (oftast gemensamma exk.) samt laborator
H. Sjörs (Sthlm) från Garpenberg m.m., även uppgifter i andra hand,
bl. a. av fil. kand. Einar Pettersson (Sthlm). Dessutom ha läroverks1 Nämnda inventering, som ännu för en mansålder sedan varit nästan ogenomförbar,
har väsentligt underlättats genom i stort antal nytillkomna skogsbasvägar o. dyl. Förut
nästan okända skogstrakter ha därigenom gjorts tillgängliga pr cykel el. bil. Och de
nya geologiska kartbladen ha gett incitament för mången givande exkursion.
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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adjunkterna H. Frendin (Borlänge), E. Klefbeck (Falun) och T. Sundin
(Karlstad, förut i Malung) tillika med en del egna fynd meddelat uppgifter
ur elevherbarier.1 Ur sådana, som på sin tid uppvisats av fil. mag. Edit
Lundberg f. Bergström (Falun) och herr Joe Hedlund (Borlänge), ha
goda nyheter bekommits från Svärdsjö resp. Tunabygden m.m. Av fru
S. Lundberg (Kungälv) har A. haft till låns en dalaflora, vari hennes
make, lektor F. Lundberg (f 1959) antecknat många fynd i Järna m. fl.
snr. Spridda bidrag ha även lämnats av docent K.-H. Forsslund, intendent
T. Hasselrot och fil. dr Herman Persson (alla i Sthlm, de båda sista vid
olika tillfällen följeslagare till F. Lundberg), fil. mag. T. Ingmar och lektor
G. Lohammar (båda i Uppsala), fil. dr Bo Tjeder (Falun) m.fl.
Ännu mer har erhållits av nya medhjälpare. Björkman har sålunda fått
uppgifter av: ingenjör E. Borner (Uppsala) från Grangärde-bygden; folk
skollärare E. Byrén (Ludvika) mest från hans hemsocken Orsa; postiljon
Gösta Eriksson, fotograf Henry Eriksson och advokat E. Wieslander
(alla i Ludvika) från trakten däromkring, samt spridda bidrag av folk
skollärarinnan Anna Andersson (Smedjebacken), ämneslärarinnan Else
Reini (Ludvika) och många andra. För de viktigaste tillskotten har han
att tacka förutvarande lärjungar i Ludvika: fil. lic. Gunnar Eriksson
(broder till Henry E.), Bengt Bergman (student 1959), Göran Johansson
(student 1957), bröderna Jonas Norrman (nu fil. kand.) och Staffan Norr
man (student 1959) samt fil. stud. Sven Uhlin, alla verksamma i Väster
bergslagen. Där ha särskilt bröderna Eriksson — ofta tillsammans — gjort
en betydande insats, varutöver de gjort en god efterskörd i Idre (1955,
1958,1959), bl. a. på Gråhöa (ett förut botaniskt okänt fjäll). Johansson har
också från sin hemsocken Säfsnäs meddelat rikliga tillägg. — Även ur andras
elevherbarier har Björkman inhöstat åtskilligt. Under sina exkursioner har
han ofta haft en eller flera av de nämnda i sällskap.
Almquist har förutom en del smärre bidrag erhållit rikare material av:
folkskollärare Pell Algot Eriksson (Avradsberg) från Malung, främst
Valleråstrakten (hans hembygd); fil. stud. Ove Eriksson från Säter med
grannsocknar; herr C. G. Färje (Älvdalen, förf. av »Flora elfdalensis») från
flera håll (bl. a. hans hemsocken St. Skedvi); länsskogvaktare R. Hermans
son (Falun) från Söderbärke m.m. (delvis tillsammans med E. Dahlgren);
herr Inge Palmqvist (Sellnäs) från St. Tuna (västra delen) och södra
Gagnef (hans hemtrakt) etc., samt i synnerhet herr G. T. Tholander
(Borlänge), som årligen meddelat rikliga tillägg från sin hemsocken Gustafs
och hela Tunabygden jämte spridda fynd i andra trakter, bl.a. komplette
ringar till sydbergens flora och artlistor från flera nya sådana. En del av
T:s bidrag härrör från exkursioner tillsammans med Färje eller Palmqvist,
vilken även har en del rön gemensamma med folkskollärare A. Östling
(Arvslindan). Spridda uppgifter i andra hand ha f. ö. bekommits av flera
meddelare.
Genom adj. Klefbecks förmedling har A. haft till förfogande prov.-läka1 Herbarier framvisas numera nästan blott av lärjungar med botaniskt intresse.
Dylika källors tillförlitlighet är därför i genomsnitt mycket förbättrad (oftast fullgod),
men givetvis ha de nyttjats med kritik.
Sv. Bot. Tidskr.,
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ren O. Sjöbergs (t 1959) anteckningar om floran i Loos, vari spridda notiser
träffas från den dalska sockendelen ( = Hamra). — Till sist har en förnyad
genomgång av H. v. Posts gamla anteckningar1 givit oväntat utbyte.

Det nya materialet fördelar sig på samtliga socknar men särdeles
ojämnt. Beträffande flertalet ha vi blott »spridda bidrag». Fylligast
belagda äro näst Västerbergslagens (frånsett Malingsbo) några norr
därom belägna snr t.o.m. älvmötet; däremot har föga bekommits
från silurområdet och Siljanssocknarna överhuvud (utom Orsa),
nästan intet från Avesta, Husby, Tyngsjö osv. Ej heller från fjällen
ha vi stort mer att anföra än bröderna Erikssons bidrag.
Märkligast bland årtiondets botaniska fynd inom området är C. G.
Färjes upptäckt av levande hassel i Älvdalen (2 lok., 1950 o. 51),
snart följd av ett liknande fynd i Malung (H. Wai.dén 1954). Dessa
förekomster befinna sig invid hasselns kända värmetidsgräns, och
därmed avbrytes för landskapets vidkommande den breda zon med
enbart fossil hassel, som länge ansetts fastslagen. Avvikelsen samman
hänger med speciella förhållanden i fråga om jordmån och topografi
(jfr Warden 1956). Den med tanke på dessa i D.F1. (p. 93-94) fram
förda uppfattningen, alt sydflorans nutida utposter här ofta torde
sammanfalla med värmetidens, bestyrkes i hög grad genom nämnda
upptäckter.
De allmänna kapitlen i D.F1. beröras f. ö. något av den oanat rika
1 Sc härom D. Fl. (p. 425 o. 433). — När på sin tid Samuelsson (trol. i ett tidigt
skede) genomgick H.v. P:s mycket omfattande kvarlåtenskap, tycks han ha missat eller
negligerat det för dalafloran viktigaste, dagboks- och växtgeogr. anteckningar från
resor 1844-45. Möjligen har han hesiterat inför den stundom svårtydda pikturen och
de talrika felen, som ge det hela skenet av otillförlitlighet. De flesla befinnas dock upp
repade med konsekvens. Ofta nämnas t. ex. Carex pulicaris, Rumex hydrolapathum och
Myosotis collina men aldrig C. pauciflora, R. hippolapalhum eller Af. stricto, vilka för
modligen avsetts. Alla dylika uppgifter har jag dock givetvis lämnat åsido. I alla hän
delser har H. v. P. upptecknat en stor mängd växtlokaler, som långt senare noterats av
andra. Att nu anföra H. v. P. som källa vore därför i regel överflödigt. Jag återger nedan
en del okända fynduppgifter, som förefalla säkra, och även ett fåtal redan kända,
där åldern eller stabiliteten äger intresse. Av de tvivelaktiga påpekas några, där kon
troll i fältet vore önskvärd. — H. v. P. färdades, båda åren med entré genom Söderoch Norrbärke, 1844 upp till Älvdalen och Hykjeberget, 1845 till Särna och Städjan
(på uppvägen vandrande från Järna via Skålbyn—Vansjön—Johannisholm—VenjanFenningberget till Lima, en på den tiden — utan vägar — anmärkningsvärd prestation).
Han hemförde talrika herb.-belägg (noggrant förtecknade), men därav finnas nu få i
behåll (Riksmus.). Huvudparten av anteckn. gäller kyrkbygderna, där han gjort en
mängd artlistor på olika lokaliteter, tillämpande sina i Bot. Not. 1842 framförda syn
punkter på växtgeogr. studium. Man kan beklaga, att han offrat stor möda på frukt
lösa försök att namnge hieracier o. dyl. — Anm. av E. Almquist.
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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förekomst, som i söder påvisats för en mängd calcifiler (exv. Brachypodium pinnatum, Carex pulicaris osv.). De synas nästan helt bundna
till förekomster av urkalksten, och dessas betydelse bör därför ytter
ligare pointeras. Sak samma gäller — på annat sätt — ravindalarna.
Där har, vid sidan av sydflorans utposter, Polygonatum verticillatum
(upptäckt av Färje) sin enda kända förekomst inom östsvenskt
lågland, Mulgedium alpinum fullt livskraftiga kolonier och Corydalis fabacea en hittills okänd lokalgrupp, vilket allt visar dessa
raviners förmåga att skänka trivsel åt vitt skilda florelement. —
Fjällfloran har berikats med Ranunculus confervoides och ytterligare
2 arter (Poa glauca, Saxifraga nivalis), som förut hörde till Dalarnas
i fjällen okända fjällväxter. Den lilla skaran av sådana reduceras
därigenom till 6 arter (jfr D.F1. p. 36).1
En sammanställning av nyare sydbergsfynd följer efter artförteck
ningen liksom också en reviderad tablå över artantalet i socknar och
distrikt. En jämförelse med tablån i D.F1. (p. 111) må tala för sig
själv.
Nya för Dalarnas inhemska flora äro Polystichum lonchitis (säker
ställd), Carex flacca, Corydalis fabacea (nyss antydd), Cardamine
bulbifera (åtm. intill gränsen), Jasione montana samt — mer oväntad
—■ en huvudart inom Hieracium (den av G. Tiiolander funna
H. Schmidtii), som är ny för svenskt inland överhuvud.
Av de större rariteterna ha Glyceria lithuanica, Saxifraga adscendens och Asperula odorata nypåträffats i Västerbergslagen (av Björk
man). Bland hans övriga fynd av intresse märkes Centaurea phrygia,
till synes vild men sannolikt en synantrop från den finska kolonisa
tionens tid. — Till samma kategori torde f. ö. Hieracium aurantiacum
höra, vad den »vilda» förekomsten beträffar.
Bland invandrande arter ha särskilt Epilobium rubescens och Typha
latifolia ryckt ytterligare fram, båda dock m. el. m. kulturberoende.
I detta sammanhang bör framhållas, att de nutida sligfälten12 och
-dammarna såsom växtplatser fått en betydelse, minst lika stor som
de gammaldags varphögarnas.
Klart synantropa floratillskott utgöra — förutom ett dussin till
fälligt inkomna — Gagea pratensis, Alliaria officinalis, Epilobium
1 Tilläggas kan Polystichum lonchitis, men denna finns på ett av gränsfjällen
(Härjehågna, norsk mark).
2 Slig här = gråbergsslig ( = finfördelat avfall från järnsligproduktionen). För ifråga
varande slambäddar nyttjas åtm. i Västerbergslagen ofta den korta beteckningen slig
(som appellativ el. egennamn).
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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adenocaulon och Pimpinella major; om de förbli stationära återstår
dock att se. — I spridning befinna sig många förut kända, dels några
»järnvägsväxter», dels bl. a. Linaria repens, Mulgedium macrophyllum, Potentilla thuringiaca och i synnerhet Holcus mollis, vilken ger
ett nästan förbluffande exempel på hur en art kan oförmärkt innästla
sig. Den befinnes på sistone — till stor del uppdagad av Gunnar
Eriksson — äga stor utbredning i södra Dalarna, sannolikt sedan
flera decennier. Arten, som torde spritts med någon vallfröblandning,
har flerstädes vandrat ut i skogsterrängen kring odlingar, nu bil
dande stora men ofta sterila grupper.
Flera arter, som ännu 1949 tycktes m. el. m. tillfälliga, torde nu
delvis vara bofasta, så t. ex. Hesperis matronalis (förv.), Potentilla
intermedia, Epilobium roseum, Veronica persica och måhända Papaver
dubium. Emellertid är det nu som då vanskligt att gränsdraga stabil
och tillfällig förekomst. Oklar är också gränsen mellan »förvildad»
(kulturflykting) och »odlingsrest» (kulturrelikt). Vi ha upptagit flera
nya jämväl bland de sistnämnda, som nu gjort sig mera märkbara,
då gårdar eller fäbodar allt oftare lämnats öde. — Bland äldre kultur
element bör åtm. Spircea salicifolia anses naturaliserad med samma
rätt som exv. Peucedanum ostruthium (båda dock i regel endast
odlingsrester). Även den sistnämnda har åtm. skenbart ökat avse
värt, kanske mest p.g. av minskad betesgång, varigenom bestånden
kunnat växa sig större och mer iögonfallande.
Rent iloristiskt sett gäller ovan antydda omgestaltning huvudsak
ligast kulturbetingad vegetation. Dalarna kan ej nu som på 1800talet kallas fattigt på ruderatväxter. Nybebyggelsen med sina träd
gårdar, industrikomplexen, riks- och länsvägarna ha liksom järn
vägarna dragit till sig en lång rad, sedan länge bofasta och nu allt
vanligare. Det mesta kommer dock till synes på tätorternas utfyllningar och tippar, överhuvud på avfallsplatser (även smärre sop
gropar o. d.). Där gror eller rotar sig för någon tid även det mesta som
odlas, i synnerhet prydnadsväxter. Beträffande dylika tillfälliga
utkomlingar ha vi varit återhållsamma. Några exempel anföras
bihangsvis (efter artlistan).
Negativ förändring visar framför allt ogräsfloran. Sädesfältens och
lindornas brokiga anhang är till stor del ett minne blott. De forna
lin-kommensalerna träffas knappast mer. Med övergången till kon
trollerat utsäde ha t. o.m. så vanliga gammaldags ogräs som Agrostemma githago, Apera spica-venti och Bromus secalinus nära nog—om
ej helt — försvunnit. Troligen bli de hädanefter att räkna som tillSv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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fälligt adventiva, liksom flera andra (ej återfunna). Rent av blåklin
ten är på många håll knappast längre ett ogräs men i stället en om
tyckt prydnadsväxt, ofta förvildad på tipparna!
Beläggexemplar ha setts i en mängd fall (långt fler än som antydas
i artlistan), och Björkman har genom sitt samarbete med andra fått
kontroll på det mesta från hans område. I mera kritiska fall har upp
skattad hjälp erhållits av docent N. Hylander m.fl.
Innan vi till sist kommentera lokalförteckningen, uttalas till alla
våra medhjälpare ett samfält och hjärtligt tack! Särskilt riktar Björk
man detta till lic. Eriksson, som låtit honom oavkortat utnyttja sitt
synnerligen rika material.
Vår artförteckning ansluter sig i allo till D.F1., även beträffande växt
namnen. Vid avvikelser från Hylanders nyaste förteckning1 tillfogas den
nas namn inom parentes. Distriktsbeteckningarna i D.F1. (se nedan) nytt
jas även här, dock — av typografiska skäl — icke vid hybrider och sådana
arter (ej naturaliserade) som stå med mager kursiv. — Frånsett några få
rättelser är det mesta rena tillägg till lokaluppgifterna i D.F1. Resten är
omskrivning eller generalisering, vars innebörd framgår vid jämförelse
med D.F1. Denna bör därför nyttjas vid detaljstudium. ■—■ För åtskilliga
arter är det nya lokalmaterialet så stort, att uppräkning måst ersättas av
generaliserande frekvensuppgift.
Av praktiska hänsyn sammanföras här även de spridda uppgifter, som
publicerats efter D.F1. (eller tidigare, men där uteglömda). I fråga om Orsa
och Älvdalen hänvisas dock till arbeten av Björkman och Färje, varur
blott upptagits för dessa snr nya arter och en del annat av intresse. —
Litt.-citaten gälla vår efterföljande litt.-förteckning (undantagsvis äldre
källor, nämnda i D.FL). Opublicerade fynd följas av finnarens namn eller
signatur (se nedan); beträffande några — här sällan citerade — hänvisas
till D.F1. (p. 426 ff.).
Lokalbeteckningar som tarva förklaring sammanställas efter artförteck
ningen (se p. 64). Där ej upptagna kunna sökas i D.F1. (p. 437-440). —•
Av ortnamn förkortas här de flesta som ändas på -gården (g:n), -hammar
(h:r) och -hyttan (h:n). — En del andra förkortningar nämnas i D.F1. (p.
117). Här tillkommer iid. ( = desamma).
Distriktsbeteckningar: S. = Södra Dalarna, B. = Västerbergslagen, O. = Ös
terdalarna, V. = Västerdalarna, F. = Fjällsocknarna.— Distriktens omfatt
ning framgår av tablån p. 61 (se f. ö. D.F1. p. 24 ff.).
* (vid växtnamn) markerar för området nya arter el. hybrider (ej nämnda
i D.FL); * (vid distriktsbeteckning) = ny för distriktet; * (vid stads-, sockenel. lokalnamn) = ny för ifrågavar. stad el. socken. — Tecknet & (mellan sagesmän) innebär att de exkurrerat tillsammans.
Förkortningar av personnamn (jfr ovan):
1 N. Hylander, Förteckning över Nordens växter. 1. (Lund 1955.)
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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Artförteckning.
Lycopodiuminundatum. — S. *Garpenberg Skitjärn (Sj.); Silvberg [Tyskbo]
Dammsjön (Bj.). B. Söderbärke Bjursjön (Bj. & G. En); Grangärde Ö om
Ljungåsen (Bj. & Bd), Y om Glaningen (G. & H. En), Burängarna (Gs).
Ö. Leksand(?) min Bjursås o. Ärtled (H.v. P.). V. Säfsnäs Stenälvsbron (Bj.;
trol. =Jsn:s lok. i D.FL), Norråshöjden (Bj.&Nmn), Skräddartorp v.
Bastutjärn (G. Jn).
Selaginella selaginoides. — S. Säter Knutsbo, Kalkbrottet o. Simsh:n
(O. En), Lomtorpet (Bj.); Gustafs Fagerdalen 2 lok. (Tr); Silvberg Källarbotrakten (5 lok.); St. Tuna Kalkbergsfältet; Svärdsjö Sv. gruvor v. Toftan
(allt Bj.). B. Söderbärke kring St. Gladtjärn »ta.» (ITsn).
Isoetes lacustris. — S. Bg Rossen (At); St. Skedvi Översätra i älven (Sj.);
Silvberg Björkljustern (Bj.); St. Tuna Sellnäsån (Pt); Svärdsjö Kvarntjärn
(Tr). B. Malingsbo-sjön (v. Bäcken); Grangärde Kallhaga (i Yäsman),
Björken o. Ned. Boten (Bj.). Ö. Gagnef Tansen (Bj., Pt); Siljansnäs-SolleröMora-Rättvik i Siljans flesta vikar a. (Lr); Leksand Snesen (Lbg); Ore
Dalfors v. ’Ön’ (Siv. & Rqt). V. Järna Balisen (Lbg); *Malung Upprämen
(id., Er.), Bjuråker i ’Lillån’ (At).
I. echinospora. — S. Silvberg Siksjön (Tr), Stensjön (Bj.); Gustafs Stentjärn, St. Tuna Långsjön o. Hinssjön (Tr). B. Malingsbo-sjön (v. Bäcken) o.
Skinnarsjön (Bj.); Grangärde Väsman (fl.), Bysjön, Björken o. Malingen
(Bj.). Ö. [i Siljan:] * Rättvik Yikarbyn (At), Ickviken (Lr); *Sollerö flera
vikar; Mora d:o ( +Kroks udde), även Orsasjön; Orsa d:o (allt Lr); även
Bogga (lagunsjö, Bj.). V. Järna Vakern (i ån) o. Malung Bjuråker i ’Lillån’
(At).
Sv. Bot. Tidskr., 54 (i960): i
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*Equiselum pratense x silvaticum. — Garpenberg Realsbo hage 1 ex. 1958
(Sj.). — I sommarstadium alldeles intermediär.
E. hiemale. — S. Hedemora Backa (Tj.); Säter Nisshrn (O. En), Kalkbrottet
(id., Bj.), Simshm (Tr, Bj.); *Silvberg Norbo, Flacksan, Stensjön (N-ut) o.
Klockares (Bj.); St. Tuna Baggbo såg (Pt), Frostbrunnsdalen o. Jakobsgårdar (Tr), Färjenäs (Klb. & G. Wistrand). B. Malingsbo N om kyrkan
(Bj. & G. En); Norrbärke-Ludvika-Grangärde spr. (ca 30 lok., mest kalkinfluerade) upp till Skattlösberg (Y om Stormossen: Sj.), Saxdalssjön (Bj.
m.fl.) o. Salån (H. v. P.). Ö. Rättvik Gärdsjö (id.); Ore Yindförbergsudden
(Tr); Orsa Born (Bj.), Skattungbyn v. älven (At); Mora Vensnäsudden (Tj.).
V. Järna Vakerskogen, Andersfors, Vansbrosågen, Äppelbo v. Hunstjärn,
Malung Yttermalung o. Lugnet (allt på banvallar: At), Haftahedarna
[v. Tyngsjövägen], Yallerås (v. Hån o. jv:n, Er.).
E. hiemale xvariegatum.----*Grangärde Tomossen (Bj.), Norhedsbäcken
[ovan Loforsen] o. St. Ångertjärn (Gs), Burängsberg (G. En), Källfallet mot
Stenmossen (Bj.). Dessa växtplatser ej i strandveg. Särna Älvros rikl. (Bj.);
Idre Röskåsen (G. & H. En, vid. At).
E. variegatum. — B. *Norrbärke ovan Jättbovallen, enst. (Bj.); *Grangärde Norh:n mot Norhedsbäcken (Gs), Tomossen o. Galtryggskärren
rikl. (Bj. o. Gs); Igeltjärnstäppan (Bj.). Ö. *Mora Vensnäsudden (Tj., vid.
At). F. *Särna Älvros v. älven (Ruth Björkman); Idre Fjätbodarna (N-ut)
o. Fjätvallen (Bj.).
E. scirpoides. — S. [Avesta strykes, arten felbestämd: Sdn]; *Sl. Skedvi
Flatåsen (Hld,det. Fnd.). B.Ludvika Biskopsnäset(Bj.); Grangärde Burängs
berg, Krapplöt, Norh:n (fl.), Märrhagen o. Saxdalsberget (Gs), Åkyllan,
Tysktorpet [n. Botåsen] o. Norrbo (G. En & Gs), Tomossen o. Västansjö
hytta (Bj.). Ö. Ore Arvet fl. (Bj.); Orsa nedre Enån fl. (Bj.), Åberga (Tr);
Älvdalen Nyängen (Mm). F. * Särna Älvros v. älvstranden (Ruth Björkman).
*E. scirpoides xvariegatum.— Hylander 1953 (G. Björkman 1949).—
Grangärde (l.c.) = Tomossen (Bj.).
Ophioglossum vulgatum. — Ö. *Bjursås Stängseln (med. d:r N. Söder
ström enl. Klb.).
Botrychium matricariifolium.— S. *Gustafs Hornberget (Hld enl. Fnd.).
Ö. Ore Tungsen (Siv. & Rqt).
B. lanceolatum. — *S. Enviken Våckelberget (1 ex. 1958 Bj.). F. *Idre
Gränjesåsen (1955 FL & G. En, vid. Bj.).
B. multifidum.—• B. *Ludvika Våghalsen (G.&H. En), Blötberget (IT. En).
Pteridium aquilimim. — B. Grangärde Saxdalsbäcken (Bj. & Bd). 0.
Våmhus Bönsaberg o. S därom (Fe). Y. Säfsnäs Skräddarberg (G. Jn);
Järna kring Huln 4 lok. (Lbg); Malung n. Lugnet (At), Andersviksberget o.
Öjsberget (Er.).
Cryptogramma crispa. — F. Idre Härjehågna på svensk sida (1958 H. & G.
En). Även återf. på Salfjället (1953 S. Ullerstad).
Struthiopteris filicastrum (Matteuccia struthiopt.). — S. Hedemora Sjulsbo
(At), Jälkarbyn (Tr); St. Skedvi Lindåsbäcken; Säter Ängarna (2 lok.);
Gustafs v. Dammsjön; St. Tuna Nygård; Borlänge n. Gammelgm, Hagg:n
(allt Tr). B. Söderbärke Billsjö (Bj. m.fl.); Norrbärke Sammils n. Göberget
(A. An), Saxändan (Bj. & G. En); Ludvika o. Grangärde fl. (ca 10 nya lok.)
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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upp till Lövfallsberg o. Gänsberget (Bj. & Gs). Ö. Gagnef Björka nedom byn
(Pt); Rättvik kyrkbacken, Orsa Ljothed o. Granån (Bj.); Leksand Vädertupp
(Lbg o. a.), »min Leksand o. Floda»; *Sollerö Säxgraven; Venjan Bästenberget (allt Lbg); Älvdalen Aspvasslan S om Kronoborg (Mm). V. *Säfsnäs
Kuntberget (G. Jn); Floda Floberget, enst. (Tr); Järna Högberget (Lbg) —
enl. nu sedd kollekt [L] avseende H:s fäb. (v. Van).
Blechnum spicant. — S. *St. Tuna Finsåsen (1956 Ingalill Larsson, m.fl.;
ca 15 ex.: Tr). B. Malingsbo Skottorp 1 ex. (kyrkoh. G. Haglund); *Ludvika
Långblå (funnen av en skogspraktikant: Gs). Ö. *Bjursås Fänriksberget
(1951 Irma Heino enl. Klb.); *Leksand Vädertupp (3 ex. 1957 Bj.); Sollerö
Säliträ (1950 skogsmäst. J. Carlson [R]). V. *Säfsnäs Västerfallet på ’Vit
hälla’ (1 ex. 1956 G. Jn); Malung Bredgräs-, Andersviks- o. Håbergen (Er.);
Öjslyberget (Sdn), även återf. uppåt Lybergsgnupen (1951 Lbg & Prss.).
Asplenium septentrionale. —- S. * Gustafs Staberget1 o. Pellesberget1;
Borlänge Hönsarvsberget; Vika berg N om Strand1 (allt Tr). B. Norrbärke
Torrbo1 o. Härnäs, Ludvika Norsberget1, Grangärde [Grängesberg] n. Blåns
(allt Bj.). Ö. Våmhus Bönsaberget1 (Fe); Älvdalen Uvskär (Pett.).—1 jämte
A. trichomanes.
A. ruta-muraria. — B. *Ludvika Norsberget (Bj., G. & H. En).
A. trichomanes. — S. Silvberg 7 lok. (Bj.); *Gustafs1, även Klöv- o. Hobergen; St. Tuna Arnsbergs klack; *Borlänge Forssa klack o. Hönsberget;
*Vika1, även Röberget (allt Tr). B. Norrbärke-Ludvika spr. (ca 10 nya lok.)1;
Grangärde Skötsveden o. Limberget (Bj.), Botåker v. Niklasgruvan (Gs).
Ö. * Våmhus1 (Fe). V. * Malung Öjsberget rikl. (Wald., Er.). F. Idre Trunneberget (G. & H. En, vid. Bj.) —r1 se A. seplenlrionale.
Cystopteris fragilis. — *Ore Furudals bruk (stengärdesgård, Kil.); * Venjan
Torsjöberget (Ht & Lbg); därmed i alla snr utom Torsång o. Äppelbo. —
Växer i Säterdalen på mjäla (Sj.) liksom i Frostbrunnsdalen (N. i D. p. 295).
Woodsia ilvensis. — S.------- [efter Avesta:] övriga snr t.o.m. St. Tuna,
Borlänge o. Vika ±spr. (ca 60lok.); Torsång------ *Sundborn Ramsnäs (Bsm);
Svärdsjö N om Boränget (Bj.); Enviken Lensberget (Fe). B. Malingsbo (se
D.F1.); övriga snr spr. (i allt ca 50 lok.). Ö. Bjursås »a.» (H. v. P.); Leksand
Domdalsberget (Tr); *Sollerö Trollkyrkan (Lbg); Våmhus Bönsaberget
(Fe); Hamra Sillakorvamäki (båda bergen: Bj.). V. Säfsnäs Skräddarberget
(G. Jn); Järna Busön i Skramsen (Lbg); Malung Öjsberget rikl. (Er.).
W. alpina. — *S. Silvberg Skenshm på ’Hampnäsudden’ (Bj.). B. * Ludvika
Norsberget (Bj.). F. Idre Gränjesåsen o. Trunneberget (H. & G. En, vid. Bj.).
Dryopteris filix-mas.------- spr. i sydöst till Runn---------. S. ej s. ännu i
St. Tuna, fl. i Borlänge o. *Vika (kring Runn); Torsång------- ; *Aspeboda
Ljusdal 1 ex. (Tr); SI. Kopparberg Hälsingberg (Ingrid Norling); Sundborn
Mjölnarvallen (Klb.). B. [Grangärde] även Grängesberg (Isr.) o. Skattlösberg
(Sj.). Ö. Gagnef Djurmo klack 1 ex., Nordbäcksbodarna 1 ex. (Tr); *Sollerö
Trollkyrkan (Lbg); Våmhus Bönsaberget (Fe). V. Säfsnäs Säfsbyn (Bj).);
Järna Vakern 2 ex. (på brofäste: At); Malung Andersviksberg o. Öjsberget
(Er.); Transtrand Kastarberget (H. v. P.).
D. cristata. — *S. Avesta Folkskolan i sumpskog 1 tuva (1958 S. Å. Engmér enl. Ir). B. *Norrbärke Sundet (1956 G. Jn & S. Malmrud, vid. Bj.). —Genom utfylln. spolierad v. Ludvika (Bj.).
Sv. Bot. Tidskr., 5i (1960): 1
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D. austriaca (D. dilatata).------(H. v. Post 1845). — * Avesta mot Krylbo
(Ir). — Noterades av H. v. P. på Kastarberget.
♦Polystichum lonchitis. —- B. Ludvika Norrvik i skogssluttn. v. kalkbrott
3 ex. (1957 Jonas Norrman o.a., även Bj.).
Polypodium vulgare. — O. Ore Håvaberget (Kil.); Våmhus Bönsaberget
{Fe); Hamra Sillakorvamäki (båda bergen) o. Noppikoski (Bj.). F. Idre
Gråhöa i västbranten (H. & G. En).
*Larix decidua Mill, och/eller *L. sibirica Led. sägas förekomma litet
varstans (även förv.), men artbestämn. i regel oviss.

Picea abies f. columnaris (pelargran): Säfsnäs Ulriksberg 5 ex. (enl. Gs). —
f. monsirosa (käppgran): Älvdalen Karlsarvet 1 ex., 12 dm högt (Fe).
Typlia angustifolia. — Ö. *Gagnef Tjärna i ’Öv. Tjärnalokan’ (Dahlin).
T. latifolia.— S. Garpenberg Herrgm i dammen (Sj.), Y om Gruvgrn (Dn);
Hedemora Brunna (Tr), Gåran nu rikl. (Dn & Hsn); * Gustafs Österby (i
älven) o. Backa, St. Tuna Trönö etc. (Tr), Gallsbo (Pt); * Borlänge Domnarvet, åter utg. (Helga Jansson enl. Tr); *Torsdng Prästtjärn (1954 Tr),
Hinsnoret (1959 At). B. Söderbärke Sävesbosjön (Hsn & Dn); Norrbärke
Sandsta (v. ån) o. Gårdmyrgruvan (Bj.); Ludvika nu ca. 15 lok. (Bj. o. a.);
Grangärde Saxdalen i ’Vattfallsgropen’ (Gs). Ö. * Rättvik Glisstjärn (steril
1958: Tr). Y. Järna Assnisstjärn (Lundb. 53). — Delvis obeständig, t.ex. i
Varbotjärn [äldsta lok.] ej återf. (Klb.).
Sparganium hyperboreum. — F. Idre ovan Röskåsen, minst 900 m ö.h.
{H. & G. En). Ö. * Gagne f Säl i ’Fågelbäcken’ (Siv.).
S. angustifolium. — S. Silvberg Siksjön (Tr, vid. Lr). B. Malingsbo-sjön v.
Lillbäcken (Bj. & G. En); Ludvika Sollen i Väsman (iid.), Lorensbergatjärn
(Bj.); Grangärde Bysjön v. Vinäset (Br, vid. Bj.). Ö. *Gagnef Löfsen (Ir, vid.
At); Sollerö Kättbosjön (At). F. Särna Bornåssjön (At).
S. speirocephalum. — St. Skedvi Hyn (1955 Tr); Älvdalen Nässjön (1955
Fe). Sannolikt S. Friesii x simplex resp. S. angustif. x Friesii (det. Lr).
S. simplex. — Ö. Gagnef Tryssjön, 344 m ö.h. (1959 Leif Homman, det.
At & Lr). V. *Malung Bjuråker i ’Lillån’ (At).
S. glomeratum.
B. Norrbärke Nya Norsbro (Bj.); Ludvika Iviken i
vägdike (Bj. m.fl.). Ö. * Hamra Mjösjödammen (Sjöb.). Y. * Malung Avradsberg v. Kvien (1959 Er., vid. At & Lr).
S. ramosum (S. erectum). — S. By Tyskbo (At); *Garpenberg 01sh:n (Dn);
St. Skedvi Översätra i älven (ny där: Sj.); *Sundborn & Vika Trostbäcken v.
Stensarvet (Tr). B. Norrbärke Öv. Hillen o. Gårdmyrgruvan (Bj.); Ludvika
Marnäsbäcken (id.), Sörvik i bäck (Bgm., G. En), Storgm tillf.(?) i 2 vikar
(Fd); * Grangärde Nyh:r i Abäcken (enl. Gs).
Potamogeton obtusifolius.------ (C. P. Hällström 1820-t., jfr D.F1. p. 441).
—- S. Säter Norddalens kvarn (enst. 1955 Tr); St. Tuna K viddsjön (Pt).
P. pusillus. — S. St. Tuna Lustberget (grop, Tr). B. Norrbärke Spräklan
(bäckpöl, Bj.); Ludvika Våghalsen (’Sligen’) o. bortåt Iviken (pol, Bj.);
Grangärde 4 nya lok. i kyrkbygden o. 1 i Grängesberg (Bj.). Ö. Älvdalen Näs
sjön (drivande, 1954 Tr). V. * Floda Björbo i älven (d:o, 1845 H. v. P.);
Malung ovan Malungsfors i älven (1958 Er., vid. At & Lr). — [Sannolikt
hithörande: min Lima o. Fenningberget »uti några bäckar» samt Särnasjön
{1845 H. v. P., »P. acutifolius»).]
Sv. Bot. Tidskr., 54 (i960): 1
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P. alpinus. — Ö. Ore Håven n. sjön (Kil.). V. Järna Assnisstjärn (I.undb.
53); Malung Bjuråker i ’Lillån’ (At), Vallerås (i Hån) o. Gärdån (Er.).
P. oblongus (P. polygonifolius). — S. *Silvberg N om Bondh:n (f en tjärn),.
L. Noran (norra tilloppet), Stensjön (d:o); B. Norrbärke Simmelsjön (bäck),.
Mosstorpet (mossdike, allt Bj.); Ludvika Brunnsvik (»å», S. Norrman, vid.
Bj.); Grangärde ej s. (6 nya lok.). V. Säfsnäs Stenälven v. bron (Bj.); Järna
Vakerån ovan Yakern o. Äppelbo kring Sågen fl. (At).
P. gramineus. — B. * Ludvika Ly viken i kärr (nu fyllt?, Bj.); Grangärde
Bysjön o. Björken (Br, Bj.). Y. Malung Grönland i nya gropar (Sdn). F.
Idre Härjeåsätern i Busjöns tillflöde (G. & H. En, det. At) — ny höjdgräns
(ca 745 m).
P. praelongus. — S. *Bg Rossen (At); *Silvberg L. Ulvsjön (Bj.); SI. Tuna
Hessesjön (Tr). Ö. *Sollerö Gruddbo i Siljan (Bj.); *Orsa Åbergatjärn
(Björkm.).

P. perfoliatus. —- B. Norrbärke Haggen (Bgm.); Ludvika Gorlången,.
Lorensbergatjärn, Storg:n (i ’Vassviken’), Grangärde Bysjön (allt Bj.).
[Alisma planiago-aquatica. Att uppklara: Transtrand Horrmundsjön
»h. o. d.» (1845 H. v. P.). Misstag? I så fall vad?]
Sagittaria sagittifolia. — S. Svärdsjö Linghed i Vinnerån (G. Berggren).
B. *Ludvika Våghalsen på ’Sligen’ (G. En); Grangärde Bysjön fl. (Br, Bj.).
Ö. Mora Kråkberg i ån (H. v. P.), Sästjärn (Fd). Y. Malung Vallerås (i Hån o.
Seshån: Er.).
Elodea canadensis. — S. Hedemora Norshyttedammen; Gustafs Långhag
(damm) o. Österby kvarn (bäck); Borlänge Vassjön; St. Tuna ånyo i Årby
bäck (allt 1950-t. Tr). B. Ludvika Kasttjärn, Nottjärn o. Östansbotjärn
(Bj.), Knutsbotjärn (G. Jn); Grangärde sundet Bysjön-Björken (drivande,.
1949 Bj.).
Setaria viridis. — Tillf, inkommen. *Söderbärke Vad i trädg. 1952 (Bj. &
Bd); *Ludvika staden d:o 1955 (Kersti Larsson, det. Bj.).
*Panicum miliaceum L. — Som föreg. Borlänge Forssa på kompost 1956
(Tr, vid. At).
*Echinochloa crus-galli (L.) PB. — Som föreg. Ludvika Ivikens tipp 1958
(Wir). Tillhör v. frumentacea (det. Bj.).
Phalaris canariensis. — Som de föreg. *Hedemora Jälkarbyn 1958 (Dn);
* Borlänge Forssa 1 ex. 1956 (Tr); Ludvika Våghalsen 1954 (G. En), Ivikens
tipp ännu 1958 (Gs o. a.).
Ph. arundinacea. — S. [utom älv-omr.] By o. Folkärna ta. upp till Byvallatrakten; Garpenberg n. Fransbo o. Rafshrn (Sj.); Säter Nissh:n (O. En);.
Silvberg Ulvsh:n (2 nya lok.) o. N om Bondh:n (Bj.); Borlänge B. stn (At).
B. Norrbärke-Ludvika spr. (ca 15 nya lok.); Grangärde Forstäppan (Gs), n.
Igeltjärnstäppan (2 st.) o. Rämshtn 2 nya lok. (Bj.). Ö. Morastrand (At);.
*Hamra Älvho (stor grupp 1956 At). V. Säfsnäs Gravendal (Bj. & Bd);
* Järna S om kyrkan (Lbg); Malung Bjuråker v. ’Lillån’ (At), Malungsfors
v. älven (Er.).,— f. picta: förv. i Ludvika v. Kasttjärn o. Marnästjärn (Bd).
Hierochloe odorata. — S. Gustafs Österby kvarn (Fe), Boberg (E. Bond) =
Brostugan (Tr); St. Tuna Fagersta, Koppslahtn, Färjenäs, Norr-Amsberg;
Borlänge Kvarnsveden; Torsäng Kår- o. Räfstylla, Kaplanstjärn (allt Tr).
B. * Söderbärke Vad (Bd), Gustavsberg (Bj.); Norrbärke Torrbo (v. Barken)
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■o. Snöå-sundet (Bj.); Ludvika Kasttjärn o. Marnästjärn (iid.), Våghalsen
(G. En), Håksberg v. Hillen ymn. (Bj.); Grangärde Björnberget återf. (på
slig: Bj.), Burängsberg (Gs), Forstäppan (Bj. m.fl.). Ö. Gagnef Arvslindan
N om skolan (Pt), Tallbacken (L. Kilström enl. Fnd.); Rättvik återf. v.
kyrkan (Bj.); Orsa v. Emån S om Ljothed (Bj.). V. *Säfsnäs Strömsdal
(G. & H. En); *Nås Lindesnäs spars. (Gs); Malung Vallerås, Malungsfors o.
Nysälen (Er.). F. Idre Härjeåsätern (H. & G. En).
Milium effusum. — S. By Horndal o. Lönnmora (At); Hedemora Jälkarberget (Dn), Bodarna (Bj.); Husby n. Kloster o. *St. Skedvi Västerby
(Sj.); * Gustafs v. Uggelbo-gränsen (Tr); *Silvberg Gumsberget, min Rusg:n o.
Ö. Silvberg fl.; B. Norrbärke Hagen o. Svarthm; *Ludvika Dalgruvan
(+Ö-ut) o. Hillängen (allt Bj.), Tennberg, Jonttjärn, Dammsjöberget,
Grindfallet etc. (G. En); Grangärde Ljungåsen (Bj. o. a.), Mässan o. Frötjärnsberget (G. En), Källfallet o. Kullen (Bj.), Lindbastmora (Bj. & Gs).
Ö. Rättvik S om Lugnsjön (Tr); Ore Dalfors (Siv.); Orsa Granån (Bj.);
Venjan Torsjöberget (Ht & Lbg); Älvdalen Hykjeberget (ej Bj., men Astrid
Björkman); Nyängen o. Rasskärbäcken (Mm). V. Säfsnäs Kuntberget o.
Lövkullen (G. Jn); Järna Lönnberget (Lbg).
Phleuin commutatum. — S. Silvberg Källarbo (Bj.). B. Söderbärke Gus
tavsberg (id.), Aspmora (At); Norrbärke-Ludvika-Grangärde spr. i bergstr.,
±tillf, i lågbygderna; Grangärde finnmark a.
Alopecurus pratensis. — Numera a. ännu i [nedre] Älvdalen (Färje) o.
Malungs kyrkbygd (Sdn) — dock ingalunda jämnspridd ända dit.
A. ajqualis. — Primärfynd: H. v. Post 1845 (nedanf. Städjan). — B. troi. s.
Agrostis gigantea. — Även v. *Horndal (fl.), *Söderbärke kyrkby,
* Gagnef (N om G. stn) o. * Insjöns stn (allt At).
A. canina v. arida. — *Borlänge Forssa klack (Tr, det. At).
Calamagrostis epigejos. — S. Garpenberg Fransbo (Sj.); Silvberg Norsh:n
(2 st.) o. Limön (Bj.); St. Tuna Lennheden (At); St. Kopparberg Änge v.
Rog (Bj. & Bd); Svärdsjö Boränget o. Kyrkbyn (Bj.). B. *Malingsbo Nyh:r
(At); övriga snr spr., dock ej i västra Grangärde (ditåt sist v. Långvasselbron: Bj.). Ö. Ore Göringen, Orsa Born o. Ljothed (At); Venjan min Van o.
Landbo fl. (H. v. P.). V. Säfsnäs Gravendal (Bj. & Bd), v. Älgsjön o. Brus
höjden (Bj.); Malung Vallerås (Er.); Transtrand Högstrand (At), Husvallsgöl (IT. v. P.).
C. canescens.------ a. inom hela låglandet, ta. genom Bergslagen till nedre
Västerdalarna o. N-ut åtm. runt Siljan, ejest +s. Känd fr. alla snr (utom
Särna?), även *Mora fl. (At) o. *Lima v. älven (IT. v. P., med 1). — C.
lanceolata f. ö. not. på många st. ända till Särnabyn (id.) men säkert mest
avseende purpurea-ii.
C. canescens xneglecta. — Söderbärke Årängen (At); * Grangärde Skarpens
v. Väsman (Bj.).
C. arundinacea. •— Ö. Ore Håven o. Håvaberget (Kil.). V. Transtrand
östra dalsidan ±a. till Högstrand (At).
C. arundinacea xepigejos. — *By Tyskbo (At); *Norrbärke Hagge (Bj.).
Apera spica-venti. —- Tillf, inkommen: S. * Folkärna Krylbo bangård
1959 (At). — Ovisst är, om arten ännu kvärlever som bofast på något håll.
Från äldre tid må räddas: Floda Björbo o. Venjan Prostgm (1845 H. v. P.).
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Holcus lanatus. — S. * Borlänge j vbanken (1932 Bsn [L]). Ö. * Ore Dalfors
(tillf, på vägbank: Siv.). B. *Grangärde Forstäppan (Gs enl. G. En).
H. mollis. — I kraftig expansion (jfr sid. 6 o. 68). S. *Garpenberg Herrgm,
Hässlen, Realsbo hage (Sj.); * Säter Nissh:n (1954 O. En); *St. Kopparberg
Hälla (1955 id.). *B. Söderbärke min Årängen o. Kyrkbyn (1 grupp 1959 At);
Ludvika Kinnbacken [S om Klenshm], Skeppmora, Gonäs [l:a fynd, 1949],
Halvars, Ställviken längs jv:n (allt G. & H. En), Jägarnas (Bgm.); Gran
gärde Botåsen (1949 Gs), Skillbergs- o. Pellbybodarna, Morberget i björk
hage (G. & H. En), Rönnberget d:o (Bj.). *V. Säfsnäs Ursberget (1956 Bj.).
- Alla lok. (utom 2) funna på 1950-t. Torde dock ha spritts på 1920- el.
30-t. (v. Finnbacken på avskild åker »som ej besåtts på 20 år»: 1953 G. En).
Nu oftast fläckvis ymn. på g:la åkrar o. vallar el. i skogsbryn o. närligg. mark;
gör v. Rönnberget intryck av spontan (Bj.).
Avena elatior (Arrhenatherum elatius). — S. * By Morsh:n (banvall Ö-ut:
At); St. Tuna Gropen (Tr); Borlänge B. stn (At). B. Ludvika Räfsnäs o.
Dagkarlsbo (Bj.).
A. pratensis. — S. Silvberg Bruntbo o. Flacksan (Bj.). B. *Malingsbo
Grindtorp (At); Söderbärke—Norrbärke-Ludvika spr. (mest i lågbygderna);
Grangärde Gällsåsdammen o. G:la Prästhm (Bj.).
A. pubescens. —- S. Gustafs Uddsarvet (Tr); St. Tuna Öv. Svärdsjö (Tr),
Gallsbo fl. (Pt). Ö. Gagnef Tansåhm (Pt & Ög, Bj.); *Hamra Älvho på väg
kant (1950 Bj.) tillf.?
A. fatua. — *B. tillf, inkommen: Ludvika hamn 1 ex. 1953 (Bj.). Ö.
*Gagnef Brötjärna (1951 Ög enl. Tr); Mora Yattnäs (1950 Lr). — Som
åkerogräs »sedan länge» i Rättvik, Mora, Orsa o. *Sollerö, de sista åren även
i S. *Bg o. *lledcmora (allt enl. Ludvika Tidn. 3/10 1959).
Trisetum flavescens. — Tillf, inkommen: *Torsång Dalviksberg (1932 Fe,
vid. AL).
Sieglingia «leeumbens. — S. Säter fl. (6 nya lok.); Silvberg ta., St. Tuna
Hästberg, Kalkbergsfältet o. Storsveden (Bj.); Aspeboda Björsbo (Tr);
St. Kopparberg Änge v. Rog (Bj. & Bd). B. ta., åt V till Skattlösberg (Sjörs
54 p. 24), Gänsen etc. (D.FL). V. Näs Håvberget (Gs); Äppelbo Sågen (At).
Sesleria coerulea. — S. * Silvberg fl. kring Källarbo (Bj.). B. * Ludvika
Norrvik spars. (enl. Gs); *Grangärde tagen 1909, lok. glömd (Br). Ö. Lek
sand Över-Boda (Tr).
Briza media. — V. Säfsnäs Ulriksberg (Bj. & Gs).
Dactylis glomerata. — I stadig ökning; v. Mora nu ymn. (At), i Älvdalen
fl. kring jv:n (Färje), Malungsfors (Er.), osv. — Delvis Tneofytisk, före
faller v. Schisshm »vild» (Bj.).
Cynosurus cristatus. —• B. Ludvikatrakten ofta i gräsmattor o.d.; även
±stationär på kulturbeten: Norrbårke Hagge o. Schissens nordända (Bj.).
Poa remota. — S. Säter Norddalen (O. En), Uggelbo n. sockenrån o.
* Gustafs därintill (i raviner: Tr). Ö. Älvdalen ’Päsbäcken’ v. Nyköping
(Färje). F. Idre Röskåsen (2 st.), Gråhöa (i björkreg.) o. Nordsjöns tillopp
(H. & G. En).
P. alpina.
S. * Borlänge Båtsta (1953 Tr); *Sundborn Riset (1958 Bj. &
G. En); Svärdsjö Boränget (Bj.). B. Söderbärke Yästerbyhytta (fotbollsplan:
Bj. & Bd), Staffas (gårdstun: At); *Ludvika staden (2 st.), Klenshm o.
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Gonäs (Bj.), Pullro o. Skeppmora (Bj. & G. En); Grangärde Grängesberg
(2 st.), Björnhrn, Forstäppan, Lindbastmora (Bj.), Vännebo (Sjörs 54 p. 24)
etc. Ö. Gagnef Tansåh:n (Dahlin m.fl.), Sifferbo (Tr); Bjursås Sågmyra 2
lok. (enl. elever: Klb.); Ore Korsåsen (Kil.); Orsa silurstråket+a., samt
Bäcka, Hansjö, Fryksås, Oreho etc. (Bj.), Gråtbäck (At). V. Säfsnäs Ströms
dal (G. & H. En),_ IJlriksberg (Bj. m.fl.). — Söderut gärna på slaggvarp o.d.
P. glauca. — O. Orsa Storstupet rikl. (Bj.); Våmhus Bönsaberget (Fe);
Älvdalen Uvskär (Pett., Färje). V. Järna Flatberget (Ht & Lbg); *Malung
Öjsberget o. Lybergsgnupen (Er., vid.Nannf.); *Transtrand Horrmundvalla
(»blågröe», N. i D. p. 227). F. Idre Gråhöa i fjällreg. (H. & G. En, vid. Nannf.).
P. palustris. — O. Älvdalens kronopark v. Granånäs o. Granåvallen (Mm).
V. längs Västerdalälven ännu v. Horrmundvalla (»kärrgröe»,l.c.),bl.a. *Lima
kyrka (H. v. P.). — Som rud.-växt exv.*Lillhamra stn, Björbo stn, Nås stn o.
Sågen stn (At). — Alltjämt oviss (enl. Sam.) i Enviken, Malingsbo, Boda,
Våmhus, Venjan o. Järna.
P. compressa. — S. Säter Kalkbrottet (O. En); * Borlänge Domnarvets
järnverk (Tr). Ö. Rättvik stn o. Mora stn (At); Orsa Born (Bj.). V. Säfs
näs Gravendal (Bj. & Bd); Järna Tretjärn stn (At).
P. supina.------ a. åtm. i sydöst o. söder (även i bergstr.), eljest föga känd.
------ B. * Malingsbo åtm. Nyfors (Bj.); övriga snr ±a. Även i Ö. *Gagnef Säl
»anm.värt a.» (Siv.).------ *Orsa Fryksås (Bj.), Skattungbyn (Björkm.),
Jogsel (Kil.); Ore Korsåsen (jämte hybriden: id.). V. *Säfsnäs Strömsdal o.
Kyrkan (G. & H. En), Fredriksberg (Bj.); *Nds Lindesnäs (Gs).
Puccinellia distans. — S. *By Horndals bruk; Borlänge B. stn (rikl.); B.
Smedjebackens valsverk (allt Ät).
Glyceria fluitans. ■— V. Järna Balisen etc. (Lbg); Malung Avradsberg
v. Kvien (Er.).
G. maxima. — S. i Dalälven spridande sig, exv. St. Skedvi Översätra (Sj.),
Gustafs Österby, Våbäck o. älvbron, även Backa, Torsäng Tylla, St. Tuna
Skomsarby, även Hessesjön (allt Tr). I Runn likaså: Torsäng Tronsjö (Tr),
Haganäs (At), Vika Strand o. Sundet (Tr). B. Norrbärke Flagge (sump n.
vägen: Bj.); *Grangärde_ Sandviken (Gs), Vinäsudden v. Bysjön o. Tomtnäsudden v. Björken (Br). Ö. *Mora Fu v. sågen (Lr, Tr). *V. Säfsnäs Gravendal
i damm (Bj. & Bd). — Den ovissa förek:n i Venjan dränkt genom upp
dämning.
G. lithuanica. — *B. Ludvika Räfsnäs i uthuggen bäckdal (1956-59 Bj.).
Festuca trachypliylla. - Många nya fynd, åt N till Furudal stn (1949
Kil.) o. Svegbanan i Emådalen (Almqu. 57). — Mest i gräsmattor (exv. i
Ludvika a.: Bj.). Nämnas må: *Horndal o. *Långsh:n (At), *Garpenberg
(vägslänt: Sj.), *Spadarvet, *Linghed (vägbank), *Smedjebacken o. *Fredriksberg (Bj.), *Floda kyrkogård (At).
F. arundinacea. — Kallad + tillf. (Hyl.), vilket jävas av: Ludvika kring
bruket nu fl., Hällarna [V om Asea], Lorensberga (nu flera tuvor), Lyviken
(v. båthamnen) o. Öv. Finnäset 2 lok. (allt Bj.).
Lolium temulentum: trol. försvunnen, intet nytt fynd.
L. remotum: d:o d:o. — »H. v. P.» vid Floda (i D.F1.) bör strykas (jfr
Cuscuta epilinum), men tilläggas kan: Nås Borgbyn 1845 (id.).
L. multiflorum. — *Ore Dalfors (tillf, på vägbank: Siv. & Rqt).
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Bromus inermis. — I stark ökning särsk. längs jv:r, exv. Hedemora
Snickarbo (At), *Silvberg Rämsh:n stn (Bj.), St. Tuna Vatth:r, Gagnef
Tjärnaheden o. hela bansträckan Bäsna-Myrholen, *Venjan Gävunda,
Transtrand Skärbäcksstrand (allt At). — I övrigt: *Säler Näsåkern v. tipp
(O. En); Borlänge Ytt. Mora d:o (Tr); samt fl. i Ludvika (Bj. o. a.), Gran
gärde kyrkbygd (Gs) o. Malungs d:o (Sdn).
B. arvensis. — Tillf, inkommen: *Ludvika staden (enst. i gräsmattor ett
par ggr: Bj.); * Grangärde Öv. Botåsen i vall 1957 (Manfr. Holmgren o. a.).
B. japonicus. — Som föreg. *Ludvika hamnen 1952 (Bj.).
B. secalinus. — I utdöende; senaste kända fynd Söderbärke Näsbacken i
vall 1949 (At), St. Tuna S. Romme rikl. i råg 1955 (Tr), Gagnef Brötjärna
i råg 1956 (Siv.); Ludvika som föreg. (Bj.).
B. mollis (B. hordeaceus). — S. tillf.: *Grytnäs Månsbo v. kloratfabr.
(1951 Ldm.); *Borlänge Domnarvets järnverk (få ex. 1954 Tr). B. *Norrbärke Torrbo bl.a. på leptithäll, möjl. stationär (Bj.); Ludvika o. Grangärde
diverse fynd, oftast + tillf, på tomter etc. (Bj., Gs o. a.). Ö. *Ore Dalfors
tillf, på vägbank (Siv. & Rqt).
* B. lepidus Holmb. —Tillf. v. Ludvika stn på slänt 1949 (Bj.,vid. Hyl.).
Brachypodium pinnatum.------ spr. i (en del av) siluromr. samt i söder,
men ±bunden till lokala kalkförek:r S.--------*Garpenberg Fransbo (Sj.);
*Silvberg Svartbäcken samt fl. kring Kutbo o. Källarbo (Bj.), Limön (Tr).
B. Norrbärke Torrbo (’Limberget’) o. Mörttjärnsberget (Bj.), båda Blåkull
bergen (Bj. & Nmn); Hagge (S-ut), Långgruvan, Dagkarlsboberget, Plogen
(2 st.), Svarthm (mot Schissen) o. fl. kring Jätturn (Bj.); Ludvika Hillängen
på villatomt (Gösta Eriksson), Rösjöberget o. N. Gussjön (Nmn); *Grangärde Långåsfallet (Bj.), Norhrn 2 lok. (Gs o. Bj.), Gänsberget (G. Jn),
Parisån (nedom Åkyllan 2 lok.) o. Saxdalsberget (G. & H. En), Laxsjön o.
Limberget (Bj.), Lungmyrån (möjl. i Gagnef, Gs & G. En). Ö. Boda ödefäb.
N om Tora (Tr). — I regel ymn. o. täckande på stora fläckar.
Agropyron repens (Elglrigia rep.). — Nordl. lok.: Ö. Ore llåven (Kil.),
Orsa & Hamra Svegbanans (trol.) alla trafikplatser; Y. Särnabanans d:o,
åtm. till Horrmund (samt F. Öjvallberget o. Särna, allt At).
A. caninum (Roegneria can.). — S. längs Dalälven (m. sidodalar) spr.
genom alla snr t.o.m. St. Tuna (även v. 1 unaån: dr). Övrigt nytt. Garpenberg Finnhm (Sj.); Hedemora Bodarna o. Säter Aspnäsvägen (Bj.); Silvberg ta.
(ca 15 lok., Bj. o. a.); *Aspeboda bäcken fr. Igeltjärn (även i Borlänge), n.
Björsbo samt Vika Strand (Tr). B. Norrbärke-Ludvika-Grangärde spr. (ca
30 lok.), åt V till Källfallet o. Gänsberget (Bj.). Ö. Gagnef Björka o. Bo
darna fl. i däljor (Pt); Leksand Bergsäng o. Kullsbjörken (Tr); Rättvik
Utby rikl. (At); Ore N om Arvet; Orsa kyrkbygden (fl.), Skattungbyn (fl.),
Granån (ymn.), Emån upp till Storstupet (allt Bj.); Älvdalen Nyängen,
Rotälven (fl.) o. Rasskärbäcken (Mm); *ITamra Älvho v. älven (Bj.).
Elymus arenarius. — Inkommen (hur?) i *Mora v. Vikavägen n. Lomsmyren (några ex., 1954 G. Dalhielm, 1958 Tr).
Erioplioruni Scheuclizeri. — F. hire Gråhöa (H. & G. En).
E. latifolium. — S. Garpenberg Fransbo, Rafshm etc. (Sj.); Silvberg ta.
(ca 15 lok., Bj.); St. Tuna n. Idkerberget (Pt). F. Idre (N om) Fjätbodarna
(Bj.).
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E. gracile. — S. * Folkärna Sävvikens avlopp (Lr); *Garpenberg Skommarbo (Sj.); *Säter Gessån (Hsn); *SiIvberg Lobergsfältet (Bj.). B. Ludvika
Rösjömossen (Bj.); Grangärde Hedtjärn (Bj. & Bd). Ö. *Hamra V om Älvho
(Bj.), Lillhamra o. Fågelsjö (At). V. Malung Almasjön (At).
Scirpus silvaticus. — B. Grangärde Glaningens tillflöde (Bj.). Ö. Orsa
Hansjö (v. bron) o. Storstupet (källbäck: Bj.). V. Järna n. Gensen (Lbg).
Sc. radicans. — S. Hedemora Norshyttedammen (ca 10 ex. 1958 Tr). —
Förekomst i Jädersjön illustrerad (N. i D. p. 257, fig. 10).
Sc. lacustris. — S. i Dalälven (efter uppdämn.) invandrande, exv. Gustafs
Långhag (Tr). Ö. Hamra [Voxnan] i sunden ovan Rullbo fl. (Sjöb.). Y.
Järna Åktjärn, Rälgen, Gensen (Lbg). [F. Särnasjön (1845 H. v. P.), rätt?]
Sc. pauciflorus (Eleocharis paucifl.). — S. Garpenberg NV om Finnh:n
(Sj.); *Gustafs Dammsjön (Tr); Silvberg Bruntbo (Bj.). B. Ludvika-Grangärde spr. (ca 10 nya lok.). Ö. Gagnef Björka v. ’Myrpussen’ (Pt). Y. Säfsnäs
Fredriksberg 2 lok. (Bj.); Malung »ofta förekommande» (Sdn).
Sc. unigluniis (Eleocharis unigl.).--------(H. v. Post 1844 o. 1845). — S.
Gustafs Boberg v. älven (Tr); Silvberg Björkljustern o. [Tyskbo] Damm
sjön; *Svärdsjö Svartviksgruvan (på slig); B. *Malingsbo Skinnarsjön;
Grangärde Ullnäsbron, Järnsta, Åkyllan; Ö. Orsa Bunk (allt Bj.). V. Floda
Björbo v. älven (H. v. P.).
Sc. caespitosus (Trichophorum ceesp.). — Silvberg o. norra Norrbärke fl.
(Bj., jfr D. FL); St. Tuna t. ex. Alderbäcksmossen (Lundqv. 53).
Rhynchospora alba. — Ö. Älvdalen Rot v. tjärn (Fd); Hamra Y om Kroksjösågen (Sjöb.). V. Malung Vallerås på myrar N-ut fl. (Er.).
Bh. fusca. — S. Garpenberg Skitjärn (Sj.); Silvberg Sandviksgölen (Bj.);
Si. Tuna Kviddsjön (Pt). B. Grangärde Norh:n (NÖ-ut), Tomossen o.
Pluskkärret (Gs, vid. Bj.). V. Säfsnäs Skräddartorp (G. Jn); * Järna Skramsbäcken (Lbg[L]).
Carex dioica. — I Norrbärke många lok. (Bj.), i Söderbärke få (At).
*C. dioica xloliacea. —■ Svärdsjö Sundänget (1955 Bj.); Norrbärke Snö
sjöns östända (2 tuvor 1951 Bj.).
C. pulicaris. — S. Säter Nisshrn (2 lok.) o. Embjörs gruvor (O. En); Silv
berg ett 10-tal lok. inom området Kutbo-Dalkarlsbo-Rissh:n (Bj., O. En).
C. capitata.
Ö. * Älvdalen Nyängen (Mm, Fe). F. Idre N om Fjätbodarna
(Bj.).
C. appropinquata. — S. *Silvberg min Bondhm o. Rusg:n v. en tjärn.
B. Norrbärke Snösjöns östända, min Båren o. Hillbo, Spräklan n. kalk
brottet (allt Bj.); Grangärde Galtryggskärren talr. (Gs, Bj.). F. *Idre N om
Fjätbodarna (Bj.).
C. diandra. — S. Garpenberg Herrgm i damm (Sj.); Gustafs nedom Våbäck
2 ex. (Tr); St. Tuna Kviddsjön ymn. (Bj. o. a.), Gallsbo v. ån (Pt). B. Norr
bärke St. Snöån o. Härnäs (Bj.); Ludvika Lorensbergatjärn (Bgm.), Norsen
(G. En); *Grangärde Tomossgölen (Gs, Bj.). Ö. *Gagnef By v. Trolltjärn
(Pt). F. Särna Per-Olasmyren mittf. Glysjön (Lundqv. 51 p. 171).
C. contigua. — S. Garpenberg Herrgm (Sj.); Säter Norddalen (ängsbacke:
Sj., vägkant: Bj.); *St. Tuna Frostbrunnsdalen (Tr, vid. At); Torsång Ornässtugan (Bj.). B. Söderbärke Västerby (sydbacke: Bj.), Larsbo (Hsn, vid.
At); Norrbärke v. kyrkan (Ruth Björkman), Hagge (även i skogsbacke:
2-603371
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Bj.), Snöån (G. En); Ludvika v. Ångsågen (Bd), Stadshusparken o. Herrg:n
(Bj.). — Ej helt synantrop? (Sj.)•
C. chordorrhiza. — St. Kopparberg [Bjursåsvägen] »i skogskärrhålor»
(H. v. P.).
C. disticha. — S. Hedemora Davidsh:n (Tr); St. Skedvi Översätra v. älven
(åtm. förr: Sj.); *Silvberg Rusg:n v. Stensjön o. N om den (Bj.); Si. Tuna
Frostbrunnsdalens mynning (Tr). B. Norrbårke Snösjön, St. Snöån, Flagge,
Lernbo, Fösarbo; Ludvika Flillängen (allt Bj.); *Grangärde Sunnansjö v.
herrg:n (Gs).
C. leporina. — Nordl. fynd: Ö. Ore Flåven o.fl. (Kil.); Hamra Fågelsjö (At).
C. heleonastes. — S. St. Tuna Kviddsjön åtm. 1 tuva återf. (1959 Tr & Pt).
B. *Grangärde Tomossgölen (Bj.).
C. brunnescens. — Även i *Aspeboda (n. Björsbo: Tr, vid. At).
C. brunnescens xloliacea. — Svärdsjö Boränget (1955 Bj.).
C. canescens x dioica. — Säter Simsh:n; *Silvberg Vallberget; Svärdsjö
Sundänget; Norrbårke 6 lok.; *Ludvika Dalgruvan; *Grangärde Frötjärnsberget (allt Bj.); *Malung Vallerås v. ’Klyvet’ (Er., vid. At).
C. loliacea. — V. Järna Flatberget (Ht & Lbg). — Även på följ. arts alla
lok. (und. se nedan).
C. disperma. — S. *Gustafs 1£ km Ö om Dammsjön (Tr); Silvberg Vall
berget o. Svärdsjö Sundänget; B. Norrbärke kring Snösjön (fl.), Plogsbo
(d:o), Spräklan, Fäboda; Ludvika n. Domargm, Ickorrbotten, Gäddtjärn;
Grangärde Norsån (S-ut) o. Saxh:n (allt Bj.), Boten (»runt ikring»), Burängsberg, Gänsberget o. Pullingberg (Gs). Ö. Orsa Bäcka, Granån, Ljothed (Bj.).
V. *Säfsnäs Skräddarberget + ’Stenskvalet’ (G. Jn); Floda Flen (Gs). Alltid ihop med el. helt nära C. loliacea (und. Norsån, Saxh:n, Pulling- o.
Skräddarbergen, Granån?, Ljothed?).
C. elongata. —• S. Garpenberg Plässlen (Sj.); Silvberg L. Norans sydsida o.
Flacksan (Bj.); Gustafs 5 nya lok. (Tr); St. Tuna d:o (Tr) + Koppslahm (Bj.)
o. Gallsbo fl. (Pt); Vika Rankh:n (Tr); Sundborn Spadarvet o. Svärdsjö
Bodvik (Bj.). Torde vara spr. i alla snr nedom Runn. B. Söderbärke-Norrbärke-Ludvika ta. (mest i lägre delar); Grangärde Västansjö o. Buberg (Bj.),
jfr D.F1. Ö. Gagnef Bodarna (Pt). [*Rättvik n. kyrkan (H. v. P.), rätt?]
C. elata. — S. Silvberg Björkljustern etc. (Bj.); St. Tuna Färjenäs o.
Aspeboda Vassbo (Tr, vid. At). B. Ludvika kring Väsman fl. (Bj. o. G. En);
Grangärde Boten o. Loforsen (Gs), Mellansjön (G. & H. En). *V. Järna
Gensen v. Mirån (Lbg [L], vid. Siv.).
C. csespitosa. — S. Hedemora Davidshm (Tr); Säter Ljusterbro (Hsn);
*Silvberg kring Källarbo 3 lok. (Bj.); St. Tuna Hessesjön o. Trönö (Tr).
B. Söderbärke Hagudden (i hällkar); Norrbärke Hagge (SV om stn), Fösarbo
o. Plogsbo; Ludvika även i staden (allt Bj.).
C. aquatilis. — S. By Rossen (At); Säter n. Marken (v. landsv. o. sjön);
Gustafs Mossbysjön; Silvberg Nyh:n (sundet), Skallertjärn, Silvbergssjön etc.
(allt Bj.); Torsång Ornäs v. Runn (Tr). B. Grangärde Ångertjärnarna (Gs,
vid. Bj.). Ö. Ore Dalfors (Siv.). V. Säfsnäs St. Ursen (Bj. m.fl.); Järna
Vakern (v. ån, At).
*C. aquatilis x gracilis m.fl. hybrider, se D.F1. p. 441.
C. caryophyllea. — S. Silvberg-Gustafs-St. Tuna spr., uppstig, till Ulvsh:n,
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Skensh:n o. Tuna-Hästberg (Bj.), jfr D.FL; *St. Kopparberg Gruvriset
(Klb.); *Svärdsjö Arnbo (Bj.). B. Söder- o. Norrbärke ta., Ludvika o. *Grangärde fl. upp till Buberg n. Hästberg (Bj.), åt Y till Forstäppan o. Botåsen
(Gs), även Vännebo (Bj.) samt Lövberget o. Pullingberg (enl. Gs). Ö. Gagnef
Tansåhm (på slaggvarp) o. Boda Silverberg (Bj.); *Orsa Kuril o. Högbacka
(Björkm.).

C. ericetorum. — S. Gustafs v. Mossbysjön (Bj.); [Silvberg osedd: id.];
St. Tuna Repbäcken o. Norr-Amsberg (Tr). B. Grangärde-bygden fl., åt Y
till Forstäppan (Gs o. a.). Ö. Gagnef Björka o. Bodarna (Pt); Våmhus Musi
(Jalas tab. 8); Älvdalen Garberg (H. v. P.). V. Floda Säljebodarna (Bj. &
G. En); Malung fl. längs vägen (H. v. P.), Vallerås o. Malungsfors fl. (Er.).
C. ornithopoda.------- några lok. i norr o. söder (kalkbetingade). — *S.
Silvberg fl. kring Källarbo, delvis rikl. (Bj.). *B. Ludvika Pullro-gruvan
(Bj. & G. En); Grangärde Forstäppan fl. (iid. & Gs), Norh:n v. Frumossen
(Bj.). Ö. Leksand Över-Boda (Tr); Orsa V. Stackmora o. Orsbleck (Bj.).
F. Idre Röskåsen 2 lok. (H. & G. En).
C. digitata. — Ö. Ore Dalfors v. Storberget (Siv. & Rqt); Orsa Storstupet
(Bj.); Älvdalen Nyängen o. Rödberget (Mm). Y, Säfsnäs Stackberget o. Löv
kullen (Bj.), Kunt-, Urs- o. Skräddarbergen (G. Jn); Floda Säljebodarna
(Bj. & G. En); Nås Vinberget (Lz); Malung Öjsberget rikl. (Er.). F. Idre
Gränjesåsen (H. & G. En).
C. globularis. — F. Idre även v. Busjön n. riksgränsen (G. En).
C. pallescens. — Ö. Älvdalen Lånån (v. stuga) o. Lånusspången (Mm);
Hamra Älvho (1956 At). V. Transtrand nedom Kastaren (H. v. P.).
*C. flacca Schreb. — B. Ludvika Hillängen på sumpäng v. sjön (1959 Bj.).
C. livida. — S. By sydligast: Bomossen (At); *Garpenberg Ö om Getmossen
(Sj.); Silvberg 5 nya lok. (Bj.); St. Tuna Kviddsjön (Bj. o.a.). B. [södra]
Norrbärke nedstig. till Sundet v. Saxen (Bj.). Ö. Orsa [på siluren:] Åbergatjärn (Bj.).
*C. panicea x vaginata. — Ludvika min Klenshm o. Snöån (1953 Bj.,
vid. H. Smith).
C. Buxbaumii. — S. *Garpenberg Skitjärn (Sj.); Säter Dalkarlns nordsida
(O. En); Silvberg min Bondhm o. Rusg:n v. 2 tjärnar (Bj.). B. Norrbärke
Snösjöns östända, Hagge (v. Haggen), Spräklan (n. Limberget) o. Ludvika
Långtjärn (Bj.); Grangärde Norsån Ö-ut (Gs), Krapplöt (H. & G. En),
Källfallet mot Stenmossen (Bj.). Ö. Ore Håven (Kil., vid. Hyl.); Orsa
Ljothed o. Hamra Älvho (Bj.). — Fyndet i By (v. Trolltjärns avlopp,
hösten 1919) verifierades 1952, då platsen åter uppsöktes (med ogrundad
baktanke på C. Hartmani, At). — Denna el. följ. i Idre v. nästan alla vatten
drag Ö o. N om Härjehågna (H. & G. En). — Citatet »Cajander 1935»
gäller nedan anförd avhandl. (uteglömd i D.F1.).
C. adelostoma. — Ö. Älvdalen Mossiberg v. Aspvasslan (Mm [R]) o. Övre
dammen (Fd); Mossibäcken (oviss art i D.F1.) hör alltså trol. hit.
C. atrata. —- F. Idre även Gråhöa fl. (H. & G. En).
C. Oederi v. pulchella.— Svärdsjö Bengtsheden v. Liljan o. Ludvika Våg
halsen v. Väsman (Bj.); Grangärde Galtryggskärren (Bj. & Gs). — Snarlik f.
i Järna v. Brindsjön o. Finngälsen (At) o. Malung Vallerås v. Hån (Er.,
vid. At). — C. viridula (D. Fl. p. 441) avsåg pulchella (Palmgr. p. 96).
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C. tumidicarpa Ands. (= C. Oederi v. oedocarpa). — (J. A. Braun 1863). —
Sannolikt spr. i sy dl. Dir. (ända mot Siljan?), men okänd i norr. Hittills ca
25 säkra lok. S. o. B. i (trol.) de flesta snr upp till St. Kopparberg Rogsjöån
o. Sundborn n. Skuggarvet (Isr.). Ö. Gagnef Björka (ovan Trolldalen) o.
nedom Säl (Ir); Boda (D.F1.); Venjan Finngruvan (At). Y. alla sydl. snr
(utom Floda?) upp till *Malung Vallerås v. Håbäcken (Er., det. At) o.
nedom Byråsen (Håk.).
C. jemtlandica. — *S. Svärdsjö Boränget (Bj.). Ö. *Orsa Holen o. Stackmora (Bj.); Ore Dalbyn (Palmgr. p. 164). — [*C. Bergrothii, se nedan p. 68.]
C. flava x tumidicarpa. — St. Kopparberg o. Sundborn med C. tumidic.
(Isr.); Äppelbo Risåsen d:o (1919 At).
C. hostiana. — Ö. Orsa även Lindänget (Björkm.).
C. capillaris. — S. Garpenberg fl. (Lr, Sj.), Silvberg ej s. (ca 10 lok., Bj.).
B. (utom Malingsbo) många nya lok., traktvis nästan a. Ö. Gagnef Björka i
Trolldalen (Ir, Bj.) o. Y om byn (Pt), Myrholens kalkbrott (Bj.); Älvdalen
Nyängen (Mm).
C. pseudocyperus. — S. St. Skedvi även v. Gammelgårdssjön (Plld), var
ifrån den kanal kommer, där Lr (o. sedan Tr) funnit arten.
C. hirta. — Tillf, inkommen? S. *Garpenberg Herrg:n i gräsmatta (1955 Sj.).
Acorus calamus. — S. By Tyttboforsen i kärr (Tr); [Folkärna Jäder
inplant, i bäck: Lr].
Calla palustris. — V. Järna Assnisstjärn (Lundb. 53), St. Bantjärn, Åk
tjärn o. Rälgbäcken (Lbg); Malung v. Äppelbovägen (H. v. P.); Vallerås v.
Håbäcken o. Malungsfors i källdrag N-ut (Er.).
Lemna trisulca. — S. St. Tuna Buskåker i Tunaån (Tr).
L. minor. — S. St. Tuna Hovg:n (Bj.); Aspeboda Smedsbo (1844 H. v. P.).
B. Söderbärke Västerby (At); Norrbärke Torrbo (Bj.); Ludvika staden m.
grannskap (a.), Glaningen, Gonäs-åmynnet etc. (Bj. o. a.); * Grangärde
Björnhin nedom stn (Bj.). Ö. *Leksand Gärde i tjärn (1958 Tr).
Juncus effusus. — S. St. Tuna Gallsbo v. ån, Baggbo ovan sågen (Pt).
B. Söderbärke Bortjärn (v. bäck, At); Norrbärke Jätturn (d:o, Pt & Tr);
Grangärde Brotjärn (v. sligpöl, Bj.). Ö. *Ore Dalfors (Siv. & Rqt). — [Lok.
i Mora oviss (At), Säfsnäs Skräddartorp (G. Jn) likaså, följ. art mera trolig.]
J. conglomerate. — B. Grangärde Storsjön (Bj. & Gs). O. Orsa Sand
tjärn (Bj.); *Mora Fu o. fl. mot Noret, Vika (etc.) o. Venjan Kättbosågen
(allt i bandiken: At). V. Säfsnäs Stenälvsbron (Bj.); jfr föreg. art.
J. arcticus x filiformis. — Idre nedom Röskåsen (H. & G. En) = äldsta lok.?
J. bulbosus. — Ö. Ore Håven (Kil.); Hamra Fågelsjö (redan Wistr. 98).
J. compressus. — S. Svärdsjö Kyrkbyn; B. Ludvika ta.; Grangärde
Björnhm, Norh:n, Hästberg o. Laxsjön (allt Bj.). Ö. Ore Dalfors (Siv.).
J. stygius. — S. Silvberg Skenshm v. Dammsjön (Tr). B. Ludvika min
Klenshm o. Grängesberg, Norsen, Långtjärn; Grangärde nedstig. till Åtjärn
o. Tomossen (allt Bj.). Ö. Gagnef Löfsen (Pt & Ög).
Luzula albida (L. luzuloides). — S. * By Horndal (v. herrgrn) o. Folkärna
Dicka hpl. (1959 At). B. *Norrbärke Sandsta (1958 Un); *Ludvika [staden]
v. Ilammarfallsgatan (1957 Un) o. G:la prästgm (1952 Bj.). V. *Nås Lindesnäs v. herrgrn (1957 Gs, vid. Bj.). — Torde något sprida sig, v. Älvho
sedd på vägkant (Bj.).
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L. multiflora xsudeiica skall vara L. pallescens xsudetica (enl. Hyl. 53).
Tofieldia pusilla. — B. Grangärde Källfallet 2 lok. (Sjörs 54 p. 46),
Gänsberget (Gs). Ö. Orsa Hardfloten (Lundqv. 51 p. 155). V. Transtrand
Gravkölen (ib. p. 146).
Allium oleraceum. — S. *Garpenberg Långviken på f. d. linda (1956 Sj.).
Lilium bulbiferum. — S. *Säter Rybonäs i dalen (Dn); *Gustafs Solvarbo
på jvbank (Tr); St. Kopparberg Dalkarlsbo i björkbacke (Bj. & Bd, trol. =
Änge o. Rog i D.FL). B. Malingsbo St. Bäcken (ib. p. 441) talr. i åker (At);
*Norrbärke Schissh:n spars. v. bäcken (Bj.); Grangärde Botåsen, Lövfallet,
Gänsberget (Gs), Lindbastmora (Bj.). Ö. *Gagnef Grävenberg o. Bastberget
(Dahlin), Sifferbo o. Tjärnaheden (Tr). V. Säfsnäs »Ursen ymnig» (Gs),
Lövkullen o. Ursberget ymn. i g:la vallar (G. Jn o. a.), Kuntberget i hagmark (id.); Floda Flen (Gs); *Näs Järnknippen (Ann-Gret Larsson); *Lima
Fenningberget (Lbg).
L. marlagon. — Husby Kloster (Nitz.); St. Skedvi Kvista (sedd 1937),
*St. Tuna Frostbrunnsdalen o. Halla ödefäb. (Tr); *Grangärde Laxsjön (Gs).
*Fritillaria meleagris L. — Hylander 1953 (Alice Jansson 1950). —
Säter Ängarna i en bidal till Säterdalen, både röd- o. vitblommig (dens.,
sedan sedd o. tagen av många — till döds?). — Säges fr. början ha inplan
terats (folkskollär. Ingrid Hedman).
*Gagea pratensis (Pers.) Dum. — Tillf, inkommen? Vika Strand i blom
rabatt o. gräsmatta v. pensionatet (några ex. 1955 Bj.).
G. lutea. — B. [synantrop i trädg:r] * Ludvika Herrg:n (Bj.) o. Skuthamn
(Wir); *Grangärde Sunnansjö v. herrgni (Gs). [Ö. Ore Dalfors odlad: Rqt.]
G. minima. — S. Hedemora Nås (rikt bestånd v. älven: 1950 Dn), Dal
sveden (1925 Dn); *Säter Bispberg (Ingrid Hedman, Hld); *Borlänge
Humleparken (1953 Pt). B. [som föreg.] *Söderbärke Gustavsberg i rabatt
(1952-57 Bj.); Norrbärke Yästermoren (denna art!, Bj.), Schisshm spars.
(Bj. & Gs); Ludvika även i staden, d:o (Bj.); *Grangärde Sunnansjö v. herrg:n
(Gs, vid. Bj.).
Muscari botryoides. — * En viken Rönndalen (ängsbacke 1 km fr. gård,
några ex. 1958 PL).
Polygonatum officinale (P. odoratum). — S. Hedemora Pershrn (Dn);
*Gustafs Solvarboån (v. dammen) o. Klövberget (Tr); Vika berg min Fisk
lösen o. Ryggen (Bj.); Enviken Lensberget (Fe). B. Ludvika [staden] allt
jämt v. forsen (åtm. 1952: Bj.) o. Åkerkullen (stadsing. C. Sege, trol. =Ced:s
lok.), Ickorrbotten (Bgm.), Rösjöberget (Nmn); Grangärde Olsnäset (Gudrun
Wahlin), Botåker v. Niklasgruvan (Gs), Norrbo v. ån (G. En). Ö. Leksand
Domdalsberget (Tr); Våmhus Bönsaberget (Fe). Y. Järna n. Skramsen 2 lok.
(Lbg); Malung Öjsberget (Er.).
[*P. multiflorum x officinale: Ludvika Storg:n tillf, inkommen m. trädg.jord, 1955 Folke Forsslund m.fL]
P. verticillatum.— *S. St. Skedvi Lindåsbäcken bland strutbräken (1934
Fe, 1950 Tr). Ö. Venjan Torsjöberget (Ht & Lbg); Älvdalen 3 nya lok.
(Färje); Kronoborg (S-ut), Tjytjysblecket o. Lånusspången (Mm); *Hamra
V om Älvho, steril (Sjöb.). V. *Järna »Gäddån v. Van» (Lbg). F. Idre
Gränjesåsen (H. & G. En).
Convallaria majalis. — F. Idre Gråhöa i björkreg. (H. & G. En).
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1

22

ERIK ALMQUIST OCH GUNNAR BJÖRKMAN

Iris pseudacorus. — S. By Vallaåns mynne (At); Hedemora Hovran fl.
(Dn); Sundborn Backa (1950 Eva Bunner) trol. subspontan (jfr D.F1.). B.
[åtm. skenbart vild] Norrbärke Silvh:n v. Staren (G. En, Bj.); Ludvika
Kasttjärn (Bj.) o. Marnästjärn (Bd). — [Inplanterad: Ludv. Nottjärn (Bd
o. a.); Si. Tuna Bäck (i damm) o. Duvnäs (v. sågdammen o. älven: Tr);
Gagnef Nässjön (»trol. plant.», Pt).]
Cypripedium calceolus. — Enstaka lok. kända i S. *Silvberg o. B. *Söderbärke (yppas lämpligen icke); Grangärde ytterligare 2 å 3 (d:o); förr v.
Skattlösberg mot Källfallet (Sjörs 54 p. 13 o. 21, trol. av I. Ekman i D.F1.
åsyftad plats). Ö. ny för * Älvdalen (S.B.T. 1955 p. 377) =Nyängen (Mm) =
lok. hos Färje (där även antydd fr. Tennån). — Äldre förekomst: »Fahlunse»
(Lin. 1745 o. 1755) = *St. Kopparberg Putbo (Fl. dalek.), även uppg. för
Källslätten o. Djärvesbo (N. i D. p. 266), allt måhända samma lokal (i D.F1.
genom ett förbiseende misstrodd).
Orchis incarnata (Dactylorchis inc.), coll. —- S. By Bomossen (At); Hedemora Sörbogrundet, även vitbl. (Dn & A. Beermann). B. (Söder- el.) Norr
bärke S om Björsjö (Nmn); Ludvika Norsen (»O. Traunsleineri», G. & H. En),
min Klenshm o. Grängesberg (båda arterna: iid.); Grangärde Åkyllan,
Tomossen m.fl. myrar kring Norh:n o. Botåsen (olika ff., mest »O. Traunst.»,
Gs o.a.), Hedtjärn (S. Norrman). Ö. Orsa Åbergatjärn (Björkm.); Mora
Vinäs (Ingegerd Jonsson); *Våmhus Bönsaberg (Fe); Älvdalen Månstaberget
(Färje), Nyängen (Fe). V. Säfsnäs Ulriksberg, Skräddartorp o. Kuntberget
(G. Jn); Floda Flen (båda arterna: Gs); Malung Björnkärren i länsgränsen
(d:o, jämte Listera ovata: Hannerz); Translrand Högstrand (jämte »O.
cruenta», N. i D. p. 226). — Till »O. Traunst.» hänförda ff. även i Malung
Lömberget (enl. elevherb.), Byråsen o. Hättsjön (Sdn).
O. maculata x Traunsleineri.— Grangärde Tomossen etc. (Gs); mkt sannolikt.
Gymnadenia conopsea. -— S. Hedemora Skedvibacken o. Persbodarna,
Säter Slätberget o. Täktlandet (Dn); Silvberg många lok. (Bj.). Ö. Älvdalen
Nyängen (Mm), Rensjöreservatet (N. i D. p. 159). V. Säfsnäs Lövkullen,
Urs- o. Kuntbergen (G. Jn); Järna Vakerskogen o. Grånäs (Lbg).
Coeloglossum viride. — S. Hedemora Västanå (Dn); Säter Kalkbrottet
(Bj.), Simshm (O. En); Silvberg ej s. (Bj.); St. Tuna Kalkbergsfältet (Bj.).
B. Norrbärke-Ludvika-Grangärde ta. Ö. Gagnef Säl (Pt); Våmhus Bönsaberget (Fe), jfr D.F1. p. 441; Älvdalens kronopark fl. ända till Lånus (Mm).
V. Säfsnäs ej. s. (åtm. 12 lok.); Floda Säljebodarna (Bj. & G. En); Nås
Närsen (G. & H. En); Malung Lömberget (enl. elevherb.) o. Öjslyberget
(Sdn).
Platanthera bifolia. — Nordl. fynd: Ö. Ore Otalvik o. Göringen (enl. uppg.,
Fin), nedom Stockoln (Rqt); Våmhus Bönsaberget »massvis» (Fe); Hamra St.
Sillakorvamäki (Bj.).
Listera ovata. — S. många nya fynd, bl. a. Silvberg ett 20-tal (Bj.),
*Gustafs Mörttjärn o. *Vika Strand (Hld); delvis fåtalig o. tillf. B. Malingsbo
Djurlången (Tr), Nyfors (Bj.); Söderbärke Billsjö (återf.) o. Aspmora (At);
övriga snr ta. Ö. Gagnef Myrholen (Bj.); Ore Dalbyn (Tr); * Våmhus N om
Dyvran mer än 600 m ö.h. (2 ex. 1951 Fe); Älvdalen Nyängen (Mm). V.
Säfsnäs Lövkullen (G. Jn); Floda Floberget ymn. (Tr); Järna Kilfallet
(Lundb. 57); Malung (se Orchis inc.).
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L. cordata. — Lin. i Acta Soc. Scient. 1740 (Dalekarlise).
Epipactis helleborine. — S. *Garpenberg Långviken (vissa år: Sj.); Silvberg Gumsberget (sedd i knopp, trol. denna) o. mitt emot Källarbo (Bj.);
St. Tuna Knippan (1 ex. 1955 Bj., ett par 1958 Pt). B. Norrbärke Långgruvan
(4 ex. 1957 Bj.), L. Blåkullberget (1956 Nmn); Ludvika Ställviksberget ånyo
1954 (G. En), Rösjöberget (1950-59 Nmn), n. Näsg:n (mkt spars. 1950 Bj.);
Grangärde Saxdalsberget (1958 G. En & Gs), Gänsberget återsedd i 1000-tal
(Bj.). Ö. Ål Solarvet d:o 100-tal (1949 Bs); Boda Gulleråsen i ’laduängarna’
(5 ex. 1956 Tr). — Växplatsen ’Getryggen’ omtalas redan hos Tuneld
(1828 p. 644); blott E. atrorubens där återf. (1948 Bj.); denna likaså på
Limön (spridda ex. 1953 Bj., talr. 1958 Tr).
Epipogium aphyllum. — S. *Enviken 2 lok. (Granerot i B.N. 1951);
Ö. Älvdalen 2 nya (FXrje). V. Järna 3 nya (Lundb. 57); även i *Malung
(enl. uppg., Sdn) o. F. *Särna »några lok.» (N. i D. p. 210).
Goodyera repens. — Ö. ännu i [södra] Älvdalen »ta.» (Färje); Hamra L.
Sillakorvamäki (Bj.). F. Särna Siksjöberget (1951 Lbg & Prss.).
Hammarbya paludosa. — S. Säter Nisshin v. herrg:n (O. En); St. Tuna
Holm n. västra sjön (Tr). B. Norrbärke Sundet v. Saxen (1 ex. 1958 Un);
Grangärde Tomossen (H. En, Bd o. a.), Pluskkärret (Gs), Hörkna v. Mörtån
(G. & H. En). V. Säfsnäs Nittmossarna (Sj.). F. Särna se nedan.
På en etikett till Hieracium diaphanoides [R, vid. At] läses: »Särnaskogen
under marsch från Husvallsgölen nära Långbrosätra bland Malaxis palu
dosa» (1882 Hm). Dit syftar alltså »Särna SV om kyrkan» (D.FL). Men då
Långbrosätern ( = Bornåssjövallen enl. H. v. P.) ligger halvannan mil fr.
kyrkan, bör ju lok. hänföras till sätern i fråga.
Corallorhiza trifida. —- I alla snr, även *Borlänge (Bullermyren, Tr).
Populus tremula v. villosa. — Avesta Myran (Sdn); Mora Sandängarna
(1844 H. v. P.); Järna v. Skramsen (Lbg).
Salix myrsinites. -— F. Idre Fjätbodarna 1 km N-ut (Bj.).
S. glauca. — V. Malung Tällbyn v. älven (Sdn).
S. phylicifolia. — S. *Silvberg Kutbo (Bj.); St. Tuna Tyllsnäs åtm. hybrid
(nigr. xphyl., Tr).
S. aurita xcaprea. — *Grangärde Ljungåsen (Bj., ipse det.).
S. aurita x myrtilloides. — Särna n. Hornberget! förut publ. (Skärm. 18).
S. depressa (S. starkeana). — Ö. Gagnef Bodarna v. Västerdalälven (Pt,
vid. At); Orsa Kallholn (Bj.), Skattungbyn ovan stn (At). V. Malung Megrinnsheden fl. (At), Storbyn (Sdn); Lima Fenningberget (H. v. P.).
S. myrtilloides. — Av lok. i D.F1. äro Tandsjön, Tyrinäs, Hållan [min
Särnavägen o. Näckån] o. Skarptägt [Ö. om Mossesjön] förut publ. (Skärm.
18), de båda sista där enklare formulerade än hos Vest. (citerad i D.F1.).
S. repens ssp. arenaria. — Ö. Mora Noret (H.v. P.), Myran (Jalas tab. 9).
S. hastata. —- F. Idre Fjätbodarna ca 2 km N-ut (Bj.).
S. lapponum. — S. *Garpenberg n. Herrg:n (Psn), Finnhrn mot Jämtbo
1 ex. (Sj.); Säter Fiskbäcken (Dn); Silvberg [Tyskbo] Dammsjön (Bj.);
St. Tuna Finsås’ o. Hyttings fäb. (Tr); Torsång Tronsjö (Tr).
S. lapponum x myrtilloides.------- Skärman 1918 (Vesterlund 1916).-------Fynden i D.F1. härav oberörda, utom: Fiskarheden (Sam.: Skärm.).
S. triandra. — B. Ludvika Norsen (Bj.), Glaningen (Gösta Eriksson), båda
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på slig (1958). Ö. * Älvdalen (min Kittan o.) Liden 1 ex. nära bäck (Fe, jfr
Färje).

*S. alba L. — Tillf. förv. Borlänge Domnarvets järnverk på utfylln.
jämte S. viminalis o. fragilis (alla enst., 1957 Tr).
S. fragilis. — S. även i *Gustafs (Solvarbo v. ravin 1 ex., Tr) o. * Borlänge
(se föreg.). B. Ludvika Lyviken förv. (Bj.). Ö. fåtaligt förv., åtm. på stranden
v. Rättvik stn (D.F1.) o. Vikarbyn (At).
Myrica gale. — Nordl. utposter: Ö. Ore Håven n. sjön (Kil.); Hamra
»h. o.d. längs Voxnan norrut från Rullbo» (Sjöb.; jfr D.FL).
Corylus avellana. — 10 nya lok. (se Pettersson 1956), bl. a. i *St. Koppar
berg, *Grangärde (2 lok.), *Malung (Öjsberget, jfr Waldén), allt enst. buskar,
samt * Älvdalen (Väsagnupen ca 12 ex., Uvskär 3 ex.), här påvisad 1950
(Fe, jfr Geete 51) men förut uppg. som alm (jfr denna). — Övrigt nytt:
S. Säter dalkanten n. manufakturverket (O. En), Knutsbodalen ovan jv:n
(flera ex., Tr); Gustafs Slättklacken »förr» (enl. uppg., Tr). B. Norrbärke Issberget (A. An); Ludvika N. Hällsjön (flera ex., G. & H. En), Dagkarlsbo
återf. (nära gården: Bj.). — Hos Pett. även belysande bilder (fr. Uvskär),
ett par nya fossilfynd samt ny bra karta över värmetids- o. nutida utbred
ning. Jfr ovan p. 4.
Betula alba (coll.). — Enl. Hylander (1957 a) bör till B. verrucosa
hänföras dels f. dalecarlica (L. fil.) C. Hartm. ( = ornäsbjörken), dels f.
Sellandii Holmboe (syn. f. exigua), sedd fr. Falun.
B. pubescens x verrucosa omtalas fr. Falutrakten (Klefbeck: N. i D. p.
266). Hur mycket av björkpopulationen som bör föras hit känna vi ej. —
nm. incisa (Brenn.) Hyl.: Floda [O. Olsson] (Hyl. l.c.). — Till hybriden har
även »blodsbjörken» förts (Lustgården 1931).
B. mina. — S. Säler Fiskbäcken o. Yxtjärn (Dn), n. Svarttjärn (O. En);
Silvberg bl. a. Lövås- o. Norbomossarna (Lundqv. 53); SI. Tuna exv. Alderbäcksmossen (ib.) o. Dammsjöberget (Bergqv.), SV om Duvnäs (Kulling
p. 152); Vika Rötjärn (Tr). — Säkert a. överallt i höglandet (dock mindre
längst i öster).
B. nana xpubescens. —- [Safer Fiskbäcken o. Nissh:n, trol. denna: Dn];
Grangärde Glaningen (G. En); Järna Rälgbäcken (Lbg).
Alnus glutinosa. — I sydöstra hörnet av By (mot Norrsundet) långt rik
ligare än A. incana, vars dominans dock begynner en el. annan km från
gränsen (At). —V. Malung Avradsberg v. Rysjön (Er.).
A. glutinosa x incana. — *St. Kopparberg Korsnäs 4 träd (Sjörs 49, där
även hans lok. i Norrbärke o. Lima nämnas); Norrbärke Snösjöns östända
(många träd) o. N om Finnbacken (några, Bj.); Grangärde Sunnansjö (d:o,
Gs); *Hamra min Tackåsen o. Björkberg (trol. hybrid: forstm. Wessberger
enl. Sjöb.); *Järna Skramsen (Lbg).
A. incana. — Betr. By se ovan. — »f. lobata» i Dir. heterogen, av Hylan
der (1957 b) uppdelad : f. falunensis Hyl. (Skuggarvet), f. dalecarlica Hyl.
(Skansbacken), f. semipinnata Hyl. (Sollerö). Bilder av alla 3 (l.c., PI. XVIIXIX).
Quercus robur. — Om vild ek se N. i D. p. 258-260 (m. bilder). — Numera
självsådd på många st., åtm. till Ål (Bs); även i sydbergsbranter ss. Bispbergs klack (1 telning: Sj.).
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Ulmus glabra. — Om almreservatet i Norddalen v. Säter se N. i D. p.
308-310 (m. bild); enl. beläggex. växer där »huvudtypen» (Sj., det. Ldm.). —
*Gustafs Färjeby (1 stor alm i ravinen: Tr), åtm. skenbart vild; Norrbärke
återf. v. Trehörningsbäcken (minst 20 ex., Tr); Ludvika-trakten fl. ( + klart
förv.). — Rättelser: Karlsby fäb. (D.F1.) skall vara Logärds fäb. (Klb.);
Tvärstupet (S.N. 1953 p. 30) säkert orätt (Fnd.); Väsaberget o. Uvskär
samt »sydbergen» i ingressen (D.F1.) strykas, då »almen» där är hassel
(jfr Pett.).1 — Älvdalens enda nu kända alm (i Gåsvarv) anses av ortsbor
vara planterad (Fe) men tillhör dock v.montana (den inhemska nordsvenska
rasen).
Humulus lupulus. — Ö. förv. i *Ore Dalfors (Siv.) o. * Älvdalen »ngn gång»
(Färje).

Cannabis saliva. —- Tillf, inkommen (i regel m. fågelfrö). *Hedemora
Jälkarbyn o. Vikmanshm (Dn); * Borlänge Forssa på kompost 10 ex. 1956
(Tr); Ludvika (flera fynd); *Malung Grönland o. Holarna (Sdn), Malungsfors
1955 o. 58, Vallerås 1959 (Er.). Även v. * Älvdalens kyrkby (på älvholme,
1951: Fe) o. *Vansbro stn (1 ex. 1959 At).
Urtica urens.------ i nordväst väl delvis tillf.------ S. *Garpenberg Herrgm
(Sj.); Sundborn Ramsnäs (I. Larsson). Ö. [vid Bingsjö bör ! inskjutas]; Orsa
stn (Bj., At). V. Malung Malungsfors (ymn. på gård: Er.); *Lima kyrkbygden
o. Fenningbergets fäb. (1845 H. v. P.); f.ö. redan då i Venjansbyn, Björbo o.
Transtrands kyrkby (id.). F. Särnabyn alltjämt (1959 At).
U. dioica. — Yildform (»ad ssp. Sondenii»): Leksand Vädertuppsberget
(Bj.); trol. samma f. där iaktt. förut (Ehr.).
Rumex aquaticus. — B. Norrbärke Sandsta o. Grangärde Grängesberg i
sligdamm (Bj.). Ö. Rättvik n. kyrkan (Lindell) väl =kyrkbäcken (Bj.);
*Ore [Dalfors] ’Lungnäs’ v. Amungen (Siv. & Rqt); Orsa Enåns utlopp
(Bj.).
R. aquaticus x domesticus. — *Ludvika Klenshm (stor rugge: Bj.).
R. crispus. — S. By Horndals bruk (At); Garpenberg Hässlen (Sj.); Bor
länge Ytt.-Mora (1951 Tr); *Vika Ryggen (1953 Inger Holmvall); * Svärdsjö
Yintjärn, enst. (Wig.). B. Söderbärke Västerby (At); Ludvika Våghalsen o.
Gonäs (Bj.). Ö. *Gagnef Tjärna (Pt); * Ål Insjöns hamn (At).
R. obtusifolius. — S. *Säler Säterdalen v. vattenfallet (1940 Fe, vid. At);
* Borlänge Ytt.-Mora v. tipp (1951 Tr, vid. At). B. *Ludvika staden i en
trädg. (åtm. sedan 1952: Bd), Brunnsvik v. folkhögskolan (1954 S. Norr
man), här rikl. kring ett hus (Bj.). Ö. uppg. för * Älvdalen (Färje).
Polygonum viviparum. — Ej a. på slätterna (Sj.).
P. bistorta. — Förv. (el. odlingsrest). *Säter Lomtorpet (1952 Dn);
*Silvberg Ö. Silvbergs gruva o. Magnilbo (stora bestånd, 1955 Bj.).
1 Tydligt är, att finnaren (O. Vesterlund) förväxlat alm o. hassel. Det ngt kuriösa
misstaget är i viss mån förklarligt. And. & Birgers suggestiva skildring av sydbergsrelikterna (varibland almen framhäves) var aktuell när V. efter mångårig
tjänstgöring i Lappland nyss blivit Älvdals-bo. Att finna relikt alm tycktes då så
naturligt, att ej en tanke föll på hasseln (av vilken hans minnesbilder väl också nå
got bleknat!). Det ansågs f. ö. klart, att endast fossil hassel kunde finnas i dessa
trakter.
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P. amphibium. — S. By Rossen fl., v. Horndal även terrestrisk (At); så
f. ö. i Folkärna Brovallen (At), Säter bortom Uggelbo (O. En), Torsång v.

Ornässtugan (Bj.) etc. B. Grangärde Broby (v. en mack: Gs); Örtjärnsdammen, Bysjön fl. (även terr.) o. Stensbo i ån (Bj.). Ö. (terr.) i Ålbyn (At) etc.
P. minus, — S. *Säter Ytt. Heden (O. En); St. Tuna Selinas v. sjön (Pt).
P. hydropiper. — S. Svärdsjö Gråsala (1934 Bsm). B. Norrbärke Smedje
backen v. valsverket (At), Bommarsbo (Bj.); Ludvika Marnästjärn o. -bäc
ken (Bj.); Grangärde Forstäppan (Gs, Bj.). Ö. Gagnef Nordanholen (1959 Gs &
G. En); *Ore Dalfors (Siv.); Orsa Trunna (Bj.); Mora Kråkberg (1844 H. v.
P.). V. Järna Yakern (enst. 1959 At).
P. tataricum.— Tillf. * Borlänge Domnarvet i trädg. 1956 (Fnd., det. At).
Ckenopodium polyspermum. — S. Falun v. regementet (1957 Pt); St.
Kopparberg Haraldsbo (1950 Marg. Ris). B. Söderbärke Västerby (At),
Gustavsberg (Bj.); Norrbärke Smedjebacken v. valsverket (At); Ludvika
staden fl. (Bj.). Även tagen i *Grangärde (1907 Br). Ö. *Leksand Djura
(avskr. hög: 1950 Ög enl. Tr); *Ore Dalfors i trädg. (Siv. & Rqt).
Ch. glaucum. — *V. tillf.: Malung Malungshem i plantering 1 ex. (Sdn).
Ch. rubrum. — B. Ludvika Ivikens tipp under åratal mängdvis (Gs, Bj.).
O. Rättvik n. kyrkan (Lindell), jfr D. Fl.
Ch. capitatum. — * Grangärde Västansjö v. ladugård 1957 (Gs, vid. Bj.).
Ch. foliosum. — * Säter Bispberg vid f. d. asfaltkokeri 10 ex. 1954 (O. En);
Falun Trotsgatan i trädg.land 1949 (Anja Källander); * Älvdalens kyrkby
1954 (Färje).
Atriplex patula. — S. Säter Näsåkern tillf. 1953 (O. En). Ö. Älvdalen (se
Färje), nu kanske bofast. V. Malung d:o (kyrkbygden »h. o. d.», Sdn).
A.hortensis [ssp. eu-hortensis]. — Hedemora Norrby 1950 (Hsn, vid. At);
St. Skedvi Gussarvshm ca 1952 (ITld); *Siljansnäs Alvik 1956 (Tr).
Montia rivularis (M. fontana ssp. lamprosperma). — B. Ludvika Gillermarken (Bd); Grangärde Öv. Botåsen, Lövberget o. Hoberget (Gs), Gänsberget (Sj.), se f. ö. Sjörs 54 (p.54). Ö. Bjursäs Baggbo (H. v. P.). V. Säfsnäs
Björnkullen o. Kuntberget (G. Jn); Floda Lövsjön (Gs); Äppelbo Nybofjäll
(Lbg).
Malachium aquatieum (Stellaria aq.). — Tillf, inkommen? *Garpenberg
Jönvik på trädesåker 1951 (Psn i Fältbiologen 1951 p. 64). — Jfr följ.
Stellaria nemorum. — S. Säter Simshm (O. En, Bj.); St. Skedvi Lindåsbäcken, Borlänge Mjälga o. *Vika Strand, här ymn. (Tr). [B. v. Nyh:r allt
jämt obekräftad, Malachium alltså trolig.] Ö. Orsa Bäcka n. Bolsbäcken
(Bj.); Älvdalen Skäråsen v. ’Rom’ (Mm). V. Lima Blästerån N om BuLyberget (Ht & Lbg), Fenningberget (H. v. P.).
S. alsine. — B. Grangärde Saxberget o. Buberg (Bj.), Rifallet (Bj. m.fl.).
Ö. Orsa Storstupet (Bj.); Venjan Kyrkbyn (H. v. P.). V. Floda Källbäcken
(Bj. m.fl.); Malung Malungsfors v. älven (Er.).
S. palustris. — B. Ludvika min Klenshm o. Blötberget (G. En); Grangärde
Skarpens (Bj.), Sunnansjö (iid.), Råskänge (Bj. & Br). Ö. Gagnef Björka o.
Lindan v. Västerdalälven (Pt). V. Malung Grimsmyrheden (elevherb., Sdn)
= älven? [F. Särnasjön (H. v. P., »S. glauca»), rätt?].
S. longifolia. — Ö. Orsa Kallmora o. Mora min Johannisholm o. Venjan
»ett par st.» (H. v. P.); Älvdalen ovan Trolltjärn (Mm).
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S. calycantha.— Ö. Orsa Storstupet (Bj.); Älvdalen Nyängen (Mm). V.
*Malung nedanf. Lybergsgnupen (Er., vid. At).
Cerastium cerastoides. — Hartman 1838: Thedenius [1836], — F. Idre
Städjans reservat (N. i D. p. 156), Bolagsvallen (G. En).
C. arvense. — B. Malingsbo St. Bäcken (At); Söderbärke Larsbo (Hsn);
Grangärde även Kullen (Gs, Bj.). Ö. Orsa Gråtbäck (1959 At); *Hamra
Älvho (1950 Bj., 1956 At). V. Floda Säljebodarna (Bj. & G. En); Nås
Lindesnäs nu ymn. (Gs), Närsen (G. & H. En); Äppelbo Toktjärn (v. jv:n) o.
Transtrand Horrmund stn (At).
C. alpinum. — F. Idre Gråhöa o. Gränjesåsen (H. & G. En).
*C. alpinum x glabratum. — Hultén i S.B.T. 1956 p. 440 (kartprick) —
grundad på kollekt fr. Idre Långfjället (1859 P. Olsson [R, ss. C. alp.], det.
Hultén). —- C. glabratum Hartm. (= C. alp. v. glabratum Retz.) dock okänd
i Dir.
C. glomeratum. — S. *Silvberg Kutbo (1955 Bj.); *Sundborn Karlsbyn
(1949 Anders Tjeder enl. Klb.). B. Malingsbo Prästgrn (1959 Bj.); *Norrbärke Sundet (G. Jn o. a.), Hällsjö, Hagge, Finnbacken; Ludvika Skäret,
Gonäs etc.; Grangärde Laxsjön ånyo 1952 (allt Bj.). Ö. Rättvik R. stn (blom
land, 1959 At); Orsa Nya kyrkogm (1950 Bj.). Y. *Säfsnäs Ulriksberg 1952,
Fredriksberg 1953-58 (Bj.).
Sagina nodosa. — Ö. *Gagnef Västerfors (1952 Ingrid Lekare enl. Klb.). —
Uppges även tagen v. * Falun i grusgrop (1949 Dag Åström enl. Klb.).
S. procumbens. — En av höglandets mest konstanta bangårdsväxter,
ända till Fågelsjö, Älvdalen o. Särna (At); i övrigt nog +a. även i norra Dir.
Arenaria serpyllifolia.— S. o. B. i alla snr (und. Grytnäs?, Torsång?, En
viken?), traktvis ta. (åtm. i By, Folkärna, Silvberg o. Barken-dalen), eljest
±spr., åt N till Vintjärn o. Svartnäs (D.FL), åt Y till Grangärde-bygden
(fl.), även Skattlösberg (Sjörs 54 p. 47). Ö. [tillägg] Ål Insjöns hamn (At);
*Hamra Älvho stn (1950 Bj.) tillf.?
Moehringia trinervia. — S. Svärdsjö Sundänget; B. Grangärde Yästansjö
o. Skillberg; Ö. Leksand Yädertupp (allt Bj.); *Siljansnäs Uvberget (Tr);
*Vdmhus Bönsaberget (Fe). V. Järna Skramsbäcken (Lbg).
Spergula rubra.------- spr. (el. på jv:r ta.) men s. ovan Siljan. — I
låglandet på nästan varje jvstn, längs bandelen Sågen-Vansbro-Mora på
samtliga (At). Nytt i övrigt: B. Grangärde Sunnansjö, Botnäset o. Norh:n
(Gs). Ö. [Gagnefs] Björka 2 lok. (åtm. förr: Pt), Arvslindan stn, Insjöns
hamn o. Älvdalen stn (At, jfr Färje); Dalfors (Siv. & Rqt). V. Björbo stn o.
*Malung stn (1959 At).
Herniaria glabra. — S. Garpenberg Herrgrn (fotbollsplan, Sj.); [Silvberg
ej sedd;] Vika Strand; Svärdsjö Bengtsheden, Bodvik etc. (allt Bj.). B.
*Ludvika staden (id.), Våghalsen (G. En). *V. Äppelbo Sågen stn (1959 At).
Scleranthus annuus.--------annars mera s. (delvis tillf.?) men känd fr.
alla snr.------- Ö. Venjan Gävunda o. Vimosågen, Orsa Gråtbäck (allt på
bang:r, 1959 At); Älvdalen Ä. stn (1959 R. Brishammar); Hamra Älvho stn
(1950 Bj.), Mjösjödammen (1948 Sjöb.). V. Malung redan 1845 »på taken»
(H. v. P.), nu fl. upp till Vallerås (sandgrop: Er.); Lima L.hpl. o. F. *Särna
stn (1959 At).
Agrostemma githago. — Nu mkt s., om ej försvunnen. Senaste kända
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fynd: Vika Hagen (1944 Birgit Frid), Säter Ytt. Heden (1953 O. En),.
Malung Vallerås (1950 Ann-Britt Hansson). — *Gustafs förr fl. (Tr); St.
Skedvi ej efter 1933 (Fe).
Yiscaria vulgaris. — S. Svärdsjö Kompanigruvan (Bj.), Gråsala (Lena
Granås). B. Grangärde Ullnäsbron (Bj.). Ö. Gagnef Björka o. Hovänge (Pt);
Våmhus Bönsaberget (Fe). Y. Malung Vallerås ’Harsbacken’ rikl. (Er.).
V. alpina. —- S. Avesta Brukshagen (B.N. 1895 p. 93); Säter Bispberg
(folkskollär. N. Willart); Silvberg Rusg:n (Mats Berggren), n. Källarbo (på
slagg: Tr); St. Kopparberg Hjärtklack ymn. (Hrt). B. Norrbärke t.ex.
Norrgruvan massvis (Bj.).
Silene dichotoma. — I allt ca 75 fynd men på sistone få. Senast: *Söderbärke Korsheden 1951 (At); St. Tuna Hästberg 1952 (Bj.); Malung Malungsfors 1959 (Nmn).
S. rupestris.------- spr. upp till Runn o. Yäsman, t. s. till---------. [Ehuru
traktvis ej s., må dess alla nya lok. nämnas:] S. St. Skedvi Horn- o. Anstabergen; Gustafs Klöv-, Sta-, Pelles-, Häll- o. Sjöhagabergen (allt Tr); Silv
berg Ulvshm (Bj.); Borlänge Hönsarvsberget (Tr), nya riksvägen rikl. (Pt);
St. Tuna Arnsbergs klack o. *Aspeboda n. Tronshagen (Tr); Vika Hällsjöberget (Hld), berg min Ryggen o. Fisklösen (Bj.); Sundborn Ramsnäs
(Bsm); Svärdsjö v. Boviksgruvan (Bj.). B. Söderbärke min Kopparbo o.
Bisen (Bj. & G. En), Yad v. Dammsjön (Bj.), Bortjärn (At); Ludvika Sollen
(G. En). Ö. Gagnef Moje N om sjön (Pt); Leksand Domdalsberget (Tr).
S. nutans. — S. *Gustafs n. Mossby tillf. (1953 O. En); *Borlänge Båtsta
(Tr); *Vika [berg N om] Strand (Hld, Tr). Ö. Gagnef Bäsna v. Hemsjön
(Tr), min Arvslindan o. Björka (grusgrop, Pt).
Melandrium noctiflorum. — S. St. Kopparberg Bergsgm (1953 Björn
Weissman). B. [i trädg:r] Söderbärke Billsjö 1953 (f. rubella, Bj. m.fl.),
Västerby 1959; Norrbärke Sundet 1952; Ludvika staden sporadisk (även rud.
i hamnen 1952), Sörvik 1951; *Grangärde Västansjö 1950 (allt Bj.). Ü.
*Mora Morastrand (gårdsplan, 1957 R. Selén); * Älvdalen bl. a. Kittan (ny
vall, 1952: Fär.te). V. Malung Grönland (1 ex. 1957 Sdn). — Överallt tillf.?
M. album. — S. *Säler v. kyrkogm (1 ex. 1950 O. En). B. *Malingsbo
Prästgm (1951 At); Grangärde fl. upp till Kullen (Gs). Ö. Älvdalen Risberg
(1952 Pt); Hamra Älvho stn ännu 1950 (Bj.). V. Floda Flen ymn. (Gs);
Nås Lindesnäs enst. (1957 Gs); Lima »i närh. af [norr om] Lima» (1845
H. v. P.).
M. album xrubrum. —Ludvika staden o. Lorensberga, enst. (Bj.); Gran
gärde Sunnansjö, Nyh:r o. fl. (Gs); *Floda Flen o. Lövsjön, enst. (Gs). Älv
dalen Risberg (1952 Pt); trol. också Venjan Johannisholm (»Lychnis sylv. v.
carnea», 1845 H. v. P.).
M. rubrum. — S. LIedemora Bodarna (Bj.); Säter Broddgruvorna (O. En),
Simshm (Bj.); Silvberg ej s. (id.); * Torsång »västra kanalbron 1 ex. 1959» (Tr)
o. fl. (enl. uppg.). B. Norrbärke—Ludvika-Grangärde spr. Ö. Gagnef Bodarna o.
Åkerängsta färja (Pt). V. Säfsnäs-Floda-södra Nås ej s. (synantrop). f. lacteum: Lima Rörbäcksnäs (1952 Pt).
Vaccaria pyramidata. — Tillf, i *Morastrand 1957 (koloniland: R. Selén).
Saponaria officinalis. — Förv. (allt oftare). Folkärna Jularbo (vägkant);
Söderbärke Korsheden (grustag); Norrbärke Flatenberg (v. hyttan, allt At);
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*Ludvika Östansbo (v. vägskäl: Bj.); St. Tuna Trönö o. *SiIjansnäs Fornby
■(vägbank, Tr); *Gagnef Nysäl (vägdike, Pt). — Mest utspridd m. avskräde?
Dianthus deltoides. — Ö. Hamra Älvho (Sjöb., At). V. [Säfsnäs Skräddartorp (inplant.),eljest osedd: G. Jn]; Äppelbo Sågen stn(At);Malung Malungsfors n. kapellet (Er.). — v. glaums: Grangärde Forstäppan (Gs); Orsa
Slättberg (Bj.).
D. barbatus. — Smått förv. Folkärna Rotfallet (dike, At); *St. Tuna
Baggbo såg (skogsmark, Pt); Torsång Tomnäs (dikesren, 1944 N. Hellander);
Ludvika Dagkarlsbo o. Östansbo; * Grangärde Grängesberg v. stn (allt väg
kanter: Bj.), Hjärphöjden (Bj. m.fl.); *Nås Lindesnäs (Gs).
Nymphaea alba (coll.) f. rosea. —■ Ett ovanl. fall av självspridning: Vika
Runn v. Uddnäsön (1 ex. 1955 P. Hedlund) c. 3 km fr. odlad förekomst
v. Karlslund (allt enl. Tj.). — Den »röda näckrosen» v. Solklinten avslöjad:
till bladen ovanl. röd, men vitblommig (O. En). — I Siljan åtm. 1 fynd
av arten: Mora Yikaviken v. Djurmus (ssp. Candida: Lr).
Nuphar luteum. — I Siljan några lok. (Ickviken, Limå-, Fu- o. Vikavi
karna: Lr).
N. pumilum. — Ö. Mora Kråkberg i ån, trol. l:a dalska fynd (»Nuphar fol.
minor.», 1844 H. v. P.); Vikaviken v. Djurmus o. Oxy, *SoIlerö Ryssa i
Siljan, Orsa Bäcka i Orsasjön (allt Lr); Älvdalen Rämmasjön (Färje).
V. Malung Vallerås i Hån o. Seshån (Er.), Perjostjärn (Lbg); även återsedd
(enst.) v. Tällbyn, men där nu mest N. luteum x pumilum (Sdn). Denna även
i *Mora Vikaviken v. Djurmus (Lr).
Ceratophyllum demersum, — S. St. Skedvi Rösjön (Llld enl. Fnd.).
Aquilegia vulgaris. — S. *Husby Kloster förv. (Nitz.); Silvberg Ulvshrn
ännu rikl. (Bj.). B. Ludvika exv. Biskopsnäset (Bj.), Gonäsån (G. En),
Rösjömossen etc. (Fd); Grangärde t. ex. Björnhm v. ån (skära blr: G. & H.
En), Ljungåsen (blå o. vit: Bj. & Bd), Botåsen (vit) o. Loforsen (Gs),
Märrhagen ymn. (vit, Bj.), n. Kyrkbyn »på ett st., fulk. oodlad» (1845
H. v. P.). V. Floda Säljebodarna (Bj. & G. En); Järna Vansbergets fäb.
(1957 Lbg).
Thalictrum simplex. — B. Söderbärke Hagudden; Norrbärke Hagge, Bommarsbo, Starbo hytta, Jätturn (allt Bj.); Ludvika ej s.; Grangärde n. Norh:n
(ymn.) o. Forstäppan (Gs), Åkyllan (G. En o. Gs), n. Tattarkärren (Br).
Ö. Gagnef Bodarna (Pt). V. Floda Säljebodarna (Bj. & G. En); *Malung N.
Vallerås (Er.).
Th. flavum. — S. Folkärna Ängsnäs n. Betvallen (At); Garpenberg Olshrn
(Dn); Hedemora Davidshm (Tr), Brunnaön o. Sörbo v. Hovran o. Säter
Slätberget (Dn); *Gustafs nedom Österby (åtm. förr); *Silvberg Risshyttehagen; St. Tuna Tyllsnäs; Borlänge Mälstadalen (allt Tr). B. Norrbärke
Lernbo o. Ludvika Marnäs (Bj.).
Actsea spicata. — S. Silvberg n. Vallen o. Källarbo (Bj.); Gustafs Långhag,
Färjeby, Slättklacken; St. Tuna n. Tvärstupet; Borlänge Båtsta o. Mälsta
dalen (allt Tr). B. Malingsbo (se D.FL); övriga snr spr., åt V till Ljungåsen
(Bj. & Bd), Torsberg (G. & H. En), Gänsen osv. (se D.FL). Ö. Leksand Sätra
(Tr); Orsa Granån (Bj.); Våmhus Bönsaberget »massvis» (Fe); Venjan
Torsjöberget (Ht & Lbg); Älvdalen fl. (i allt ca 15 lok.). V. *Säfsnäs SkräddarSv. Bot. Tidskr.,
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berget (G. Jn); * Floda Floberget, enst. (Tr); Nås Närsen (G. & H. En);
Järna Yansberget (Lbg), möjl. = Björkbäcken (D.FL).
Trollius europreus. •—• S. [Garpenberg nu okänd: Sj.]; *Säter Nissh:n
(O. En); Silvberg ta. (ca 20 lok., ställvis ymn.). B. Ludvika N. Hällsjön
(i 1000-tal) o. Nyckelmyren (G. En); Grangärde [alltid spars.] Hjärphöjden
(Bj. m.fl.), Aspfallet o. Lönnfallet (Gs), Kybäcksheden (Gustaf & Ingeborg
Åsryd, Bj.). Ö. Venjan Torsjöberget (Ht & Lbg). Y. *Säfsnäs Mörthöjden o.
*Näs Kölaråsen (enl. uppg., Gs); Malung Ulvsliden (enl. elevherb., Sdn);
Transtrand Skarsåsen (Klb.).
Aconitum septentrionale. — Ö. Våmhus uppåt Bönsaberg (Fe); uppges
även sedd i norra * Rättvik (enl. Riksskogstaxeringen: Fries 49 pl. 5).
Anemone hepatica. — B. traktvis a. ännu i finnmarkerna; f. alba och f.
rosea ej heller s. (Gs o. a.). Ö. Våmhus Bönsaberget (Fe). Y. Säfsnäs Kuntberg (Gs), Skräddarberg, Lövkullen o. Ursberget (G. Jn); Floda Flen (Gs);
Nås Galberget (Ann-Gret Larsson), Lindesnäs (Gs). — f. alba även i En
viken Marnas (Irma Heino), Gagnef Björka (Pt), Rättvik Sjurberg (ing. S.
Jonasson).
A. nemorosa. •— I alla snr, även *Hamra: Noppikoski längs vägen mot
Tackåsen (ymn.) samt enl. uppg. i Björkberg (nedom skolan) o. N om
Tandsjöborg (allt Sjöb.).
A. vcrnalis. — S. Hedemora Stadsberget alltjämt (N. Modin), Könighm
(Dn); Gustafs Rösåsen (åtm. förr) o. St. Tuna n. Tvärstupet (Tr); Vika
Fernviken (Karin Rydén). B. Ludvika Gonäsheden (Inger Hellström);
Grangärde Botåsen o. Långvasselheden (Gs), Enbacken (Bj.), Gärdsveden
(Br), Frötjärnsberget (G. En & Gs) m.fl. st. i norr (enl. olika uppg.). Ö.
Gagnef Bodarna (Dahlin); Ål v. Insjön (Dn); Våmhus Musi (Jalas tab. 8);
*Hamra Sjöändan ett par ex., nu utg. (Sjöb.). V. Nås Lindesnäs spars. (Gs),
Galberget o. S om Axen (Ann-Gret Larsson). F. Särna Siksjöberget (Lbg). —
f. rosella: Grangärde Stenberget (disp. A. Lundström o. a.).
Ranunculus peltatus. — Kolossala, praktfullt rikblommiga bestånd av
bildas fr. Dalälven (N. i D. p. 256 o. 320). — Ö. Leksand Styrsjön återf.
(Lbg), uppg. hos Sam. alltså riktig (men Nässjön uteglömd); Orsa Hansjö i
Unnån (Bj.); Hamra Harrströmmen m.fl. st. i Yoxnan (Sjöb.).— Småblommig f.: Grangärde Stakheden i Abäcken (Bj.).
R. confervoides (R. trichoph. v. eradicatus). — *F. Idre min Röskåsen
o. Nordsjön (vattensaml. i myr: 1958 G. & H. En, vid. At).
R. trichophyllus. — S. min Avesta o. Hedemora i diken o. källor (1875
H. v. P.).
R. hyperboreus. — F. Idre min Tranån o. Trunneberget (G. & H. En).
R. sceleratus. — S. By Fullsta ängar (Tr); Hedemora Holn v. Brunnsjön
(Dn); St. Skedvi Västerby (förr: Fe); Säter Dalsbyn (O. En); Gustafs Boberg
(v. älven) o. Backa (Tr). B. Smedjebacken återf. (Bengt Larsson enl.
Bj.).
R. fallax. — Melin 1923 p. 299 ss. R. auric, x cassubicus (Samuelsson
1912). — Citeras kan: Dalsberga! (l.c.).
R. repens. — F. Idre Gråhöa i björkreg. (»glatt, smalbladig f.», G. En).
R. polyanthemos. — S. Hedemora Skedvibacken (Dn); Säter Nisshrn
(O. En); Silvberg Bruntbo samt n. Källarbo (Bj.), Bondh:n (Tr), Ulvshm
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(Bj. & Nmn); *Aspeboda Smedsbo (1844 H. v. P.). B. Norrbärke Svart
berget (Bj.), Jätturn (Dn). Ö. Mora Vinäs (Ingegerd Jonsson).
R. lingua. — V. Translrand Horrmundsjön (N. i D. p. 228). *F. Särna
Höstån (At).
R. ficaria. — S. *St. Skedvi Lindåsbäcken (1951 Tr), här tydl. inhemsk;
Falun Britsarvet återf. i trädg. (1 ex. 1952 Harry Bunner). *B. [synantrop]
Ludvika ’Ludvika trädgård’ (Bj.) o. Skuthamn spars. (Wir); Grangärde Sunnansjö v. herrgrn (3 ex. 1957 Gs).
Myosurus minimus. — S. Hedemora Nås (Dn), Matsbo (Hsn); SI. Skedvi
Västerby (förr: Fe), Gussarvshm (Hld); *Säter Kungsgården (adj. E. O.
Calais), Dalsbyn (Dn, O. En), Uggelbo (id.); *Guslafs Bodarna (1937 E.
Bond); Svärdsjö Gråsala (1952 Lena Granås). B. Söderbärke Näsbacken o.
Hemshm (At); Ludvika staden (fl.); Sörvik o. Norrvik (Gs), Brunnsvik
(Nmn); *Grangärde Sunnansjö handelsträdg. (1957 Gs). Ö. *Gagnef Björka
(1951-53 Pt). — Täml. sporadisk, delvis tillf.?
Berberis vulgaris. — Förv. (mest enst. buskar). S. *Säter n. Säters sjukhus
(Dn); St. Tuna Kalkbergsfältet (Bj.), Nisstäkt (Tr); * Borlänge Hönsarvsberget (Tr). B. *Ludvika Herrgrn v. forsen (Gs), Våghalsen (G. En), Jägarnäs
(Bj.); * Grangärde Sunnansjö (v. hyttan flera ex.), Botåsen o. Botåker
(Gs), Laxsjön (Bj. & Nmn). •— Nu oftast likviderad?
Chelidonium majus. — S. Hedemora Österby (1950 Dn); St. Skedvi L:a
Klingsbo, men ej återf. i Översätra (Sj.). B. Ludvika staden fl. (Bd, Bj.).
Ö. Mora Myran i gammal trädg. (1949 Kil.), Bonäs (1950 Lr, samma st.?).
Papaver dubium. — S. Hedemora Tviksta alltjämt kvar (i plantskola: Hsn,
Dn), möjl. bofast. B. tillf.: *Ludvika Östansbo 1 ex. 1950 (Bj.).
♦Corydalis fabacea Pers. — (Ingrid Hedman ca 1935). — S. Säter Tings
vallen (o. Uggelbo?) i ravindalar (flera närbelägna st.). — Hade först
plockats av skolbarn o. igenkänts av fru Hedman; växande sedd av henne
m.fl. (även Dn). Härom ovetande fann den Tr (1959).
C. nobilis. — Förv. * Borlänge Mjälga i slänten mot järnverket (Pt).
Fumaria officinalis. — V. a. ännu i Malungs kyrkbygd (Sdn). F. Särnabyn
(redan 1845 H. v. P.) måhända bofast.
* Brassica oleracea L. — Tillf, i Ludvika hamnen på jvspår 1949 (Bj.).
Sinapis arvensis. — Tillf, även i *Gustafs (Österby: 1949 Tr).
S. alba [ssp. eu-alba Briq.]. — Funnen v. Vikmanshm ånyo 1949-51 o.
1 ex. 1958 (Dn); *Falun v. Centralstn 1957 (Pt); *Särnabyn v. en åker 1932
(M. Engstedt [R]).
Lepidium sativum. — Tillf, i *Älvdalens kyrkby 1952 (se Färje).
L. densiflorum. — Nya fynd (på bang:r): S. *Jularbo (ngn gång: Lr),
Horndal stn (talr. 1959 At); B. *Stensbo (1956 Bj.); Ö. *Insjön (enst.) o.
♦Vikarbyn (1959), *Lillhamra (par ex. 1956); V. *Vansbro (1956-59),
Tretjärn (enst. 1959, allt At). —- En del härav publ. som kartprickar
(Almqu. 57). — I regel stationär, återsedd v. Domnarvets järnverk (1952
Tr), Ludvika hamn (1953 Bj.), Limedsforsen m.fl. st. (1959 At). — Även v.
♦Dalfors med följ. (Siv.).
*L. negledum Thell. — Tillf, inkommen. By Horndal stn (några små ex.
1949 Ad [R]). Ludvika Ivikens tipp (1952 Bj. [U]). Ore Dalfors v. nya
landsvm (1939 Siv. [L]).
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L. ruderale. — Som föreg. S. *Domnarvets järnverk (1953 Tr). B. ♦Lud
vika bangård (1950-54 Gs o. Bj.); Grangärde Norh:n (hyttbacken, 1951 Gs).
Ö. * Rättvik stn v. godsmagas. (1959 At). — [Älvdalen (Färje) avser trol.
L. densifl.]
Thlaspi alpestre (coll.).------traktvis ta. (främst i V.-Bergsl. o. Siljans-tr.,
lokalt a.), eljest ±spr., i fjällbygden s. Känd fr. alla snr utom Avesta, Husby
o. Lima. S., B., Ö. nu på de flesta håll ända till norra Orsa (fl.) o. Älvdalen
(enl. Färje »a.»); Hamra åtm. Älvho (Bj., At) o. Knoppen (se D. Fl.).
V. & F. (d:o); tillägg [östra] Säfsnäs fl. (G. Jn o. a.); Nås Håvberget (Gs);
* Äppelbo Sågen (1959 At); Malung Backa o. Lindsberg (Sdn).
ssp. silveslre (ssp. gaudinianum). •—Det mesta hör hit; exv. Söderbärke
stn o. Sågen (At), Grangärde fl. (Gs).
ssp. brachijpetalum. —■ Alltjämt i minoritet; dock tycks höra hit bl.a. den
rika förekrn kring Malingsbo bruk (At).
Subularia acpiatica. — B. Malingsbo Skinnarsjön (Bj.); Söderbärke Bjursjön (Bj. & G. En); Ludvika Väsman fl. (iid.); Grangärde d:o (åtm. Kallhaga), Ned. Boten o. St. Ångertjärn (Bj.). Ö. Gagnef Tansån (Gs & G. En);
Ore Dalfors i Amungen (Siv. & Rqt); Hamra Voxnan ovan Rullbo (Sjöb.).
Neslia paniculala. — Tillf.: St. Kopparberg Bojsenburg 1949 (Anja Källander).
Bunias orientalis. — S. By Horndals by (1959 At); Säter Slätberget (1950
Dn); Svärdsjö Åg ännu 1937 (Karin Strömberg). B. Ludvika Skuthamn enst.
(1951 Bd). Ö. Gagnef Björka hpl. (1959 Pt); Leksand Östanhol 2 ex. (1952 Tr).
— Vanl. långlivad.
Berteroa incana. - S .By Tommesbo v. åsen rikl. (1959 At). B. *Ludvika
Hillänget i sandtag (1958 Bj.).
Draba nemorosa. — S. Svärdsjö Gråsala (1933 Bsm). B. Grangärde allt
jämt v. Björnhm (R. Kjellin) o. Nyh:r (Gs o. a.), även Sunnansjö (1956 Gs).
[Ö. Älvdalens kyrkby införd 1928, tagen 1938 (Vd [L]).]
D. incana.
F. Särna Heden (1955 G. & H. En).
Erophila vcrna. — S. Silvberg Rusgm o. Klockares (Bj.); St. Tuna Österby,
Hinssjön, Norr-Amsberg o. Borlänge Båtsta (Tr). B. Ludvika kring Herrgm
fl. (Bj.), Norrvik (Gs); *Grangärde Botåsen (tillf.) o. Sunnansjö (Gs),
Bastbergets fäb. (Nmn). Ö. Gagnef Björka v. banv.-stugan (Pt).
Armoracia ruslicana. — Förv. ännu i * Älvdalen men »ej vanlig» (Färje);
även exv. i *Grangärde Torsberg (G. En), *Gagnef Hovänge (Pt) o. Rättvik
Vikarbyn (At).
[*Car«lamine bulbifera (L.) Cr. Funnen i Västanfors Högbyn intill el. i
själva landskapsrån (1952 Psn), tangerar el. tillhör alltså Söderbärke.]
C. flexuosa.
Ö. Älvdalen ’Päsbäcken’ n. Hykjeberg (Färje). V. *Lima(‘!)
v. en bäck »min Lima o. Transtrand» o. Transtr. Tasksätra (1845 H. v. P. ss.
C. hirsula).
[C. hirsuta: rätt bestämd, men försvunnen sedan växthusen 1953 rivits
(Bj., jfr D.F1.]
C. amara. — S. Sundborn Ramsnäs (Lena Granås); Svärdsjö Backa (Bsm),
Boränget (Bj.). B. Malingsbo (se D.F1.); övriga snr spr., västra Grangärde
dock s.: Pullingberg (Gs). Ö. Gagnef Arvslindan (Pt); Mora Garsås (Lbg);
Orsa Hättbergs fäb. (Byr.). V. Floda Källbäcken o. Säljebodarna (Bj.
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m. fl.); Malung Malungsfors v. älven o. Ulvarbäcken (Er.); I/ma Blästerån
N om Bu-Lyberget (Ht & Lbg).
Arabis hirsuta. — S. Garpenberg Finnhm (Sj.); Säter Simsh:n o. Silvberg
n. Rusg:n (Bj.); *St. Tuna Hästberg v. gruvan (Pt). B. Ludvika Östansbo
(Bgm.). Ö. Orsa Kallholns kalkberg (Bj.).
Cardaminopsis suecica. — Särskilt som jvväxt ej s. men föga beaktad. S.
Folkärna Långheden (a. på jv:n 1951 At); *Sl. Skedvi Rasjön på hällmark
(Hld enl. Fnd.). B. spr.; Grangärde dock s.(?): Sunnansjö (Bj. & Gs) etc.
(se D.FL). Ö. *Gagnef Tjärna (1949 Tr, vid. At). V. Säfsnäs Skräddartorp
(Bj. m.fl.); Floda Björbo stn (At).
Arabidopsis thaliana. — S. Säter Vålängarna o. *Gustafs Klöv- o. Pellesbergen (Tr). B. Malingsbo Nyfors (Bj.); Söderbärke-Norrbärke-Ludvika ej
s.; Grangärde Saxdalen o. Uvberget (Bj.). V. uppg. för *Nås Lindesnäs
(1957 Gs).
Turritis glabra. — B. numera s. Söderbärke Näsudden (jvbank, At); Norrbärke Flarnäs (Bj.), L. Bråfall (Dn), Jätturn (Ced., jfr N. i D. p. 334, tydl.
inhemsk); Ludvika staden m. grannskap sporadisk (Bd, Bj.). Ö. *Ore Dalfors
(Rqt).
Rorippa silvestris. —• S. *Folkärna Sjöviks folkhögskola (1957 Pt). B.
* Ludvika staden (v. brandstationen, 1954 Bj.). [Ö. Orsa Hansjö (Björkm.),
orätt, var R. island.]. *V. Malung Backa v. hängbron (1954-58 Sdn).
Hesperis matronalis. — Ofta förv. (åtm. i låglandet), i regel + tillf. Söderut
nog delvis bofast, exv. By Byås (Dn), Tyskbo o. Horndal (rikl. i grustag
etc., At).
Erysimum liieraciifolium. — Alltjämt v. Tandsjöborg (1956-59 At). Även
uppg. för * Älvdalen (Färje).
♦Alliaria officinalis Andrz. (A. petiolata). — Ny synantrop (stationär?).
S. Hedemora Norns by v. ladvägg bland nässlor (10-tal ex. 1957 O. En).
Sisymbrium altissimum. — Återsedd v. Domnarvets järnverk (ymn. 1952
Tr); tydl. långlivad.
S. officinale. — Tillf, inkommen. S. * Domnarvets järnverk 1952 (Tr). B.
♦Ludvika hamn 1 ex. 1952 (Bj.). — Årtalet 1844 (i D.F1.) var rätt.
Camelina spp. Ingen art veterl. återsedd på 1950-t. Utdöda? — För C.
alyssum kan tilläggas *Transtrands kyrkbygd (»allm. här uppe bland linet»,
1845 H. v. P.).
Descurainia sophia.------ längs jv:r spr. (men sporadisk), annars numera s.
{und. siluromr.?). — Sedd v. *Söderbärke stn (1951-59), »Björbo stn (1959),
ånyo v. Vansbro (nu ej enst.), samt på ännu några bang:r (allt At); eljest
intet nytt utom *Svärdsjö Bengtsheden (1955 Bj.), Orsa Holen (Tr), Nya
kyrkogm o. Born (Bj.). — Återsedd exv. v. Domnarvets järnverk (ymn.
1952 Tr), Furudal stn (på banvall: 1953 Bj.) etc.
Sedum telephium. — S. *St. Tuna Frostbo (flera ex. på vägkant: 1951
Tr); St. Kopparberg Österå (på slaggvarp: 1951 S. Fahlroth). B. Söderbärke
Brustorpet (på stengärdesgård), Kyrkbyn (på block), här — liksom v.
Vallhalla (D.F1.) — trol. icke plant, utan spridd m. kanaltrafiken (så i
Västmanland fl., allt At). [Ö. Rättvik utplant. kring prostgm (Lindell) men
utg. (Wistr.); troddes med orätt gälla S. aizoon, se D.FL]
S. spurium. —- Ofta ngt förv. på tippar, kring tomter o. kyrkog:r; exv.
3 - 603371
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*Garpenberg Herrg:n (Sj.), *Silvberg Magnilbo (Bj.), Ludvika Gräsberg (på
varp: Bj.), *Nås Lindesnäs (Gs) etc.
S. album. — Förv. (?). S. *Borlänge Forssa klack på 1 fläck jämte följ.
(1949 Tr). *B. Ludvika staden (2 st., Bj.); Grangärde Björnhm v. stn (Bj.),
Hjärphöjden (Bj. & G. En). — »I Dalarne» (Retzius Fl. oecon. 1806), missuppfattn. av »Dalise» (Lin. 1755).
S. annuum. — S. Säter Nissh:n (O. En); St. Skedvi Hornberget, Gustafs
Österby, Klöv-, Sta- o. Pellesbergen (Tr); Silvberg mitt emot Källarbo, St.
Tuna Kalkbergsfältet o. Lustberget (Bj.), Arnsbergs klack o. Borlänge n.
Islingby (Tr). B. *Ludvika Sollen (G. & H. En).
S. acre. — B. Söderbärke-Norrbärke-Ludvika spr.; Grangärde Hjärphöjden
(Bj. m.fl.), Forstäppan o. Botåker (Gs, odlad?), Saxh:n på varp (Bj.). Ö.
*Mora Garsås (1844 H. v. P.); Orsa Born i sandtag (Bj.); * Älvdalen »stundom
förv.» (Färje). Y. *Nås Lindesnäs (Gs).
*S. hispanicum L. — Smått förv. (tillf.?), exv. Garpenberg Herrgrn på
tipp (Sj.), Ludvika staden i trädg. (Bd).
Anm. På likn. sätt även andra arter (S. hgbridum L., S. rupeslre L. etc.).
Crassula aquatica.
Ö. *Orc Dalfors v. Amungen (Siv. & Rqt).
Saxifraga nivalis. —• F. Idee. Gråhöa i fjällreg. (TI. & G. En).
S. adscendens. — *B. Grangärde Limberget, talr. (upptäckt 1952 Bj.).
S. granulata. — S. Gustafs kring Österby (ta.) o. fl. (Tr); Silvberg Vallen,
Källarbo, Klockares; St. Tuna Koppslahm o. Baggarvet (allt Bj.), Gallsbo o.
Spraxkya (Pt); Sundborn Rupstjärn (Yiola Nyling); Svärdsjö Gråsala (Lena
Granås). B. Ludvika ej s. men fåtalig; * Grangärde Hjärphöjden (Bj. & G. En),
Ljungåsen, Burängsberg, Forstäppan, Botåker o. Sunnansjö (Gs), Bergsbo
(Nmn). Ö. Gagnef Björka (fl.) o. Säl (Pt); Orsa Torrvål (Byr.). Y. Säfsnäs
Strömsdal (G. & H. En), Skräddartorp o. Lövkullen (G. Jn); * Floda Flen
(Gs); Nås Närsen (G. & H. En); Malung Vallerås (senast 1958 rikl., Er.).
Chrysosplenium alternifolium.— S. Silvberg n. Vallen o. Källarbo (Bj.);
Gustafs-St. Tuna-Borlänge spr. (ca 25 lok.); *Vika Röberget (Tr); Enviken
Marnas (Irma Heino). B. Malingsbo (se D.F1.); övriga snr spr. (-ta.) upp till
södra Grangärde (fl.), åt V till Låsberget o. Vålbodarna (Gs & G. En), där
till Norrbo (iid.) o. Gänsberget (Sj.). Ö. Gagnef Backbodarna (Tr), Björka
fl. (Pt); Leksand »4 km S om Dammskog» (Lbg); Orsa Lindänget o. Llättbergs
fäb. (Byr.).
Ribes uva-crispa. - - B. Grangärde Norhm (enst.) o. V. *Nas Lindesnäs
(Gs). —• Se även p. 64 (Arnsbergs klack).
R. nigrum. — B. Ludvika Våghalsen (rikl. på slig: G. & H. En). Ö. *Ore
Dalfors (Siv. & Rqt). V. *Nås Lindesnäs (Gs).
R. rubrum (coll.). — Uppges i Älvdalen enbart förv. (Färje), i Ä:s kronoparlc dock tydl. vild (se Vest.). Men i Järna-Äppelbo-Y ttermalung möjl.
blott förv. (At), liksom v. Nås Lindesnäs (Gs). — Den spontana utbredn.
tycks förutom fjäll-, silur- o. ravinomr. knuten i huvudsak till Öster- o.
Västerdalälven (med nyssn. avbrott?), Siljans-tr. o. hela älvdalen nerefter
samt Barken-dalen, allt gällande R. holosericeum (=f?. spicatum) med
anslutna ff. Den allmännaste, ssp. pubescens (jfr D.FL), även iaktt. i Norrbärke (v. Flogberget: Bj.) o. Ludvika stad (v. forsen: Bd); dessutom odlad
o. förv. på många st.
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f. fruct. alb. (kulturform) ngn gång förv., ss. i Grangärde Sunnansjö (Gs).
R. silvestre.
Förv., bl. a. i *By Horndal (trol. denna: At).
R. alpinum. — S. By Horndal (At); Garpenberg Hässlen (Sj.); St. Skedvi
Västerby (Tr); Säter Simshrn rikl. (Tr, Bj.); Silvberg 6 nya lok. (iid.); Gustafs
Långhag (utg.?); St. Tuna nedom Vatthrr; Aspeboda n. Björsbo rikl.; Vika
Röberget o. berget N om Strand (allt Tr); St. Kopparberg Änge v. Rog ymn.
(Bj. & Bd). B. Söderbärke-Norrbärke-Ludvika spr.; Grangärde Mässan, Låg
näset o. Frötjärnsberget (G. En), Forstäppan (Bj.), Saxdalsberget (Bj. m.fl.).
Ö. Ål Byngsbodarna o. Leksand Sätra (Tr); *Ore Dalfors v. tjärfabr. (Siv. &
Rqt). V. *Säfsnäs Strömsdal (G. & FI. En) på varphög (Bj. & Bd).
Spirasa salicifolia. — S. exv. *Silvberg Rusg:n (Bj.) o. *St. Tuna Gallsbo
v. ån (Pt). B. många st., t. ex. *Malingsbo M. bruk v. sjön (Bj.), *Söderbärke
Sörbo d:o (At). Ö. Gagnef Bodarna »väl naturaliserad» v. g:la färjstället mot
Svedjan (Pt). V. *Nås Lindesnäs (Gs); Malungs kyrkbygd ej s. (Sdn), etc. —
Förökar sig ofta starkt o. kan delvis anses naturaliserad.
*S. chamsedryfolia L. — Förv. som föreg. men s. Exv. Grytnäs Månsbo
(1946 Sdn); Vika Rankhm, stort snår (Hid, Tr); St. Tuna Norr-Amsberg
(Tr).
Sorbaria sorbifolia. — Som föreg. * Silvberg min Ulvsh:n o. Norbo v. vägen
(Pt); *Grangärde Hjärphöjden (Bj. m.fl.); *Mora Morastrand (i banskärn.),
Äppelbo Sågen v. jvbron o. Rågsveden på banslänt (At).
Filipendula vulgaris. — S. Folkärna Nyby (Tr); Hedemora Hult (Dn);
* Silvberg Magnilbo mot Klockares (torrbacke, Bj.). B. *Grangärde Botåsen
(gårdsbacke, Gs m.fl.).
*Prunus avium L. — Förv. i By Morshm (flera smärre träd: 1959 At).
Rubus arcticus. - S. Garpenberg återf., spars. (Sj.); Hedemora Hälla (v.
Hovran) o. Tviksta (Dn); *Gustafs Österby, spars. (Tr); St. Tuna Gallsbo v.
ån, rikl. (Pt); * Torsdng Granön (B. Elfqvist). B. Ludvika v. Malsjön (G. & H.
En). Ö. Gagnef Brötjärna (Pt); Orsa Stackmora etc. (Byr.). V. Malung
[Vallerås v.] Nysälen (Er.).
R. odoratus. — Tillf. förv. * Ludvika Ivikens tipp (1958 Bj. & Wir).
R. idaeus. — f. chlorocarpus: Ludvika Marnässkogen 2 ex. (ing. S. Jonas
son); Grangärde Sunnansjö (Gs), förv.? — f. phyllanthus: Grangärde Västansjö v. hyttbäcken (Gs); jfr D.F1. p. 441. — f. anomalus: Ludvika Våghalsen
på ’Sligen’ (G. En).
R. nessensis.— *S. Grytnäs Knutsbo i beteshage (1950 Tr, o. a.), upptäckt
av hr Thor Boman (enl. Dn), vild? — Lok. i Norberg förut publ. (S.B.T.
1936 p. 303).
Fragaria moschata. — Varaktigt förv. S. Folkärna Ängsnäs n. Betvallen
(At); St. Tuna Baggbo (Pt); *Svärdsjö Kyrkbyn (Bj.). B. Söderbärke Resmora; *Norrbärke St. Snöån, Hagge, Schisshm etc.; Ludvika Herrgrn etc.;
Grangärde Vännebo o. Laxsjön (allt Bj.). Ö. *Ore Dalfors (Rqt & Siv.). V.
*Säfsnäs Strömsdal (Bj. & Bd), Fredriksberg (Bj.).
Potentilla fruticosa. — (Lindell 1897). — * Rättvik n. kyrkan (l.c., blott
odlad?); * Transtrand Fiskarheden på banslänter (här som det tycks förv.,
flera ex. 1959 At).
P. argentea. — Ö. Venjan Kyrkbyn (1845 H. v. P.); *Hamra Älvho stn
(1950 Bj., 1956 At) — därmed känd fr. alla snr. — Bekräftad på Bispbergs
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klack (Sjjfr D.FL). — Variationen ej mkt känd, se dock Müntzing i
B.N. 1958 (p. 220).
*P. recta L. — Tillf, inkommen. Ludvika Domargm i gräsmatta 1952 (Bj.).
P. intermedia. — Ny synantrop, delvis trol. stationär. B. »Ludvika hamn
(åtm. 1949-58: Bj.). Ö. Morastrand nu talr. på jv:n (1956-59 At, jfr Almqu.
57); Orsa bangård (se Björkm.).
P. parviflora (P. thuringiaca) ssp. Goldbachii. — Ny synantrop, t.s. men
stadd i spridning. S. * Torsäng Långlandet (Hld enl. Fnd.); Svärdsjö kyrkan
(1955 Bj.). B. Malingbo nu även Gränstorp etc. (At), Prästgm (1959 Bj.);
*Norrbärke Lernbo (1953 Bj.), Flatenberg (enst. 1959 At); Ludvika nu många
lok. (mest omkr. staden); *Grangärde Stensbo (1952 Gs), Kullen (1953 Gs),
Skillberg rikl. (1958 G. & H. En). Ö. *Gagnef Bodarna (1 ex. 1959 Pt & Tr);
*Älvdalen 3 lok. (Färje); *Hamra Älvho stn (Almqu. 57). V. *Malung
Bjuråker kring jv:n (1959 At). — I artrubriken bör stå: (M. Ekström 1905)
— enl. kollekt fr. Falun »v. järnvägen» (1905 id. [F]), trol. = »Falun» i D.F1.
P. reptans. — S. By Horndal v. herrgm (At). B. *Ludvika staden (1 st., förr
2: Bj.). — I Säter tagen 1908 [L], tillf.?
Alchemilla glaucescens. -— B. även Skattlösberg (Sj.); åtm. skenbart in
hemsk t.ex. på kalkberget v. Jätturn (Bj.).
A. mollis. — I Ludvika spolierad på l:a fyndorten, men finnes på en annan
gatkant (Bd, Bj.); båda helt nära bang:n, vadan arten trol. inkommit fr.
hemlandet (Balkan) med fruktlådor el. dyl. (Bj.).
A. vestita. — B. *Norrbärke Snösjöns östända (Bj.); Grangärde Hjärpliöjden (Bj. m.fh).
A. filicaulis. ■— B. Söderbärke Hötjärn (At); Norrbärke Hagge S om stn
(Bj.).
A. cymatopliylla. — *B. Ludvika Stadshusparken i gräsmatta (1956 Bj.,
ipse det.).
A. sarmatica. — B. *Malingsbo M. bruk (At); Söderbärke fl. (At).
A. acutilolia. — B. [Grangärde] mot V ända till Bifallet (Bj. m.fl.). Ö.
Ål v. kyrkan; *Orsa Skattungbyn stn; V. * Äppelbo Sågen (allt At).
A. glabra. — B. Norrbärke fl. upp till Jätturn, Ludvika Dalgruvan o.
Svarthyttsveden (Bj.); Grangärde Gammelgårdssjön n. Laxsjön (Bj. & Bd).
V. Malung Bjuråker (At).
A. glomerulans. — S. Säter Simshrn; *Silvberg åtm. 7 lok.; B. Norrbärke
n. Snösjön, Plogsbo, Spräklan, Svarthm; Ludvika Räfsnäs, Högberget o.
Näsgm (allt Bj.); *Grangärde Nyh:n (Bj. & Bd), Gänsberget (Bj. & Gs). Ö.
Gagnef Trolldalen o. Orsa Storstupet etc. (Bj.).
Rosa majalis. — B. Grangärde ännu några lok., åt V till Källfallet (Sj.) o.
Åkyllan (G. En & Gs). Ö. Älvdalen Nyängen o. Blästkroken (Mm). V.
Säfsnäs Ryberget (G. Jn), Skräddartorp (Bj. m.fl.).
*R. pimpinellifolia L.—Ngn gång förv. (odlingsrest?), exv. Ludvika Norr
vik på åsen v. ån (1957 Nmn).
R. villosa. — B. Söderbärke Resmora; Ludvika Gräsberg fl.; *Grangärde
Björnhm (allt Bj.).
R. dumalis. — a) kalbladig: S. By Horndal; B. *Malingsbo kring bruket
fl.; Söderbärke Korsheden; Norrbärke Smedjebacken fl. (allt At), Plogsbo
(Bj.), Marielund o. Getbo (»opaca» resp. »nitida», H. v. P.) — den sista tydl.
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en »virens» (liksom Korshedens: At). — b) hårbladig: B. Söderbärke Näsby o.
Hälltorpet (At); Ludvika Gräsberg (Bj.). — Därtill Grangärde Björnhm (1 ex.
av oviss typ: Bj.). — Trol. hör hit »R. canina» fr. Säter Bispberg stn (O. En).
R. glauca. — Förv. Ludvika Ställviksberget lex. (Bj.); Grangärde Västansjö d:o (Gs).
Sorbus intermedia. — Förv. S. *Garpenberg Långviken (Sj.). B. Norrbärke
Flagge (1 yngre: Bj.); *Grangärde Sunnansjö (Gs).
*Cratsegus coccineaL.— Förv. Borlänge Kvarnsveden i ravin 2 ex. (1949 Tr).
Malus domeslica. — Förv. * Söderbärke Sörbo 2 buskar (täml. kalbladiga,
påminn, om M. silvestris: Bj.); *Norrbärke Torrbo (Bj.); *Grangärde Torsberg (Gs & G. En); *Nås Lindesnäs (Gs).
Amelanchier spicata. — Allt oftare förv. men vanl. fåtalig. S. nu i fler
talet snr (bl. a. *By, *Gustafs, * Sundborn) upp till * Svärdsjö n. Sundänget
(Bj.) o. Boränget (Tr). B. även i *Ludvika (2 lok.) o. * Grangärde (åtm. 3).
O. Rättvik R. stn i strandskogen (At); *Orsa Enån (trol. denna: Tr); * Älv
dalen 3 lok. (Färje). *V. Säfsnäs Strömsdal 1 ex. (Bj. & Bd); Nås Lindesnäs
(Gs); Järna Skramsen v. båthusen (Lbg; odlad?).
Cotoneaster integerrimus. — (E. Bergström & G. Samuelsson 1922). —
[Sannolikt var B. upptäckare (enl. brev); men de färdades tillsammans.]
Geum urbanum. — S. St. Tuna Hästberg (v. gruvan) o. Borlänge Mjälga
(Pt). B. *Ludvika staden (på en tomt, 1956 Bgm.).
G. rivale f. virescens. —Ludvika v. Kasttjärn (Bj.).
G. rivale x urbanum. — Hedemora Dalsveden (Dn).
Lupinus polgphgllus.—'Blir gärna + förv., exv. *By Morshm (At), Hede
mora Jälkarberget (v. skogsväg: Dn), * Borlänge Domnarvets järnverk ymn.
(Pt), * Söderbärke Kyrkbyn o. Vallhalla (At).
Medicago lupulina. — Stationär även i Ludvika (åtm. Hammarbacken:
Bj.), v. Vikmanshm (Dn) o. Domnarvet (Tr).
M. sativa. — *Bg Kyrkbyn i vägdike 1959 (Dn & ITsn); Gustafs Solberga
till 1955 (sedan utg.), Boberg fr. 1950; *St. Tuna Holm 1952; *BorIänge
Tjärna 1950 (allt Tr); Norrbärke Björsjö 1958 (Kersti Larsson); Ludvika
Sörviksvägen ännu på 1950-t. (Bd, Bj.), Norrvik 1956 (G. Jn); * Ål »spr. längs
riksvägen genom Gagnefsskogen» (1949 Bs); Ore Dalfors alltjämt (1959 Rqt);
*Malung S. Mon v. åkerkant (1955 Er.). — I några fall trol. sådd som mark
bindare, annars ej veterl. odlad.
Melilotus albus. —S. * Bg Horndals bruk (1959 At); St. Tunn Repbäcken
stn (Pt) tillf.? B. Ludvika v. Kasttjärn (1958 Bj.), Blötberget (1954 G. En);
* Grangärde Limberget v. Rämshm (1954 id.). Ö. *Gagnef Brötjärna hpl.
(Pt, Siv.) o. *Mora Oxberg stn (1949 Fe) trol. tillf. — Kvarlever v. Krylbo,
Västerbyhytta o. Smedjebacken (At), Domnarvet (mängdvis, även tillf, i
grannskapet: Tr) samt v. Rättvik stn (ymn. på jvomr., At). »Ö. tillf.» (D.F1.)
var alltså förhastat, liksom en utsaga hos Almqu. 57 (p. 257).
M. officinalis. — B. *Ludvika [staden] v. Köpmangatan (1948-55 Gs, det.
Bj.), Norrvik på vägkant (1956 G. Jn). Ö. *Ore Dalfors d:o (fr. 1939, Siv. &
Rqt). *V. tillf.: Äppelbo Lappheden på jordhög (1957 Er., vid. At). —Åter
sedd v. Domnarvet (1 ex. 1953 Tr) o. Falun (åtm. Lustigknopp: 1957 Pt).
— Hit höra beläggex. av »M. altissimus» [L], — Oviss art: Grangärde Öv.
Botåsen (i rovland: Gs).
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Trifolium aureum. — Nyare fynd exv. i S. Säter Dalsbyn (1950 O. En);
*Gustafs Backa (1957 Tr); B. Söderbärke Kvarnsnäs (Bd); Ludvika Skuthamn (banskärn.) o. Jägarnas (Bj., Bd); Grangärde Västansjö (Gs) etc. Ö.
Älvdalen (jfr Fäbje) senast v. Mjågen (ymn. på sandbacke: 1959 Fe). V.
Floda Flen etc. (Gs).
T. campestre. — Tillf, i * Grangärde Broby ett par år (enl. ex. av en skol
elev, vid. Gs).
T. dubium. — Som föreg. *Ludvika staden (i ny gräsmatta 1949: Bj.).
T. spadiceum. — Nu väsentligt mindre vanlig än förr o. merendels tillf.
T. montanum. — Tillf, inkommen: *Sundborn Karlsby fäb. (m. vallfrö:
1950 Klb.).
T. arvense. — S. St. Kopparberg Myran (1949 Gunnel Berglund); * Svärdsjö
Gårdvik (1952 Lena Granås). Ö. tillf.: * Älvdalen kyrkogm 1 ex. 1955 (Fe).
T. pratense f. fl. alb. — Ö. Orsa Stackmora (ängsstrimma min åkrar: 1950
Bj.); Iiamrci Tandsjöborg (flera grupper i grustag: 1956 At).
T. medium. — B. Grangärde fl. upp till Skattlösberg (Sj.), Åkyllan (Bj.
m.fl.), Laxsjön o. Lindbastmora (Bj.). Ö. * Hamra Älvho på banvall (1956
At). V. Malung Grönland o. Llolarna (Sdn).
Anthyllis vulneraria. — Diverse nya fynd på el. vid kulturlok., exv. S.
By fl. (At); Hedemora Holmbo (1950 Dn); B. Norrbärke n. Finnbacken (G.
En); Ludvika Iviken (Kersti Larsson o. a.), Norrvik (Nmn); Grangärde
Stensbo (Bd), Nyh:r (Bj.), även återf. på Malingsås v. vägen (Gs, Bj.), här
trol. ej inhemsk. Ö. Mora Vensnäsudden (enst. 1955 Tj.) — trol. en spontan
avläggare fr. dynområdet.
Lotus corniculatus. — Ännu i Älvdalen a. (Färje), i Ore ännu v. Håven
(Kil.), men alltjämt oviss i Hamra (utom 1 lok. hos And. & Hess.).
Astragalus glycyphyllus. - S. återf. på Bispbergs klack (blott ovan bran
terna: Sj.), även v. Långhagsforsen (åtm. till 1949: Tr). Nya fynd: Gustafs
Klövberget ett par ex. (Tr, O. En), Staberget (Fnd., Tr); *Silvberg Gumsberget (Bj.); *Vika Hällsjöberget (Hld), Röberget (Tr). B. Norrbärke N om
Gålmyran (A. An); Ludvika Norsberget (G. & H. En, Bj.), Lekomberg
(Nmn), Rösjöberget o. Norrviks ’Hagberget’ (J. Norrman). Ö. Älvdalen 3
lok. (se Färje) + Käringberget (1 ex. 1958 Fe). V. *Säfsnäs Skräddarberget (G. Jn); *Malung Öjsberget rikl. (Er.).
A. alpinus. — Ö. * Älvdalen v. Rotälven S om Blästkroken rikl. (Mm).
A. penduliflorus. — Om den kända förek:n i Gagnef (studerad av At under
ett par timmars besök hösten 1959) må följande nämnas.
Den är nu synnerl. rik o. uttänjd till ca 3 km i längd; avsevärd ökning har
alltså inträtt på 50 år (jfr Sam. 1913). Frånsett själva banlinjen o. det
forna stickspåret växa talrika grupper i tallheden omkring, men endast på
trampad, körd el. uppgrävd mark. Massor av individ hade vissnat under
årets torka, men många buro mogna frön. Ingen urspr. förekomst hittades
under besöket. Fielt uteslutet är nog ej, att en sådan funnits i den åskant,
som bortskärs vid grustäkten för banbygget; i alla händelser tycks huvud
härden ha bildats där (kring grustaget). Det förefaller dock troligt, att
arten döljer sig på ngn annan plats i den ravinrika terrängen, som erbjuder
alldeles liknande växtplatser som den i Gustafs funna.
Vicia hirsuta. — S. Folkärna Sjövik (1957 Pt); *Gustafs Klövberget
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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(O. En), Staberget (1950 Tr); Falun v. Linnévägen (1951 Anita Lilljeforss).
B. Ludvika Brunnsvik (1954 S. Norrman). Ö. Gagnef Bodarna (1952 Pt),
Nordanholen (1959 Gs & G. En). V. *Nås Borgbyn (1845 H. v. P.).
V. tetrasperma. — S. Garpenberg Långviken (Psn); *Säter Norddalen i
åker (1954 O. En); *St. Skedvi Nyberget (Hid). B. Ludvika Domargm o.
Ställviksberget (Bj.), Gonäs stn (Bj. & G. En); *Grangärde Loforsen, Burängsberg o. Sunnansjö (Gs). Ö. *Ore Furudal stn (1953 Bj.), Dalfors (Siv.).
V. silvatica. — S. många nya lok., bl. a. ett par i Garpenberg ( =Lathyrus
silv., se nedan), flera i Silvberg o. St. Tuna västra del (Tr, Bj.), *Gustafs
Rösåsen (Tr), Torsång d:o (Hld), Vika berg min Fisklösen o. Ryggen (Bj.),
Sundborn Råberget (Klb.) etc. B. [Malingsbo ej känd]; övriga snr spr.(-ta.),
åt V till Ljungåsen (Bj. & Bd), Lövberget (Gs), Hörkna osv. (D.FL). Ö.
Bjursås Sågmyra v. jv:n (Ingegerd Ohlsson); Leksand Sätra (Tr); *Siljansnäs
n. Leksands-Åsen (Fe, Tr); * Älvdalen Gåsvarv (1844 H. v. P.) trol. tillf,
(ditförd m. hö?). V. * Floda n. Björbo på banslänt (H. & G. En).
Y. villosa. — Nu mkt s. (?), senast känd fr. *Grangärde Botåsen (i havre)
1949 o. Botnäset 1950 (Gs).
Y. sepium. — S. *Gustafs Långhag o. Slättklacken, St. Tuna Halla ödefäb.
o. Arnsbergs klack (Tr). Ö. Ore Håven (Kil.); Orsa Gråtbäck (At); Hamra
Älvho (1950 Bj.), Fågelsjö stn (1956 At). V. Säfsnäs Fredriksberg (Bj.);
Floda Säljebodarna (Bj. & G. En); Nås Lindesnäs (Gs); Malung Andersviksberg o. Vallerås (Er.). — I regel kulturspridd.
Lathyrus silvestris. — S. Garpenberg Prästberget (Tr), Stormossgruvan
NV om Finnhm (Sj.); [Hedemora v. Nom efter besprutn. död: Dn]; * Gustafs
Klövberget (Tr, O. En), Staberget ymn. o. Vika Röberget ett par ex. (Tr);
St. Tuna Hästberg v. gruvan (Pt). B. Ludvika Norsberget (Bj.), Lekomberg (Nmn), Norrvik v. jv:n (J. Norrman).
L. heterophyllus. — *Aspeboda Vallsfors i »backe» (1951 Rakel Olsson enl.
Dn); Ludvika Östansbo åtm. sedan 1927 (Else Reini) alltjämt (Bj.).
*L. tuberosus L. — Inkommen (ej odlad) i Grangärde Västansjö (backe
intill en tomt: 1949 Bj.).
L. montanus. — Ö. Ore Korsåsen (Kil.); Orsa Torrvål (Byr.); *Hamra
Älvho o. Tandsjöborg v. jv:n (1956 At). V. Malung Grönland o. Holarna
(Sdn), Vallerås (»hotad av vägbygge», Er.).
L. vernus. — S. Folkärna Bengtsbo (At), Dalsberga förut publ. (Melin
]). 299); Säter Simshm o. Silvberg ej s. (Bj.); *Gustafs Långhag (ca 1932 Fe)
nu utg. (Tr); St. Tuna Knippan (Tr, Bj.); St. Kopparberg Änge v. Rog
(Bj. & Bd). B. Söderbärke L. Blåkullberget (Nmn); Norrbärke-LudvikaGrangärde spr. (ca 50 lok.). Ö. *Leksand Vädertupp (1951 Lbg & Prss.);
Boda ödefäb. N om Tora (Tr); *Orsa Kallholn (Byr.), Hansjö (Ingrid Sköld)
möjl. = Kallholn? V. Säfsnäs Lövkullen o. Ursberget (G. Jn).
L. niger. — S. *Vika Strand (Hld enl. Fnd.). B. Norrbärke båda Blåkull
bergen (J. Norrman, Nmn).
Oxalis acetosella f. lilacina. — Borlänge Mälstadalen (»coerulea», 1956 Tr).
*Geranium sanguineum. — Okänd som vild (jfr D.FL p. 412), men funnen
i St.Skedvi Gussarvshm »trol. förv.» (1934 Fe). Äveni Orsa Slättberg, utplant.?
(Björkm.).

*G.dissectum L.—Tillf.: Grangärde Öv. Botåsen i vall 1951-52 (Gs, vid Bj.).
Sv. Bot. Tidskr.,
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G. silvaticum f. fl. alb. — Gagnef Björka hpl. (»kritvit», Pt); Grangärde
Hommanberg (ymn.), Floda Flen, m.fl. st. (Gs); Älvdalen Morkarlåsen
(N. i D. p. 84). — Andra färgff. i Grangärde (med »skära blr» ej s., Gs),
Malung v. Malungshem (»ljust skära blr», Sdn), etc.
G. pratense. — S. * Sundborn Skuggarvet (vitbl., Bj.). B. Ludvika v. epid.sjukhuset (blåbl., ej odlad: Bj.). Ö. Gagnef Västtjärna (Dahlin), Kyrkbyn
alltjämt (1958 Tr, jfr D.F1. p. 300 o. 441) även v. kyrkan (vitbl., Nitz.);
Mora Ryssa o. Bonäs (vitbl., Fe); Orsa »Hedens------ » (D.F1.) bör vara: min
Born o. Heden v. en stuga (Bj.). V. *Nås Lindesnäs (Gs).
G. bohemicum. — S. Hedemora Klämstun 1953 (Hsn, vid. At), Yikmanshm
(v. Solhaga) ånyo 1950-51 (Dn); *St. Skedvi (ej Gustafs) v. Långhagsforsen
även 1 ex. 1930 (Fe), Gussarvshm ca 1952 (Hld); *St. Kopparberg Djärvesbo
talr. på bränt hygge 1954 (T. Lagerberg). B. Norrbärke min Hagge o. Norsbro
1954 (Lars Hellström); Ludvika n. Krabbsjön (Nmn); *Grangärde Diger
berget 1953 (id.), Öv. Botåsen 1950 o. 52 (åker o. skogsfall: Gs), Gänsbergsvägen 1953 (G. En & Gs).
G. pusillum. — Tillf, inkommen (mest i nya gräsmattor). B. Ludvika
staden (flera ggr), Gonäs 1954 (Irene Jansson), Brunnsvik 1958 (Nmn);
*Grangärde Öv. Botåsen i vall 1951-52 (Gs). Ö. * Älvdalen t. s. (Färje),
Kittan i trädg. 1950 (Tr). — Som bofast alltjämt v. Norn (Dn).
*G. molle L. — Tillf, inkommen. Ludvika Iviken v. varp 1 ex. 1958 (enl.
G. En).
G. robertianum.------- S. spr. ännu i *Gustafs-Silvberg-Sl. Tuna (åtm.
västra del.), mera s. (?) i Husby-Säter-St. Skedvi (se D.FL); tillägg f. ö.
Borlänge Hönsarvs- o. Hönsbergen (Tr), Svärdsjö Sundänget (Bj.). B.
[Malingsbo ej känd]; övriga snr spr., västra Grangärde dock s. (2 lok. i D.FL).
Ö. Leksand Domdalsberget (Tr); Vädertupp (Bj.); *SiIjansnäs Uvberget
(Tr); Älvdalen Uvskär (Pett., Färje). V. Säfsnäs Skräddarberget (G. Jn).
Erodium cicutarium. — S. By Tommesbo (At); Säter Bispberg (Hld);
Gustafs Naglarby, St. Tuna Hovg:n o. Skärsjö (Tr); *Sundborn Karlsbyheden (Anita Lilljeforss). B. Norrbärke Sundet o. Finnbacken; Ludvika
staden m. grannskap (fl.), Norrvik (allt Bj.); Grangärde-bygden ej s., även
Norhm (Gs). Ö. Boda kyrkogm (Bj.); Orsa Hansjö (Ingrid Sköld), Torrvål
a. (Byr.). V. Malungs kyrkbygd »vanlig rud.-växt» (Sdn). F. Särnabyn tydl.
bofast (1845 H. v. P., 1959 At).
Linum catharticum. — S. Säler Nisshm (fl.), Gessån o. Täktlandet (O. En);
Silvberg ej s. (åtm. 6 nya lok.); St. Tuna Kalkbergsfältet (Bj.). B. Söderbärke
L. Busjön (Bj. m.fl.); Norrbärke-Ludvika-Grangärde spr. Ö. Orsa Gråtbäck
i gammal gräsvall 525 m ö.h. (1959 At), svenskt höjdrekord? V. *Säfsnäs
Fredriksberg v. Älgsjön (Bj.).
Polygala vulgaris. — S. Hedemora Skedvibacken (Dn); *Gustafs Ljusterbro
(E. Bond); Silvberg Norbo finnmark o. Magnilbo (Tr), Vallen, Källarbo etc.
(Bj.); * Borlänge Hönsarvsberget (Tr). B. [Grangärde] åt V ända till Rifallet
o. Storsjön (Bj. m.fl.) o. Lövberget (Gs). V. Floda Västerfallet (Gs).
P. amarella. — S. *St. Tuna Kalkbergsfältet (Bj.). B. Ludvika Pullro
(Bj. & G. En), Iviken o. Ickorrbotten o. Grangärde [Grängesberg] Öraberget
(Bj.). (i. Gagnef Tansåhm (Pt & Ög).
Euphorbia esula. — S. *St. Tuna Idkerberget (Tr, Bj.); Falun Gruvan o.
Sv. Bot. Tidskr., 54 (i960): i
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G:la herrg:n (enl. elever: Klb.). B. Ludvika Jägarnäs redan 1924 (Karin
Haglund), Ställviken i banskärn. (Bd o. a.), Gräsberg stn (Bj.); Grangärde
Forstäppan (Gs). Ö. Gagnef Bodarna på åkerren, Mockfjärd v. jv:n (Pt);
Rättvik Hedslund (Tr). V. Säfsnäs Strömsdal (1956 Bj. & Bd); * Järna Rutån
(1957 Tr). —Dessa lok. mest v. vägkanter (und. Ställviken o. Gagnef).
E. cyparissias. — Som odlingsrest el. + förv. på många st. upp till * Älv
dalen (Färje). Nämnas må: * Sundborn Karlsbyheden i grustag (Anita Lilljeforss).
E. peplus. — B. Ludvika staden i åtm. 2 trädg:r (först sedd 1951: Bj.).
Callitriche polymorpha. — Ö. Gagnef Bodarna (enl. Pt); *Ore Dalfors
(Siv.). Y. Malung Malungsfors i älven jämte följ. art (Er., vid. Lr).
C. hamulata (C. intermedia). — Y. Malung med föreg., även Hovaforsen
(Er., vid. Lr).
C. autumnalis (C. hermaphroditica). — S. Grytnäs Grytnäsån (enl. Hsn);
* Gustafs Långhag i damm (Tr, vid. At).
Acer platanoides. — S. Garpenberg förv., men osäkert vild numera (Sj.);
St. Tuna fordom ymn. på Lennhedens skogsmark »mest åt Tun-hestbergs
sidan» (Sahlstedt, Stora Tuna Minnesdöme 1743 p. 44 o. 81; meddel. av
Tr). Ö. *Vämhus Bönsaberget 1 grupp (1954 Fe). V. Säfsnäs Ryberget (G.
Jn); Järna Lönnberget (Lbg; vild?).
Självsådd lönn är söderut + a., även i bergstr. (bl.a. kring ödegårdar o.
dyl.); vanl. blott unga träd. Dylika (trol.) subspont. förekomster exv. på
Fjällberget n. Grängesberg (Bj.), v. Skattlösberg (Sjörs 54 p. 31), Säljebodarna n. Björbo (Bj. & G. En), Dala-Floda S om stn (At) osv. (jfr p. 62). —
[Lima v. en bäck 1 mil N om kyrkan (1845 H. v. P., »A. pseudoplat.))), vad?].
Impatiens noli-tangere. — S. Säter Uggelbo v. riksvägen (O. En); St. Skedvi
Västerby (Fe, Tr); *Gustafs Ljusterbro, Solvarbo (raviner mot älven) o.
Borlänge Bullerforsen (allt Tr).
Rhamnus frangula. — Ö. Hamra Nationalparken o. Sjöändan (Sjöb.).
Tilia cordata.— S. Hedemora Skedvibacken talr. (Dn); Torsång Uggelön 1
telning (Tr); Vika Utanhed (Krön.)1; Sundborn Hyttnäs (Eckerbom p. 24;
vild?); Enviken Lensberget (Fe). B. Söderbärke St. Gladtjärn (Hsn); Norrbärke Ibbarbo (1 ex.) o. Bruksön (6 yngre, Bj.), n. Saxändan (åtskill. träd,
Bj. & G. En); Ludvika Krabo (4 träd, Bgm.), n. Räfsnäs (unga ex.) o. nedom
Skepparberg (1 träd, Bj.); Grangärde Mässan (G. & H. En), Ljungåsen (bl. a.
1 stor: Bj. & Bd), Saxberget (3 buskträdgrupper: Bj. & G. En), Frötjärnsberget (id.), n. Aspfallet (enl. uppg. 1 ex.: Gs); betr. Skattlösberg se Sjörs
54 (p. 31). Ö. Våmhus Bönsaberget 1 ex. (Fe). V. Säfsnäs Solbergshöjden
(alltjämt) o. Lövåsen (källarmäst. Cl. Pettersson), Kuntberget (G. Jn);
Floda Fagerberget (Gösta Eriksson); Malung Öjsberget återf. (Wald.).
Malva pusilla. — S. Falun »ej numera» (Jsn muntl. 1947), men tillf, på
utfylln. v. Tisken 1950 (Klb.). B, Grangärde Sunnansjö 1953 (Gs; vid. Bj.).
M. alcea. — Förv. men knappast varaktig; exv. *By Horndals by (1959
At); *Ludvika Ivikens tipp (Bd). — Också ngn gång som odlingsrest ( = följ.).
M. moschata. — Som föreg. *Vika Strand på vägslänt (1956 Bj.); *Bor
1 Uppg:n fördes av Krön. (o. sedan i D. Fl.) till Svärdsjö — sannolikt en lapsus.
Utanhed ligger i Vika, där f.ö. redan Hülphers uppgav lind växa.
So. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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länge Domnarvets järnverk (rikl. 1952); *Falun n. Soldathemmet i skog
(även vitbl.); *Gagnef Björka i åker (allt Pt); *Ludvika Halvars (1954 Gs).
Hypericum maculatum. — Ö. Orsa Emådalen stn o. Hamra Älvho (At).
H. perforatum. — S. St. Skedvi Anstaberget o. Gustafs Klövberget (Tr);
*Vika Kniva (Birgitta Kastberg enl. Klb.). B. *Söderbärke Yästerby
(»sydbacke»), Ludvika inom staden (ett par st.) + Valhalla (banvall) o. Ställviken (banskärn., allt Bj.). Ö. *Gagnef Mockfjärd på banvall (Ög enl. Tr
[även Pt]: Almqu. 57).
Elatine hydropiper. — S. *Säter Ljustern (åtm. nordsidan) samt Ovangår
darna (översvämmad skogsstig: O. En). Ö. Mora Vattnas v. Orsasjön (Lr).
Drosera intermedia. — S. *Silvberg Björkljustern (sydv. ändan), N om
Bondhm (tjärn) o. Sandviksgölen (Bj.); *St. Tuna Kviddsjön (Pt, Tr).
B. Ludvika Norsen o. Svarthyttsveden (Bj.); Grangärde Hjärphöjden mot
Lövtjärn (G. & H. En); Glaningen (iid.), Pluskkärret (Gs), Åtjärn (Bj.).
Ö. *Gagnef Löfsen (Pt); även uppg. för Venjan »min Venjan o. Tan[d]sjön
h. o. d.» (1845 H. v. P.). V. Säfsnäs min Strömsdal o. Gravendal (G. & H. En),
Nittmossarna (Sj.); *Järna Balisån (Lbg [L]).
Viola mirabilis. — S. Folkårna Högsberget (Dn) väl =Dalsberga! (Melin
p. 299), Åvsta äng (Tr); Garpenberg Finnh:n i ’Kalkgruvhagen’ (Sj.); Säter
Norddalen (Tr, Sj.), Simshrn (Bj.); Silvberg Bondhm, Rusgrn (S-ut), n.
Källarbo 2 lok. (Bj.); *Svärdsjö Boda (Bj.), Gråsala ’Backdalen’ (Bsm),
Gårdvik (Lena Granås). B. Norrbärke-Ludvika-Grangärde spr. (ca 50 lok.), åt
V till Ljungåsen (Bj. & Bd), Gänsberget (Bj. & Gs) o. Kullen (Gs), jfr D.F1.
Ö. Gagnef Säl (Dahlin); Boda ödefäb. N om Tora (Tr); Orsa V. Stackmora
(Bj.), Åberga (Tr). V. * Järna Flatberget (Ht & Lbg).
*V. mirabilis x riviniana.— Garpenberg Finnhm (1928 B. Lindquist [L]).
V. riviniana xrupestris. — Norrbärke Plogsbo o. Spräklan o. Ludvika
Norsberget (Bj.); även uppg. för *Grangärde Bergsbo (G. En & Gs).
V. rupestris [v. arenaria], — S. St. Skedvi Nygården (Bj. & Nmn); Säter o.
Silvberg spr. (ca 10 nya lok.); St. Tuna Kalkbergsfältet (Bj.); *Borlänge
Mälsta (Tr); *Vika Hällsjöberget (Hid), berg N om Strand (Tr); Svärdsjö
Sundänget o. Svartviksgruvan (Bj.), Gråsala (Bsm). B. Malingsbo (se D.F1.);
*Söderbärke Gustavsberg (Bj.), Korsheden (At); övriga snr spr. upp till
Grangärde-bygden (här ej s.), även Limberget (Bj.), Norhm etc. (Gs), S om
Nittkvarn (G. & H. En). Ö. Gagnef Bodarna fl. (Pt), Myrholen (Bj.); Orsa
Born (N-ut) o. Bäcka (Bj.); Älvdalen Väsagnupen o. Uvskär (Pett.).—-v.
glaberrima: Norrbärke Spräklan (’Limberget’) o. Jätturn, Orsa Kallholn —
allt på kalkberg (Bj.).
V. canina. - Ö. Ore Dalfors (Siv.); Älvdalen Nyängen o. Blästkroken
(Mm). V. Malung Bjuråker (At). — f. fl. alb.: Grangärde Botåsen (Manfr.
Holmgren); Gagnef Björka 1 ex. (Pt).
V. canina x riviniana. — Malingsbo Busktorp (At); *Ludvika fl. (Bj. o. a.);
Grangärde Rämshm (Bj. & I. Segelberg); * Gagnef Säl (Siv.).
V. canina x rupestris. — Norrbärke Eldberget o. Plogsbo; *Grangärde
Persbo skola, rikl. (allt Bj.).
V. montana x riviniana. — Silvberg Rusgrn o. Källarbo; Norrbärke Plogsbo;
*Ludvika Högberget, Biskopsnäset, Våghalsen; Grangärde Stensbo stn; Orsa
Stenberg (allt Bj.); * Gagnef Säl (Siv.).
So. Bot. Tidskr.,
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Y. stagnina. — S. By n. Trolltjärn (i skogsdråg: At).
V. epipsila. — Även i *Silvberg (5 lok., Bj.).
V. Selkirkii. — S. St. Tuna Öv. Morbygge fäb. (Tr); *St. Kopparberg
Korsnäs (1949 Britta Norberg enl. Klb.); * Svärdsjö Boda (Bj.). Ö. Rättvik
Rovgärde (Tr); Orsa Slättberg v. Enån (Bj.). F. Idre Gränjesåsen (H. &
G. En).
V. arvensis. — Älvdalen ej s. (enl. Färje a.), nående Lånån (v. stuga: Mm).
Daphne mezereum.------- ; känd fr. alla snr utom Torsång o. Aspeboda.
S. o. B. en mängd nya fynd; arten spr.(-ta.) åtm. i Garpenberg, Säter, Silvberg o. Norrbärke-Ludvika-Grangärde (även finnmarken). Andra tillägg: Hedemora Nyh:n (Dn); St. Skedvi Forsbo (O. En), Gussarvshm (Hld); * Gustafs
Solvarbo (åtm. 2 raviner) o. Rasjön (Tr); Söderbärke Gustavsberg (d:r T.
Kjellin). Ö. Ål Byngsbodarna (Tr); Leksand nedom Vädertupp (Tr o. a.);
Sollerö Säxgraven (Lbg); Vdmhus Bönsaberget (Fe); Älvdalen Nyängen
(Mm). V. Säfsnäs Kuntberget (G. Jn); Järna Ilbäcken (Lbg), Flatberget
(id. & Ht); Malung v. Kvien (enl. uppg., Er.), Öjsberget (Wald.), Malungsfors v. bron, Örarbäcken o. Nysälen (Er.).
Peplis portula. — B. Söderbärke L. Busjön (på skogsväg: Bj. m.fl.).
Lythrum salicaria. — S. By Rossen o. dess avlopp fl. (At). Osedd i Gar
penberg (Sj.), Silvberg (Bj.) o. St. Tuna (Tr). B. Söderbärke Larsbo bruk
(Bj. & Nmn); Ludvika Marnästjärn o. -bäcken (Bj.); Grangärde Skarpens
(Bj.), Boten, Vindeltjärn o. Loforsen (Gs), Råskänge v. Saxen (Bj. & Br).
Ö. *Mora Siljans holmar (åtm. Oxy, Djupviksholmen, Buderön) o. Sollerö
Sävön (allt Lr).
Epilobium montanum.
O. Orsa Torrvål (Byr.), Trunna o. Storstupet
(Bj.); *Hamra Sandsjö på Hemberget (Sjöb.). V. Säfsnäs Lövkullen (G. Jn);
Nås Lindesnäs (Gs); Järna Vansbro (At); *Malung Andersviksberg (Lbg,
Er.); Yttermalung stn 1 ex. 1959 (At).
E. collinum. — B. spr. ännu i Grangärde, ända till Gänsberget (Bj. & Gs).
Ö. Orsa Bäcka (på slagg: Björkm. p. 31), Slättbergssågen o. Storstupet
(Bj.). Y. Säfsnäs Fredriksberg o. Tyfors (Bj.).
E. roseum. — Ny synantrop, trol. stationär i *B. Ludvika (hittills på
minst 4 villatomter i staden: 1951-59 Bj.).
*E. adenocaulon Hausskn. — Ny synantrop (stationär?). B. Malingsbo
prästgm v. ett stenparti (1959 Bj., vid. At & Ad).
*E. adenocaulon x montanum. — Malingsbo med föreg. (1959 Bj., vid.
At & Ad).
E. rubescens. — Ny synantrop (i snabb ökning), ±spr. upp till Siljan. —
Nya fynd: S. * By o. Folkärna ta. (åtm. till Horndal: At); *Garpenberg (Psn)
bl. a. [Rafshytte] Dammsjön (Sj.); * Silvberg Källarbo (1956 Bj.); * St. Tuna
Frostbrunn (d:o) +Buskåker (1957 Tr), Sellnäs fl. (Pt, At); * Borlänge Lus
myren (At), Ytt.-Mora (1951 Tr) etc. B. *Malingsbo St. Bäcken (enst. 1951
At); Norrbärke Torrbo (1957 Bj.); *Ludvika staden m. grannskap fl. (först v.
Kasttjärn 1952 Bj.), Norsen (massvis på slig: 1955 G. En), Digerberget
(brandfält, 1959 Bj.); Grangärde Rönnberget (nytt dike, 1959 Bj.), Brotjärn
(på slig etc., 1952 Bj.). *Ö. Gagnef Björka (enst.) o. Tjärna (Pt); Rättvik
kyrkbäcken (1958 Bj.) + stranden min kyrkan o. stn (1959 At). — Säkert
på långt flera st., men delvis nog tillf.
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E. davuricum. — *B. Grangärde Saxh:n i skogskälldrag (1955 Bj.). Ö.
Älvdalen Nyängen (Mm); Hamra Sandsjö v. Hemberget (bäck o. vägkant:
Sjöb.).
E. lactiflorum. — Ö. Hamra samma lok. (Sjöb., jfr D.FL). V. Malung
nedanf. Lybergsgnupen (Er., det. At).
E. alsinifolium. — Y. Lima Kinnvalljsjöjsätra (Tr, vid. At). F. Idre
Fjätvallen (Bj.).
E. alsinifolium x paluslre. —Lima bland föreg. (Tr, vid. At).
E. Hornemanni. — Ö. Orsa Kallmora (1844 H. v. P. ss. E. origanifolium).
Chamaenerium angustifolium f. fl. alb. — Grangärde Hommanberg (Gs);
Gagnef Björka (»kritvit 1'.», Pt); Leksand »nära Älgbergsvägen» o. Järna
Kvarnåker (Lbg); Malung Gravberget (Er.).
Oenothera biennis. — Återsågs v. Vikmansh:n 1949-52 +1 ex. 1956 (Dn),
v. Domnarvets järnverk 1951-52 (på kokshög: Tr).
Circaea alpina. — S. Gustafs Solvarbo (raviner v. älven), Backa (d:o),
S om Svartsjön (allt Tr); *Sl. Kopparberg Källslätten (1959 Bj.). B. Norrbärke
Snösjöns östända; Ludvika Högberget, S. Finnäset [ = L. by i D.F1.], Räfsnäs
(allt Bj.), Dalgruvan, Våghalsen o. Mossen (G. En); *Grangärde Skötsveden(K.
Adolfsson enl. Gs), Korsnäsberget (Br), Ljungåsen o. Frötjärnsberget (Bj.).
Ö. Orsa Skattungbyn (1844 H. v. P.).
Myriophyllum verticillatum. — S. St. Skedvi Översätra i älven (1959 Sj.,.
vid. Lr); *Svärdsjö Gårdvik (1952 Lena Granås enl. Klb.).
M. alterniflorum. — Även i *Säfsnäs: St. Ursen (G. Jn). — I Siljans vikar
ej s. (bl. a. inom *Sollerö: Lr). — Därmed känd fr. alla snr.
Hippuris vulgaris. — S. SL Tuna Kviddsjön (Bj.), Gallsbo (i ån) o. Sellnässjön (Pt). B. Grangärde Grängesberg i Örabergsdammen (Bj.), Råskänge
v. Saxen (Bj. & Br), Brotjärn (Bj., G. En). F. Idre bäcken min ITärjehågna
o. Gråhöa (FL & G. En) — högsta fyndort (ca 900 m).
Cornus suecica. — *B. Grangärde Granökalven i Yäsman (1953 Staffan
Norrman). Ö. Ore min Dalfors o. Halgån (Siv. & Rqt). V. betr. Tisjön se
Sjörs 49 (p. 98). F. Särna Brossön (1845 H. v. P.); Idre ITärjehågna (1958
Sven Bäckman & G. & H. En).
C. alba. — Förv. (utplant.?), exv. *Hedemora Hälla på strandäng (Dn);,
*St. Tuna Berg o. Tyllsnäs v. Tunaån (Tr).
Sanicula europsea. — Den enda kända förek:n (på Prästberget) är fan
tastiskt rik (Lr) o. »visar lokal spridning» (Sj.).
*Astrantia major L. — Förv.(?). Rättvik kyrkbäcken, spars. (1958 Bj.).
Myrrhis odorata. ■—• Mest som odlingsrest (± förv.). Månsbo förut publ.
(In de B.: Wistr.). Tillägg: Ål Byngsbodarna (Tr); *Ore Dalfors (Rqt).
*Säfsnäs Ursen v. 2 gårdar ymn. (Gs); Floda Flen 3 st. (Gs), Säljebodarna (Bj. & G. En).
Conium maculatum. — S. *By Kyrkbyn (talr. på Gästis’ bakgård: 1957
Dn & Hsn). B. Ludvika Gammelgm (v. husvägg: 1953 Bj.). — Kvarlever
v. Liljan (1959 At).
Cicuta virosa. — S. Gustafs Rasjön o. nedom Våbäck; St. Tuna Buskåker
(v. Tunaån) o. Hessesjön (allt Tr); Sundborn Östborn (Birgit Stöfling enl.
Klb.). B. Ludvika Hillängen v. sjön, Storgm d:o 1 ex. (Bj.). Y. Malung
Tällbyn (småtjärnar v. älven: Sdn), Perjostjärn (Er.); Translrand HorrSv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1

TILLÄGG TILL DALARNAS FLORA

45

mundsjön (1845 H. v. P., »ett icke bl[ommande] Ex. [af] Siam latifoliumr,
säkert = Cicuta).
*Pimpinella major (L.) Huds. — Tillf.(?) inkommen. Falun Hästberg
rikl. 1951, spars. 1952 (med. d:r Nils Söderström enl. Klb.); Ludvika Iviken
på banvall, få ex. 1958 (Wir, sedan Bj.o. a.).
Aegopodium podagraria. — S. Folkärna Råby (At); Svärdsjö Borgärdet,
Höganäsgm o. Svärdsjö vilohem (Bj.). B. nu ta. i lågbygderna, spr. upp till
Grängesberg (se D.F1.), Burängsberg o. Nyh:r (Gs), även Laxsjön (Bj. &
Nmn). Ö. * Ål Insjön stn (1 grupp 1959 At); *Siljansnäs min Alvik o. Almo
(1950 Tr); Hamra Älvho (1950 Bj., At). V. Säfsnäs Fredriksberg (Bj.),
Ursberget (Bj. m.fl.) o. 2 lok. hos Forssl. II: 8 (p. 132: »skvallerkål»);
Malung Malungsfors (en gård: Er.).
Oenanthe aquatica. — S. Hedemora Yikmanshyttesjön (Dn); St. Skedvi
Översätra i älven (1959 Sj.); Gustafs d:o v. Tosarby o. fl., Långhag i damm
(Tr); St. Tuna även Y. Holmsjön (Frend. 55); Torsång Lillälven (Bj.).
B. Söderbärke Larsbo bruk (Bj. & Nmn).
Angelica archangelica. — Y. Malung Bullsjöholmen 1 ex., Malungsfors
flera v. stora bron (1957 Er.); Transtrand Horrmundvalla (N. i D. p. 224).
Peucedanum ostruthium. — Odlingsrest (o. ngt utspridd m. avskräde),
lokalt i ökning (jfr sid. 6). S. Folkärna Klockarbo (i skog, At); Hedemora
Hjulmakarbo (Tr), Byggningen (»hage») o. Gälbo fäb. (Dn); Säter Täktlandet (Dn), Lomtorpet (gräsbacke, Bj.); *Silvberg Risshyttehagen (öde
gård, Tr) + ännu 7 lok. (Bj.); St. Tuna Smälla (backe, Bj.), Gylle fäb. (Tr);
*Sl. Kopparberg Pilbo v. riksvägen (Bj.). B. Söderbärke Vik v. landsv.
(Bj. & Bd), Staffas (At); *Norrbärke Källängen (vägkanter, Wir), Lernbo,
Backbyn (rikl.), Åsmansbo o. Bommarsbo (Bj.), Jätturvallen .(Tr o. a.);
Ludvika N. Hällsjön (i lövskog, G. En), Skepparberg o. Ned. Persbo (Bj.),
Pullro (iid.), Sollen (Gs), Gillermarken (Bd); Grangärde ett 20-tal lok. upp
till Rifallet o. ITjärphöjden (Bj. m.fl.), Björndalen (Gs), Hoberget (G. En),
Kullen (D.F1.) o. Hästberg (Bj.). Y. Säfsnäs Palahöjden (Bj. & G. En),
Kuntberget (G. Jn), Skräddartorp o. Ursberget (id. & Bj. & Nmn), Ursen
(Gs); Floda Digerberget (Tr), Säljebodarna (Bj. & G. En); Nås Lindesnäs
(Gs). —- I regel blott steril.
P. palustre. — Ö. Orsa Skattungbyn v. älven (At). V. Malung Almasjön
(At); kyrkbygden ta. (Sdn); Perjostjärn (Er.); Lima Ressjön rikl. (id.).
Pastinaca sativa. — S. By Rossberga, Horndal (ymn.) o. Folkärna Dicka
hpl. (1959 At). B. Ludvika Valhalla (Bj.); Grangärde Sunnansjö alltjämt
(Gs o. a.).
Heracleum sphondylium.—Ö. Orsa Fryksåsen (Bj.), Granvasslan (At).
*H. »giganteum» uppges tillf, inkommen i Älvdalen (2 lok., Färje). —
»Jättelokor» av oviss art även v. Krylbo (At), Ludvika m.fl. st. (Bj. o.a.).
Chimaphila umbellata. — S. Grytnäs Germundsbo (Karin Åkerlund enl.
Sj.); *St. Skedvi Hornberget (folkskollär. O. Hagström o.a.). St. Koppar
berg^) i tr. av Korsnäs (Falukuriren 29.12. 1959). B. Söderbärke Saxe (Bengt
Larsson enl. Bj.), Rönningen mot St. Gladtjärn (Hsn); Norrbärke Torrbo
2 st. (A. An); Ludvika Högberget (ca 1915: dir. A. Klingberg).
Pyrola media. — S. Hedemora Norn i ’Prästtäkten’ (Dn); Säter Täktlandet
(Dn), Bispbergs klack (Sj.); * Torsång Hinsnoret (Lisbeth Assarsson enl. Klb.).
Sv. Bot. Tidskr., 5t (1960): 1
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P. chlorantha. — S. Hedemora Persh:n o. Fjägeråsen (Dn); Gustafs n.
Mossby, Staberget (Tr); Silvberg Stentorpet (Bj.); St. Tuna Kalkbergsfältet
(Bj.) o. fl. (Pt); *Vika Llällsjöberget (Flld); *Aspeboda Bromshällan (Tr);
Svärdsjö Boränget (Bj.). V. *Malung (enl. elever: Sdn).
Monotropa hypopitys.-------S. o. B. utbredd i alla snr (utom Borlänge?),
ovan Falun dock t.s. — Citeras kan: Grangärde Björnhm (Melin p. 276).
Ö. Gagnef Björka (2 st.) o. Brötjärna (Pt); Leksand Åsleden (Marianne Sjö);
Älvdalen 4 nya lok. (se Färje, även bokens baksida!); *Hamra Knoppen
(1949 S. Mellquist enl. Klb.). V. *Säfsnäs Gillerdrågen (Bj.), Skräddartorp
(G. Jn); Nås Orsala (Hillevi Matsson); Järna kring Skramsen fl. (Lbg),
Skålö v. ’Högholn’ (A. Kristiansson); Malung Vallerås (Er.).
M. liypophegea. — Uppges funnen i Ö. *Ore Dalfors (Rqt, vid. Siv.) o.
*V. Järna v. Huln (A. Kristiansson enl. Lbg).
Ledum palustre. —- Ö. Älvdalen (jfr Färje) Stormyren n. Näset (Fd),
Björnskäsen ymn. (A. Fält & K. Kettis enl. Fe). V. Säfsnäs Kaklatjärn o.
Ö om St. Ursen (G. Jn); Malung Holsälen o. Hemmerkölen (Er.).
Loiseleuria procumbens. — F. Idre Gränjesvåla, Himmeråsen, Dyllan (Fd).
Phyllodoce coerulea. — Ö. Älvdalen n. Nornäs [1 tuva] i skogen (Färje);
Hamra »v. en byväg i närh. av kyrkan» (Sjöb., jfr D.FL). F. Särna Siksjöberget rikl. (Lbg & Prss.); Idre nyssn. 3 lågfjäll (Fd).
Cassiope hypnoides. — F. Idre Olån n. Grövelsjön (1954 S. Ullerstad).
Arctostaphylos alpina. —- Tillägg i rubriken: Fig. 13. — Ö. Älvdalen
Navardalsblecket »rätt mycket» (Fd). F. Idre Dyllan (Fd).
*Vaccinium myrtillus xvitis-idaea. — Torsång Granön (1949 funnen av
en elev: Fnd., som meddelat ex., vid. At).
Calluna vulgaris. — Frånvaron på delar av Fulufjäll intygas: »södra
hälften Calluna-hed, norra hälften lavhed utan ljung» (1924 Klb.; jfr Sam.
17 p. 131).
Primula veris. — S. Säter Bispberg (O. En), Kalkbrottet (vild, Bj.),
Simsh:n (d:o, iid.); Gustafs Ljusterbro o. Rasjön (Tr), Bodarna v. älven
(E. Bond); Silvberg ca 10 säkra lok. (vild), exv. Limön i mängd (Bj. & Nmn).
B. Söderbärke Gustavsberg (d:r T. Kjellin; förv.: Bj.); Norrbärke Bruksön,
Hagge (S-ut), Skarviken, Flogberget (på dessa st. vild) samt fl. förv. (allt
Bj.), L. Blåkullberget (vild, Bj. & Nmn); *Grangärde fl. men blott förv.,
exv. Nyh:n (Gs o. a.). Ö. Boda v. kyrkan (kalkhäll, Bj.). V. [förv.] Säfsnäs
Skräddartorp (G. Jn); Järna Yansbergets fäb. 1 ex. (Lbg). — Den spontana
naturliga utbredn. ( +kalkbetingad) synes omfatta Garpenberg samt Norrbärke-Silvberg-västra Säter, knappast mer.
P. farinosa. —- S. Garpenberg Skommarbo, nu utg.? (Sj.); Silvberg Rissh:n
(Ingrid Hedman), kring Stensjön återf. dels N-ut (Bj.), dels v. Rusg:n
(Mats Berggren); Svärdsjö Toftbyn (1933 Bsm, o. a.). B. Ludvika Pullro
(R. Kjellin o. a.), Gonäs (Bd), Iviken (Else Reini o. a.); Grangärde ännu kring
Norh:n o. Forstäppan (Gs o.a._), Västansjö hytta (Bj.), Råskänge (förr,
Br), n. Igeltjärnstäppan (Byr.). Ö. Gagnef Säl o. Björka (Dahlin). — För
svinner alltmer ss. i Falutrakten (utdöd: Jsn), Norrbärke (nu åtm. Silvhrn,
Bj.) o. Älvdalen (nu 2 lok., Färje); i siluromr. dock ännu mångenst. ymnig.
Androsace septentrionalis. — B. Grangärde Nyh:r v. brandstatm (årligen:
Gs, Bj.). S. Svärdsjö Svedsgm (1934 Bsm).
Sv. Lot. Tidskr.,
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[Hotlonia palustris. —• Uppg:n fr. Bjurfors gäller ej B. vid dalagränsen.]
Lysimachia vulgaris. — S. Silvberg Sandvik (Bj.); Svärdsjö Linghed v.
Vinnerån (G. Berggren). B. Ludvika Marnästjärn o. Glaningen (Bj.), n.
Klensh:n 2 lok. (G. & H. En), S. Öratjärn (Nmn); kring Väsman fl.; Gran
gärde d:o, åtm. Granökalven (Nmn) o. Skarpens (Bj.); Saxdalen (G. En),
Åkyllan o. Gänsåmyren (id. & Gs); kring Bysjön v. Kyrkbyn (H. v. P.) o.
Järnsta, Norrby (v. ån), Gammelgårdssjön o. Saxdalsbäcken (allt Bj.). Ö.
*Sollerö Lerön (Ulla Persson); Våmhus Myran v. Orsasjön (Lr).
*L. punctata L. — Förv. Söderbärke Vallhalla v. bron (1951 At); Ludvika
Kasttjärn (1954 Bj.), Marnäs (ymn.) o. Valla (1959 Tr). — Även som odlingsrest, exv. Säfsnäs Lövkullen (Bj. m.fl.).
L. nummularia. — Hartman 1879 o.------- Rättvik-------- n. kyrkan (An:
ll.cc., Lindell)------ . Tillägg: *Ludvika v. Kasttjärn sedan åratal (1957 Bj.).
Anagallis arvensis. — *Grangärde Öv. Botåsen 1 ex. 1950, Sunnansjö
1957, Forstäppan 1958 (Gs).
Armeria elongata (A. maritima v. elong.). — Tillf, inkommen (m. gräsfrö?).
Säter Säters sjukhus’ dansbana 1 ex. 1953 (d:r E. Rodén [R]).
Gentiana nivalis. — Tillf.(?) i Orsa Torrvål (1948 o. 50 Byr.), Ore Dalfors
(Rqt) o. Älvdalens kyrkby (Färje).
Gentianella campestris. — S. Hedemora Skedvibacken (Dn); Gustafs Långhag (Tr); St. Tuna Kalkbergsfältet (Bj.).
G. amarella. — S. Säter Kalkbrottet o. Svärdsjö Boränget (Bj.). B. Lud
vika Norrvik (Nmn); Grangärde Skarpens (Bj.); Norh:n (Gs) + vägen mot
Tomossen (lid., Sj.) — på båda st. även f. fl. alb. (talr.). Ö. Gagnef Tansåh:n
(Pt & Ög); Rättvik Gärdsjö redan 1844 (H. v. P.); Orsa Born, Ö. Stackmora
o. Skattunge kalkbruk (Bj.); Ore Dalfors (Rqt). V. Säfsnäs Ulriksberg
(Bj. & Gs); Lima V. Ofors (enl. elevherb., Sdn), min Lima o. Transtrand
(1845 H. v. P.). — Allt förvisso f. lingulata.
Fraxinus excelsior. — S. Folkärna Åvsta äng (Tr); Garpenberg Bensåsen
»bl. a. en mkt stor» (Sj.). — Om askens tidigare odling se Eckerbom (1951).
Convolvulus arvensis. — S. Falun Britsarvet återf. (1950 Anita Lilljeforss); *Svärdsjö Gråsala i åker (1952 Lena Granås). B. *Ludvika staden
(v. norra viadukten, åtm. sedan 1953: Bj.), Hammarbacken (v. kolhusruinen:
Bd), »Ludvika» (1929 Else Reini).
Calystegia sepium, *huvudf. — Konstaterad åtm. kring Falun v. Rottneby
(rikl. på komposter 1949: Klb.) o. Norslund (1957 Pt). — Oviss L: Skenshui
(Bj.); Brötjärna (Siv.).
v. americana: många nya fyndorter (±rud.), exv. S. *Horndal (At),
Rottneby (jämte huvudf., Klb.); B. Morgårdsh:r (At), Ludvika nu fl.
(Bd o. a.), Sunnansjö etc. (Gs); Ö. Orsa v. Born (Bj.); V. *Nås v. Skansbacken
(Hillevi Matsson) etc.
Cuscuta europiea. — S. alltjämt v. Nyberget (bl. a. på förv. humle: Sj.) o.
Tuna kyrka (Tingsåkern: kyrkvaktm. K. Eklund). Nyfynd: Vika Folkarbyn
(Karin Qwarnström); [Sundborn Karlsby fäb. på humle, utsådd: Klb.];
Svärdsjö Kvarntäkt (1932 Bsm). B. Söderbärke Larsbo (Hsn); Ludvika Ställviken (Bgm.); Grangärde Forstäppan, Norh:n, Ned. o. Öv. Botåsen (Gs).
Ö. Bjursås Bodarna (enl. ex.: Klb.); Mora Vattnäs (Lr); Orsa Sundbäck
(Byr.). Även sedd fr. Sollerön (på gulmåra: Klb.).
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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C. epilinum. — Leksand Yttermo på ett st. (1844 H. v. P.). — [Floda
(D.F1.) utgår1, åsyftar Yttermo]. — Nu trol. utdöd.
Polemonium coeruleum. — Förv. ( +tillf.). S. Säter Nisshrn (1953 O. En);
St. Tuna Hästberg o. Färjenäs (Tr), Repbäcken (Pt). B. *Malingsbo Nyh:r
(vitbl. v. sopgrop: 1951 At); Ludvika Iviken (landsv., 1951 Bd); Grangärde
Grängesberg (vitbl. i vägdike: 1951 Kerstin Lindkvist). Ö. Gagnef Mockfjärd
o. Björka (Pt); Ore Håven (1949 Kil.). Y. *Floda Holsåker v. älvbron (Pt;
på alla hans lok. både blå o. vit). — Även som odlingsrest, exv. i finnmar
kerna fl. (Gs).
Lithospermum arvcnsc. — S. återf. i Bispbergs klack 1955 (Sj.) o. Nord
dalen 1956 (Bj.); senaste kända fynd eljest Vika Flosjö 1950 (Vanja Eriks
son). Citeras kan: Frostbrunnsdalen (N. i D.p. 296). B. alltjämt v. Sunnansjö
(1956 Bj.). Ö. Gagnef Björka i åkrar (1959 Pt).
Echium vulgare. — S. Garpenberg Ryllshm rikl. (1955 Gunnar Viklund);
LIedemora Vikmanslun (1948-50 Dn); *Silvberg tillf. (Grängsh:r i trädg.
1936: Tr).
Symphytum asperum. — *B. Norrbärke Sandsta på vägkant (1959 Bj.,
vid. Hyl.). —- [S. officinale. — Inplant, i Ore Dalfors park (Rqt).]
S. asperum x officinale (S. uplandicum). — S. Säter kring staden fl. (O. En);
Silvberg Norbo finnmark o. Magnilbo (Bj.); Falun Norslund (Pt). B. Norr
bärke Hällsjö bruk o. Bommarsbo (Bj.), L. Snöån (Gösta Eriksson); Ludvika
G:la prästgm o. Hillängen (Bj.), Brunnsvik (Ninn) etc. Ö. Gagnef Bäsna,
Björka, Moje (Pt).
Anchusa officinalis. — S. Hedemora Emaus (1950 Dn), nära d:o rikl. 1956
(Gunnar Viklund). B. Bommarsbo redan 1844 (H. v. P.). Ö. Gärdsjö d:o (id.).
A. arvensis.
B. Norrbärke Bommarsbo (1844 Fl. v. P.); Grangärde
Kyrkbyn (1845 id., 1949 Bj.), Bringsjöberg (1956 Gs). Ö. Venjan Prostgm
(1845 H. v. P.); Älvdalen Kittan (1953: Färje). V. Floda Källbäcken (1953
Bj. & G. En).
Nonea versicolor. — S. St. Kopparberg Främby v. jv:n (1934 Fe); Sundborn S:s by (1953 Britt Sjögren).
Pulmonaria officinalis ssp. obscura. — S. Folkärna Dalsberga (Melin p.
299) =Högsberget (D.FF); Garpenberg Hagbo (Gunnar Viklund).
Myosotis palustris.
Ö. *Hamra Älvho (1956 At). V. Malung Bjuråker v.
’Lillån’ (At); Hole o. Backsälen (Sdn).
M. silvatica ssp. frigida. — Hartman 1838 (Thedenius 1836). — Ö. Älv
dalen Granåvallen o. Klittens ödefäb. (Mm). F. ldre Gränjesåsen o. Gråhöa
(H. & G. En).
ssp. eu-silvatica. — Förv. (ofta rikl.). B. Söderbårke Aspmora (även vitbl.,
At); *Ludvika G:la prästgm o. Herrgm (Bj.); Grangärde Björnberget (Bj. &
G. En), Laxsjön (även m. skära blr: Bj. & Nmn). Ö. * Gagnef Björka (Pt).
*V. Nås Lindesnäs (även vitbl., Gs).
M. stricta. — Ö. Gagnef Björka efter jv:n (Pt); *Ore Furudals bruk (Bj.,
Kil.), Dalfors (Siv.).
1 Uppg:n finnes på en lös lapp (brevfragment), där H. v. P. ur minnet nedskrivit
några fynd av intresse 1844—45: i hans orig.-anteckn. från Floda saknas arten.
Samma minnesfel gäller Lolium remotum, varav ex. från Yttermo bevarats [Rj.
Sv. Bot. Tidskr.,
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Asperugo procumbens. — S. Säter Fiskbäcken (ånyo 1954 Dn), bofast?
B. Ludvika Skuthamn (1951 Bd); Grangärde Stensbo, Forstäppan, Botåker o.
Norh:n (Gs).
Ajuga pyramidalis.------- spr.(-ta.) upp till Falutrakten samt i siluromr.
(m. grannskap), annars------ . S. o. B. i alla snr, åtm. i By-Folkärna-Garpenberg ta., eljest ±spr. (helst i bergstr.), ovan Runn dock t. s. till Vintjärn osv.
(se D.FL). I Grangärde nående till Hjärphöjden o. Rifallet (Bj. m.fl.), Skattlösberg 2 lok. (Sj.), Kullen (Gs) osv. Ö. [tillägg] Gagnef Väckarbodarna,
Björka o. Bodarna (Pt). — K. Falcks fyndort (Kölån) ligger i Dir. (enl.
kartan). V. Näs Håvberget (Gs); *Malung Flolsälen i grusgrop (Er.). — f.
fl. alb.: Söderbärke Resmora (Bj.).
*A. pyramidalis Preplans. — Tillf, inkommen. Ludvika Stadshusparken i
gräsmatta 1952-54 (Bj.). Ingen av stamarterna där sedd.
A. reptans. — Tillf. förv. *Ludvika Sörvik i »hage» (1954 Bgm.).
Scutellaria galericulata. —- Ö. Orsa Skattungbyn v. älven (At). V. Ma
lung Malungsfors d:o (Er.).
Glechoma hederacea. — S. Sundborn Karlsby fäb. (Klb.); Svärdsjö Gråsala
(Bsm). B. Ludvika Klenshm (mot Norsen), Våghalsen o. Gonäs hytta (G. &
H. En), Persbo hytta (Bj.); Grangärde Björnberget (Bj.), Forstäppan, Nordbergsbodarna.o. Igeltjärnstäppan (Gs), Sunnansjö (v. sjukstugan) o. Gänsberget (iid.). Ö. Gagnef Björka (Pt); Orsa Torrvål (Byr.); Älvdalen nu »ta. i
alla byar» (Färje); *Hamra Älvho (1956 At). V. *Säfsnäs Gravendal (Bj. &
Bd), Tyfors (1952 Bj.), Skräddartorp (G. Jn).
Dracocephalum thymiflorum. — B. alltjämt kring Nyh:r (åtm. 1953: Bj. &
Nmn). S. sedd i *Sundborn trol. v. Flobborn (Ehr.).
D. sibiricum. — Företedd fr. * Idre Grövelsjön (vägkant: 1954 S. Ullerstad, vid. At).
*D. parvijlorum Nutt. — Tillf, inkommen. Grangärde Öv. Botåsen i vall,
några ex. 1957 (Manfr. Holmgren [U]).
Prunella vulgaris, *f. rosea Neum. — Säter Björshm (1955 Dn).
Galeopsis ladanum. — Ö. Ore Dalfors tillf, i åker (Rqt, vid. Siv.).
I G. dubia utgår, trots etikettens »Öjungsvall Orsa 03» — rätteligen i
Hälsingi.]
G. tetrahit. — S. Garpenberg »ungef. lika vanlig som G. bifida» (Sj.). Ö.
Älvdalens kronopark fi. ända till Lånån (v. stuga: Mm).
Lamium galeobdolon. — Falun i grusgropar v. Lustigknopp [nära den
gamla fyndorten] ånyo förv. 1949 (adj. G. Andersson enl. Klb.).
L. album. — S. Folkärna Råby (At); Hedemora Skedvibacken (Dn); Säter
Ovangårdarna (O. En); *Guslafs Solvarbo (1950 Tr); *Svärdsjö Gårdvik
(1953 Tr, 1957 Bj.). B. Ludvika Brunnsvik (Nmn), Gräsberg nu fl. (Bj.);
Grangärde Forstäppan (v. ladugård: 1955 Gs). Ö. Älvdalen Rot [fr. 19471
(Färje); *Hamra Älvho »sista gården v. landsv. mot Orsa många ex. »(Sjöb.),
stationär?
L. purpureum.
Ö. ännu i Älvdalen a. (Färje); Hamra Fågelsjö stn (At).
V. Lindesnäs (Gs), Sågen (At) etc. F. *Särnabyn (1959 At) — därmed i alla
snr. — f. fl. alb.: [Grangärde] även v. Botåsen o. Botåker (Gs).
L. hybridum. — S. Hedemora Vikmanshm (enl. elevherb., Dn); Vika
Rensbyn (Hld); Aspeboda Stråtenbo (1844 H. v. P.); Svärdsjö Höganäsg:n
4-603371
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(Bj.). B. Söderbärke Kyrkbyn o. Ginanbo (At); Norrbärke Sundet (At),
Risingsbo (Bj.); Ludvika Lyviksg:n (Bj.). V. *Nds Lindesnäs (Gs).
L. intermedium (L. moluccellifolium).-------(H. v. Post 1844). — B. Norr
bärke Glatjärn, Morgårdsh:r, Härnäs (Bj.), Bommarsbo (H. v. P-); Ludvika
Sörvik o. Grangärde Brotjärn (Bj.). Ö. Gagnef Tansåhm (Bj.). V. *Malung
Andersviksberg (1959 Er., det. At). *F. Särnabyn (1959 At).
L. amplexicaule. — B. Norrbärke Risingsbo; Ludvika Östansbo o. Sörvik;
Grangärde Västansjö (allt Bj.) o. Kullen (ymn. 1953: Gs). Ö. Gagnef Björka o.
Bodarna (Pt, jfr D.F1.), Tansåhm (Bj.); Orsa Fredsh:r (1956 Tr). V. Nås
Lindesnäs (1957 Gs); *Malung Backa handelsträdg. (Sdn).
Leonurus cardiaca. — S. Svärdsjö Toftbyn (gårdsplan, 1934 Bsm).
Stachys silvatica. —■ S. Folkärna Dalsberga (Melin p. 299); Garpenberg
Realsbo hage (N. i D. p. 163); Hedemora Bodarna v. kalkbrottet (Bj., Dn);
St. Skedvi Gussarvsh:n (Hld); Silvberg ca 10 lok. (Bj.); *Gustafs Solvarbo o.
Långhag; St. Tuna Knutslun o. Öv. Morbygge fäb.; Borlänge Bullerforsen
o. Medväga; * Vika nedom Hällsjöberg; *Aspeboda n. Björsbo (allt Tr).
B. Malingsbo N. Bisen (Bj. & G. En); Söderbärke n. Bäckänget, n. Mårtsbo
(At); Norrbärke Snösjöns östända, Ludvika Räfsnäs, Högberget etc. (Bj.),
Dammsjöberget (G. En), Dalgruvan o. Mossen (iid.), N. Gussjön (Bj. &
Nmn) etc.; Grangärde Mässan (G. & H. En), Loforsen v. ’Ormdalen (Gs),
Frötjärnsberget (G. En, Bj.).
S. palustris.
Ö. Ore Dalfors (Siv. & Rqt). V. Malungs kyrkbygd a.
rud., Skördåker v. älven (Sdn).
Satureja acinos. — S. Garpenberg även Holmgruvan (Sj.). B. Norrbärke
Hagge S-ut (Bj.), Bommarsbo (H. v. P.), Schissh:n (Bj. & Gs); Grangärde
Björnhm (G. & H. En), Botåsen v. Tyskgruvan (G. En & Gs), Stakheden o.
Nyh:r (Bj.). — Naturliga växtplatser äro Hagge o. Jätturn (jfr N. i D. p.
334); arten här säkerl. inhemsk.
S. vulgaris. — Fyndorten v. Långalen (återf. 1953: Bj.) är tvivelsutan
densamma som H. v. P:s, av dennes primäranteckn. att döma.1
*S. horlensis L. — Tillf, inkommen. Grangärde Forstäppan bland sådd
kryddkrasse 1958 (Gs, det. Bj.).
Thymus pulegioides. — S. * Sundborn Karlsby fäb. (v. köksträdg., 1951
Klb.). B. Ludvika Skuthamn o. Ställviken längs jv:n (Bd m.fl.). — Finns
kvar v. Vikmanshm (Dn), Älvdals-Åsen (Fe) o. Tällbyn (enl. elever: Sdn).
Th. serpyllum. - Ö. Ore [Furudal] även på Vindförbergsudden (Tr) samt
[uppefter Ore älv] »fl. ställen efter vägen till Stråbodarna» (W. Krooks). En uppg. från Falun (i D.F1. hänförd till Th. puleg.) var trol. riktig, då båda
setts på Nya kyrkogm (enl. Jsn).
Lycopus europaeus. — S. Hedemora Nordansjö v. \iggen (Dn); Säter Dalkarln (O. En); St. Skedvi Gussarvshm v. bäck (Hld); * Vika n. Hällsjön, d:o
(Tr); St. Kopparberg St. Främsbacka v. Hosjön (Klb.). B. *Ludvika Marnästjärn (1959 Bj.).
1 Där står »Längsnaren» (med cit.-tecken!) — placerad min Bommarsbo o. Rusg:n
— men i senare sekundäranteckn. Längsnaren, vilket kan vara felläsning av honom
(men rätt läst av Sam.). Troligen hade H.v. P. missuppfattat el. glömt vad sjön
hette.
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Mentha gentilis v. anderssoniana. — B. *Ludvika Gonäs v. Per Viks (1949
H. En, det. Hyl.). V. Malung Avradsberg v. skolans uthus (1959 Er det
Hyl.).
M. arvensis. — V. Säfsnäs Ulriksberg (Bj. & Gs); Malung Åskaken (Lbg).
Hyoscyamus niger. —• Numera s., få nya fynd. S. Hedemora Vikmanshm
1950 (1 ex.) o. 1954 (Dn); SL Skedvi Tyskbo (ca 1952 Hld); Svärdsjö Boränget
(1954 Tr).
Solanum dulcamara. — S. St. Tuna Tyllsnäs o. Hessesjön (Tr), Årby
(L. Stake); Aspeboda n. Björsbo (Tr); Svärdsjö Gårdvik (Lena Granås).
B. Ludvika Kasttjärn (Bd, Bj.), Våghalsen v. Väsman (G. En), Brunnsvik
tillf. (1953 Nmn); * Grangärde Sunnansjö (på gård, »vild») o. Gänsåmyren
1 ex. 1951-52 (Gs). Ö. *Bjursås Sågmyra (enl. elevherb., Klb.) förv.? Så i
* Älvdalen Rot (Färje). V. *Säfsnäs Lövkullen v. kallkälla i skogen (1955 G.
Jn, även Bj.) -— en av allt att döma spontan utpost.
S. nigrum. — S. Falun Kyrkbacken 1940-t. (Jsn), ett par st. 1950-t. (enl.
elever: Klb.); Svärdsjö Linghed 1948 (Sten Fredriksson), Lumsheden 1934
(Bsm). B. Ludvika staden (sporadisk: Bj., Bd), Brunnsvik 1947-48 (Nmn);
* Grangärde Öv. Botåsen 3 ex. 1950, Forstäppan 1959 (Gs). Ö. Älvdalens
kyrkby ånyo 1951 (Färje).
*S. lycopersicum L. - - Tillf. förv. Söderbärke Västerby på avstj. 1947 (At);
Ludvika Ivikens tipp 1953 (Bj.).
Verbascum thapsus.--------spr. upp till Runn,--------- S. i alla snr (utom
Sundborn?), ej s. ännu i St. Tuna-Borlänge-Torsång-Vika (till Stämshöj en!);
Aspeboda------ ; Svärdsjö [tillägg:] Backanäs (1934 Bsm)------ .B. SöderbärkeNorrbärke-Ludvika spr. (ca 40 lok.); Grangärde Nyh:r v. kraftstationen
(1950 Gs)-------. Ö. [tillägg] Gagnef Moje (Pt, Tr); Rättvik Vikarbyn v. sågen
(At), Rovgärde (Tr).
V. nigrum. — *V. tillf.: Malung n. kyrkan 3 ex. 1953 (Sdn).
Linaria repens. — Ny synantrop (delvis i spridning). S. Garpenberq längs
Avestavägen (Dn) mest i grustag (n. Pålsbenning) samt vägen FransboHässlen (Sj.); Hedemora Bältarbo (1950 Dn), Vikbyn (»hagbacke», 1950 G.
Hedin). B. Ludvika staden (i trädg., Bd). V. Malung Grimsmyrheden (1956
Er.).
*L. repens x vulgaris. — Garpenberg min Fransbo o. Hässlen (1958 Bo
Thelander, även Sj.); Norrbärke Smedjebacken på banslänt (1959 At).
Chsenorrhinum minus.--------till Siljan, sällan högre. — Nya fynd på
jvmark (mest bang:r): B. åtm. Nyh:r (At). Ö. Björbobanan »v. varje anhalt
o. stn» (Pt), linjen Rättvik—Mora d:o (utom Fu?), Insjöns hamn, Vimosågen etc. (At), * Älvdalen fl. (Färje), *LIamra Lillhamra o. Tandsjöborg
(spars. 1956 At). V. *Dala-Floda o. Björbo, Hulån, Vallerås [1957 Er.],
* Fiskarheden [d:o] o. Horrmund samt *F. Särna stn (allt 1959 At). —
Utom jv:n funnen i Söderbärke Billsjö v. herrgrn (1953 Bj. m.fl.).
Scrophularia nodosa. — S. Silvberg Rusg:n N-ut (Bj.); Gustafs Mossbydalen, Långhag, Brostugan, Sjöhaga; St. Tuna Vatth:r; Borlänge Bullerforsen
o. Medväga (allt Tr), Mjälga (Pt); Vika n. Hällsjön (ekplantering, Tr). B.
Ludvika Finnäset (G. & H. En),..Ställviksberget (Tr o.a.) m.fl. st. kring
staden, även Persbo hytta (Bj.). Ö. *Orsa v. Emån S om Ljothed (Bj.).
Limosella aquatica. — Ö. Rättvik Ickviken (Lr).
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Veronica longifolia. — Förv. ( ±tillf.?). S. * Borlänge Lusmyren enst. 1952
(Tr); St. Kopparberg Varggrn ännu 1949 (J.-E. Svärd). *B. Ludvika Ickorrbotten (1958 AVlr). — Odlad i Särnabyn (At).
V. arvensis. — S. Falun (1949 H. Nyblom). B. [Grangärde] uppstig, till
Hjärphöjden (Bj. m.fl.) o. Skattlösberg (Sj.). Ö. Älvdalen Liden i trädg.
(1958 Tr); *Hamra Älvho (1956 At); V. Sälen stn (1959 At) — de sista väl
tillf.? — f. fl. alb.: Grangärde Sunnansjö o. Botåsen (Gs).
V. verna.
B. även Skattlösberg (Sjörs 54 p. 47). Ö. Ore Furudals bruk
(Bj., Kil.); Orsa Born (Bj.). V. Säfsnäs Skräddartorp (G. Jn).
V. agrestis. —- S. By Horndal (At); Silvberg Ulvstnn (Bj.); St. Tuna Gallsbo
(Pt); Svärdsjö Kyrkbyn (Bj.). B. Norrbärke Risingsbo handelsträdg. (Bj.);
Ludvika Norrvik (Gs); Grangärde-bygden fl. till Norh:n (Gs); även Rönn
berget (Bj.), Skattlösberg (Gs) o. Laxsjön (Bj. & G. En). Ö. Gagnef Björka
(Pt); Orsa Torrvål (Byr.), Kallholn (Bj.); Älvdalen fl. men tillf, (se Färje).
V. opaca. — *S .By Horndal i bruksträdgm (1959 At).
V. persica. — Ny synantrop (m. blomfrö), hittills i regel tillf.— Nya fynd:
S. *St. Tuna Greva (1959 Pt); Borlänge Nordanåker (1954 Tr); Falun bl. a.
G:1a herrg:n (1949 J.-E. Svärd). B. [delvis trol. bofast] *Norrbärke Smedje
backen (rikl. i en trädg. 1953: Bj.); Ludvika (1945 S. Gustavi) staden (i ett
par trädg:r) o. Sörvik v. herrgrn (1949-51 Bj.); *Grangärde Botåsen, Fors
täppan 1950-52, Sunnansjö 1957, Lönnfallet i grönsaksland 1956 (allt Gs).
*V. filiformis Sm. — Förv. i Ludvika v. G:la prästgm (1952 Bj. o. fl.).
V. hederifolia. — Tillf.(?). *Grangärde Sunnansjö v. herrg:n (1958 Gs,
vid. Bj.).
V. scutellata. — F. Idre Fjätvallen (Bj.). — f. villosa: Säter v. Dalkarln
(O. En); Gagnef ovanf. Säl (Siv.).
V. officinalis f. fl. alb. — Grangärde Botåsen o. fl., Floda Flen »ymn.» (Gs).
Mclampyruni pratense f. albidunv. Järna Kilfallet (Lbg). — i. aureum: exv.
Vika min Fisklösen o. Ryggen (ymn.), Svärdsjö kring Toftan (fl.), Grangärde
Rönnberget o. Lövkullen (allt Bj.).
Euphrasia curta. — (H. v. Post 1844).1 — Alltjämt föga känd. B. *Söderbärke Rönningen v. Saxen (Hsn); *Grangärde Skattlösberg (Sjörs 54 p. 24).
Ö. Leksand Bergsängs backar (Aul. |R]>; Rättvik Lisskog (FL v. P.)1; *Ore
Dalfors (Siv. & Rqt). *V. Säfsnäs Lövkullen (Bj.), Kuntberget (G. Jn).
Odontites rubra (O. verna). — S. *Garpenberg 01sh:n (1950 Dn); St.
Skedvi Södersätra (V. Sam.: Sam. Exs. 1425), Översätra (Sj.) +ännu 4 lok.
(Hld); *Säter Bispberg (1954 O. En); *Gustafs Österby, Bodarna, Naglarby
(Tr); Vika Lönnemossa (Vanja Eriksson); St. Kopparberg Korsnäs ’Skutudden’, (B. Lind); Falun Centralstn 1 ex. 1958 (Pt); Sundborn Finngärdet
(H. Nordström); Svärdsjö Gråsala (1933 Bsm). B. Ludvika Knutsbo (1955
Bgm. o. G. Jn). Ö. * Gagnef Bodarna (1958 Pt).
Rhinanthus major (llh. serotinus). — Numera s. [aldrig sedd: Bj.]. S. St.
Skedvi Gussarvshm (Hid). B. Grangärde Igeltjärnstäppan (Gs). V. Jårna
Tretjärn (1956 At). — f. apterus: Bjursås (1844 H. v. P.); måhända den
vanligaste f:n förr?
1 Beläggex. saknas, men då H. v. P. namnger flera ff., bland dem E. offic.y curta
(sensu Hartm. 1843), har han tydl. sett arten i fråga.
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Bartsia alpina. —Ö. Orsa v. Emån S om Ljothed (spars. steril 1953; Bj.);
Älvdalen Nyköpingsbäcken (Färje).
Pedicularis sceptrum-carolinum. — S. *Sl. Tuna Norr-Amsberg (1931
Bsm); Enviken Marnas (enl. elever: Klb.) möjl. =Björkboda (D.FL). B.
Grangärde v. Skattlösberg trol. utdöd (Sjörs 54 p. 24), men återf. på övriga
lok. (el. nära dem), därtill Ned. Noren o. N om Långvasselbron (Gs), Torsberg (_G. En), Björndalen (G. Jn), Råskänge mot Saxen (Br), Kullsågen
(Gs). Ö. Gagnef Säl (Dahlin). V. Floda Stormyren n. Flagen (Tr); Järna
Mirån o. Hulån (Lbg).
P. palustris f. fl. alb. — Grangärde Pullingberg ca 10 ex. (Gs).
*ssp. opsiantha (Ekm.) Er. Almq. — Silvberg min Bondhrn o. Rusg.rn
(v. tjärn) o. N om Stensjön (1955 Bj.).
P. silvatica. - B. Ludvika Enkullen, N. Enkullen, N. Hällsjön 2 lok.
(allt G. En), Knutsbo (Margit Bergman) väl = Jägarnas (Bgm.), Norrvik v.
’Hagmossen’ (J. Norrman).
Lathraea squamaria. — S. Folkärna återf. på kända lok. (Dn & Hsn),
därtill Svensbo (på asp: 1959 Plur Erik Jansson). — Ej verifierade men mkt
sannolika fynd: *B. Ludvika Högberget (på asp: 1931 F. Gröndahl) o. Hillänget (Un; båda muntl. uppgivna: Bj.); *V. Floda Ekfännbergets fäb.
(fru Maria Bergstrand enl. A. Sörlin). — Enl. beskrivn. avses tydl. vätteros.
Pinguicula villosa. — Ö. * Hamra Svartåmyrarna (kronojäg. T. Gärdesten
enl. Sjöb.). F. Idre tjärn Ö om Burusjön (Fd). — Att citera: Tisjökölen
(Sjörs 49), Rörsjöarna på Fulufj. (N. i D. p. 173).
Utricularia vulgaris.
B. Grangärde Ned. Boten (Bj.), Åkyllan (G. En &
Gs). Ö. Orsa Hättjärn (Byr.). V. Säfsnäs Fredriksberg i Mellansjön (Bj.).
U. intermedia.
F. Idre Härjeåsätern (H. & G. En) — ny höjdgräns
(mer än 742 m).
U. minor. — S. *St. Tuna 5 km V om Ulvsh:n (v. vägen: Bj.), Kviddsjön
(Pt). B. Grangärde Norrbo (Gs), Tomossgölen (Bj. & Gs), Åkyllan (G. En &
Gs), Norstorp n. Gänsen (Sj.). Ö. Gagnef n. Trolltjärn (Ir, Pt); Hamra Älvho
(Sjöb.) + 2 km V-ut (Bj.). V. Malung v. Äppelbovägen (FI. v. P.); Vallerås i
’Tuppmyren’ (Er.).
Plantago media. — B. ta. men småfläckvis o. fåtalig, klart »vild» endast
på kalklok. (Bj.).
P. lanceolata. — Nyare synantrop(?), söderut spr.(-ta.), norrut ±s. (o.
tillf.). Funnen i de flesta snr upptill------ Älvdalen fl. (se Färje)------- , mest
i vallar o. gräsmattor (ofta enst.). — Söderut även ±naturaliserad (helst i
bergstr.), exv. S. -------- [tillägg:] Garpenberg Hässlen (Sj.); Säter Nisshm
(O. En); Silvberg Magnilbo (Tr), Kutbo (rikl.) m.fl. st. (Bj.). B. ej s., i alla
snr även + bofast; Grangärde dock få lok. upp till Mårtenstorp (»vild», Bj. &
Gs) o. Kullen (Gs). V. Säfsnäs bl.a. Lövkullen (igenlagd vall: Bj. m.fl.);
*Nås Närsen (rikl. i gammal åker: 1953 Gs). — 0: Sundborn, Våmhus,
Hamra, Floda, Malung, Särna, Idre.
Littorella uniflora. — S. By Bysjön v. Juvik (Hsn o. Dn). B. Ludvika
Hillängen i Hillen, Skuthamn i Yäsman; Grangärde Bysjön o. Björken (allt
Bj.). Y. *Järna Andersfors i Yakern o. *Malung Bjuråker i ’Lillån’ (At).
Asperula odorata (Galium odor.). — *B. Grangärde Limberget i granskog
(1952-56 Bj.).
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Galium aparine ssp. Vaillanlii. — S. *Säler Fiskbäcken (Dn). B. Norrbärke Hagge stn; Ludvika Hammarbacken, Ned. Persbo, Sörvik (allt Bj.),
Våghalsen (id. & G. En); Grangärde komministerg:n (1845 H. v. P.), Västansjö hytta (Bj.), Botåsen (Gs). Ö. Mora Noret (1844 H. v. P.). V. Säfsnäs
Skräddartorp (G. Jn); *Nds Nederborg (Lz). — Oftast i pot.-land.
G. trifiduni. — S. St. Tuna Kviddsjön (Pt). Ö. Orsa Åbergatjärn (Bj.).
G. triflorum. — S. *St. Tuna Rämsh:n v. bruket (Ad, Bj. & I. Segelberg;
i D.F1. hänfört till Grangärde, som alltså bör utgå); Enviken Lensberget
(1954 Fe). Ö. * Älvdalen v. Aspvasslan Som Kronoborg (Mm). V. Malung
Öjsberget rikl. (Er.).
G. pumilum ssp. vulgatum. — B. återsedd v. Plarnäs 1950 (Bj.).
G. verum. — Ö. Hamra Mjösjödammen (1948 Sjöb.). V. Säfsnäs Strömsdal
alltjämt (Bj. & Bd), Ulriksberg (G. Jn), Minkushöjden (Bj. & G. En); Floda
min Källbäcken o. Skärklack (iid.). Redan 1845 »min Lima o. Transtrand
r.» (H. v. P.). F. *Idrebyn (1956 Bj.) — därmed i alla snr. — f. albidum v.
Åsmansbo (Ced.) redan 1844 (H. v. P., »v. effusum»).
G. mollugo. — B. naturaliserad även i skogsterräng, exv. Söderbärke Vik
(1844 H. v. P.), Kottars (At); Norrbärke Dagkarlsboberget o. Jätturn (Bj.).
G. mollugo x verum.— Citeras kan: Bjursäs Baggarvet (Sam. Exs. 1472).
Adoxa moschatellina. — S. Hedemora Rensbo klint (O. En); St. Skedvi
Lindåsbäcken, Anstaberget; Gustafs Ljusterbro, Långhag, Färjeby; St.
Tuna Tyllsnäs o. Färjegårdar; Borlänge Bullermyren (allt Tr). — [Ludvika
tillf., var trol. inkommen m. trädg.-jord.]
Sambucus racemosa. — S. Hedemora Stackan i Hovran (S. N. Årsb. 1954
p. 98 ss. »fläder»); *Silvberg Rämshm stn (Bj.); St. Tuna S om Gallsbo (Pt),
Arnsbergs klack (Tr). B. Söderbärke-Norrbärke-Ludvika spr. (i kulturomr.);
Grangärde Sunnansjö fl. (Bj.), Botåker ymn. (Gs). Ö. Gagnef kyrkan (Bj.);
Ål Insjöns hamn o. *Leksand Kullsbjörken (At); *Ore Dalfors (Rqt). V.
*Säfsnäs S om Skärsjön rikl. (G. & H. En), Strömsdal (iid. et al.); Floda
Mejdåsen nu fl. (Bj. & Nmn).
Viburnum opulus.
Ö. Våmhus Bönsaberg (Fe); Älvdalen Trängslet
(A. Fält & K. Kettis enl. Fe).
V. lantana.— [Söderbärke utdöd: At]; *Norrbärke Plogsbo (1 ex. 1956
Bgm.).
Lonicera coerulea. — Ö. att citera: Osmundsberg (Sam. Exs. 1477); Enån
(jfr Björkm.). — Nya subspont. förekomster: S. *Gustafs Hällberget 1 ex.
(S. Persson enl. Tr); B. Ludvika Våghalsen (l.c.), Lyviken många ex. (Gösta
Eriksson), Öv. Persbo (1 buskage, Bj.); Grangärde Sunnansjö 100-tals ex. i
tallskog o. g:la grustag (Bj., Gs o. a.), n. Strötjärn (fru Greta Hammar 1952
enl. Lgn). Ö. *Gagnef Gärdsholn (Dahlin). [Rättvik n. kyrkan (Lindell)
odlad?]
L. xylosteum. — S. Folkärna Svensbo (Plur Erik Jansson), Högsberget
(Dn) = Dalsberga (D.F1., förut hos Melin); Hedemora Skedvibacken (Dn);
* Gustafs Solvarbo (v. älven), Långhag o. Rösåsen (Tr); Silvberg Limön 1 ex.
(Tr), Skenshm (Bj.), Bruntbo (iid.); St. Kopparberg Dalkarlsbo (Bj. & Bd).
B. Grangärde Ljungåsen (iid.), n. Torsberg (G. & H. En), G:la Prästhm
(Bj.), Mässan o. Frötjärnsberget (G. En), Saxdalsberget (iid. & Gs). V.
Järna Flatberget (Ht & Lbg).
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*Symphoricarpus rivularis Suksd. — Utkommen o. »förv.» på samma sätt
som spireor o. a., exv. By Sandvik v. jv:n (At), Avesta Älvnäs v. älvkanten
(1946 Sdn), Ludvika Högberget enst. (Bj.), samt stundom v. sopgropar o.d.
Succisa pratensis ff. fl. alb. & fl. ros. - Gagnef Lindan resp. By (Pt).
Knautia arvensis. — S. By åsen ej s. (At). Ö. Älvdalen Skäråsen v. ’Rom’
(Mm); Hamra n. Svartåvallen v. gammalt stall (T. Gärdesten enl. Sjöb.).
Campanula cervicaria. — S. *Silvberg Flacksan (1955-56 Tr). B. Norrbärke ’Rönningen’ min Torrbo o. Getbo (A. An); Ludvika Högberget, Land
forsen (återf.) o. ’Hällbacken’ S om Persbo (Bj.); Grangärde Fängenhällarna
(2 ex. 1953 Nmn), Loforsen (1949-52 Gs). Ö. Orsa S om Ljothed v. Emån
(rikl. 1953 Bj.). — Även återsedd v. Svensbo (1959 Plur Erik Jansson),
Fiskbäcken (1952-59 Dn), Sandsta (1956 Un, jfr Wistr.) etc.
C. glomerata. — S. [förv.] exv. Folkärna nedom kyrkan (1957 Dn); [Silvberg Magnilbo, odlingsrest: Bj.]; *St. Tuna Hyttingsheden i nässelsnår (1949
Tr); *St. Kopparberg Gassarvet o. Grycksbo (enl. elever: Klb.); *Svärdsjö n.
Sundänget (ödetomt o. båtlänning: 1955 Bj.). B. Norrbärke n. Sundet även
v. vägkant (Bj.), jfr nedan (under Centaurea phrygia). Ö. *Gagnef Björka
(dikesren, 1952-59 Pt); *Hamra Älvho (vägkant, 1950 Bj.) säkert tillf. V.
*Nds Lindesnäs »ymn. nedom herrgrn» (1957 Gs), förv.? — Kulturfm ej
identisk med den »vilda» i Norrbärke (Bj.).
C. rapunculoides. —• [S. *Gustafs Långhag, odlingsrest: Tr], O. Mora
Risa (Byr.); Orsa Hättberg (id.), Born (banvall: Almqu. 57). Y. Säfsnäs
Skräddartorp (G. Jn), Lövkullen (Bj. m.fl.).
C. trachelium. — S. Säter Tingsvallen (några ex. 1956 Tr); även ålerf. v.
Långhagsforsen men inom *Gustafs, spars. ( +f. fl. alb., 1949 Tr). [*B. Lud
vika Herrg:s strandtomt 1 ex. 1957 (Bj.), tillf.?].
[C. latifolia. — Som förv. även i *Sundborn Hyttnäs (Bj.), Leksand Sätra o.
*Nås Skansbacken (Tr).]
C. persicifolia. — S. St. Skedvi Hornberget, Gustafs åtin. 6 lok., Torsång
Lindön o. Vika Strand (Tr); Sundborn Ramsnäs (H. Bergqvist). B. Gran
gärde G:la Prästhm (Bj.), Botåker (v. Niklasgruvan) o. Aspfallet (Gs).
Ö. Gagnef Västerfors o. Leksand Sätra (Tr). Y. *Säfsnäs Ursberget (åkerren,
1956 G. Jn).
*Jasione montana L. — (P. Abr. Jonson ca 1925). — S. St. Skedvi Mörtaberget på klippavsatser (id., ånyo 1952 Hld, 1957 Tr, då ca 50 ex. högt
uppe).
Förekm, som tydl. är spontan, nämndes 1947 (Jsn muntl. till At) men
förtegs i D.F1., enär beläggex. saknades i herb. Jsn (som då kom till Riksmus.). Ej heller var den sedd av Sam., som tidigare besökt berget.
Lobelia dortmanna. — S. Hedemora [Fjägerås-] Dammsjön (Dn); St. Tuna
Hästbergs-Flaten (Tr); Svärdsjö Gårdvikssjön (Bsm). Ö. Hamra Björnsjön
m.fl. st. längs Voxnan (Sjöb.). V. Järna Räljen o. Balisen (Lbg); Malung
Perjostjärn (Lbg, Er.). — Jfr D.F1. p. 441.
Solidago canadensis. — Förv. (mest kring avstj.), exv. * By Horndal (At),
* Borlänge Lusmyren (Tr), Domnarvets järnverk (Pt); Ludvika Marnäs (Bd),
d:o (på banvall), Kasttjärn o. Iviken (Bj.); * Gagnef Ä lvg:n (rikl. i älvbrink:
Pt). — Möjl. avses i något fall följ. art.
*S. gigantea Ait. v. leiophylla Fern. — Som föreg., t. ex. By Horndal (At).
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Bellis perennis. — Smått förv. (el. inkommen), exv. *Söderbärke Billsjö
v. herrg:n (Bj.&G. En); *Ore Dalfors (tillf, med vallfrö, Siv.); *Säfsnäs
Skräddarberg v. torpet (G. Jn).
Aster salicifolius (A. salignus). — Som de föreg., exv. *Sl. Tuna Nisstäkt (i
ravin) o. Hinsbo (Tr), Sellnäs v. sjön (Pt); * Borlänge Domnarvets järnverk
(Pt).
* Erigeron annuum (L.) Pers. — Tillf, inkommen (förv.?). Ludvika ham
nens jvspår 1 ex. 1953 (Bj.), Östansbo i dike 1957 (G. Jn, det. Bj.).
Filago arvensis. — S. Borlänge Hönsarvsberget (1949 Tr); Svärdsjö Lumslieden (1931 Bsm). B. Söderbärke Korsheden (grustag, 1951 At); Grangärde
Sunnansjö (d:o, 1946 Fd). Ö. *Leksand [Noret] v. älven o. *Orsa Kallmora
v. sandstensbrottet (1844 H. v. P.).
Gnaphalium norvegicum. — Hartman 1820 (som var.).-------Ö. Älvdalen
Rämma (P. O. Hårdén enl. Bj.), Klittens ödefäb., Skäråsen (v. ’Rom’) etc.
(Mm).
G. uliginosum.------- s. uppe i norr (tillf.?). Känd fr. alla snr utom Idre.
____ Ö. * Hamra Tandsjö i vägdike (Sjöb.). *F. Särna stn (1959 At).
Helianthus annuus. — Tillf. förv. *Ludvika Ivikens tipp 1953 o. 58 (Bj.).
Bielens tripartita. — S. St. Skedvi Västerby (förr: Fe); Gustafs Österby f. d.
kvarn (2 ex. 1959); St. Tuna Holm, Hessesjön, Svärdsjön (allt Tr); Svärdsjö
Toftbyn (1934 Bsm). B. Söderbärke Hemshrn, Norrbärke Bommarsbo, Lud
vika staden m. grannskap, även Glaningen (allt Bj.); Grangärde d:o (G. En).
Ö. Gagnef Tjärna (1958 Tr); Leksand Hälla (1935 E. Bond).
B. cernua. — S. *Gustafs Backa o. St. Tuna Hjärpbo (Tr); Aspeboda
Smedsbo jämte föreg. (1844 H. v. P.).
Galinsoga parviflora. — *St. Tuna Ornäs i gräsmatta 1949 (Bo Nilsson, det.
At); * Älvdalen Kyrkbyn 1955 (Färje).
Anthemis arvensis. — Tillf, inkommen? B. Ludvika Hammarbacken
1949 (Gs), Halvars 1953 (G. & H. En); Grangärde Öv. Botåsen, Sunnansjö
1 ex. 1956 (Gs). — I södra Dir. »passim» (1875 H. v. P.).
Achillea ptarmica. — V. Translrand Sörsjön v. By vallen redan 1845
(H. v. P.), nu även S. stn (At). F. Särnabyn nu fl. (At).
Chrysanthemum vulgare.
Ö. i norr exv. Emådalen stn, Fågelsjö stn,
Oxberg stn, Älvdalen stn (allt At) o. »numera fl.» (Färje). V. Säfsnäs Ulriksberg (G. Jn); Järna-Äppelbo-Malung spr. i kyrkbygderna o. fl. i övrigt
(mest v. jv:r).
C. segetum. — Tillf, inkommen. *Falun v. lokstallet 5 ex. 1957 (Pt).
Matricaria chamomilla (AL recutita). — S. Hedemora Norn på kolbotten
(1955 Dn). B. sporadisk, exv. Söderbärke kyrkby o. Smedjebackens vals
verk ännu 1959 (At), Ludvika gator etc. (Bj.); Grangärde Sunnansjö kvarn o.
handelsträdg. samt Västansjö (Gs). Ö. Gagnef Björka hpl. 1952, Mockfjärd
1955 (Pt). V. Translrand Prästgm redan 1845 (H.v. P., jfr D.F1.).
M. discoidea (AL malricarioides). — Nu sedd i alla snr, även * Säfsnäs
(åtm. Gravendal: 1956 Bj. & Bd); a. ännu i Särnabyn (At) o. Älvdalens
lågbygder (Färje). — Redan på 1920-t. i Hamra v. Lillhamra, Tandsjö o.
Fågelsjö (Sjöb.). Nu hunnen till så avsides platser som Ore ITåven (1949 Kil.)
o. Rättvik Getryggen v. Amungen (1950 Klb.), men i glesbygderna nog ännu
mångenst. felande.
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Artemisia absinthium. — B. Grangärde även v. Stensbo o. Norh:n (Gs),
Torsberg (Gs & G. En), Märrhagen (ödetomt) o. Hästberg (Bj.). — [Noterad
1845 v. Transtrands prgd o. Särnabyn (H. v. P.), odlad?].
Tussilago farfara.—Ö. Hamra Slipstensberget, Sågbäcken [var?] o. Svartåvallen (T. Gärdesten enl. Sjöb.). V. Järna Sörberget (Lbg).
Petasiies hybridus. — Förv. v. Falun Norslund (1950 Marg. Ris enl. Klb.).
Återf. i Vika (v. Rankh:n, Bj. o. Hsn).
Arnica montana. — S. Silvberg Bondh:n (1951 Tr); *St. Tuna Rommehed
(rikl. 1939 Fe). B. Malingsbo alltjämt i Gåsmossen »som skall plöjas» (kyrkoh.
G. Haglund), sågs 1951 i friska buketter på kyrkogm (At). *Ö. Orsa Stor
stupet (1 grupp 1956 At).
Senecio vulgaris.-------Känd fr. alla snr (utom Lima?).-------- Ö. *Venjan
Gävunda stn; Mora flertalet bang:r; Hamra d:o (allt At), Mjösjödammen
(1948 Sjöb.). V. Sågen o. Horrmund stn (At); Malungs kyrkbygd nu a.
(Sdn). F. *Särna-byn fl. (1959 At); Idre Grövelsjöns tullstn (1952 Klb.).
S. silvaticus. — S. Säter Ovangårdarna på hygge (1949 O. En); * Borlänge
Hönsarvsberget (1949 Tr); St. Kopparberg Studsarvet »på fallad mark» (1844
H. v. P.). B. Söderbärke Korsheden i grustag (f. discoideus, 1951 At); Norrbärke Jättbovallen o. Hagge i kraftledn.-gator (1952); Ludvika Gillermarken
på park.-plats (1955); Grangärde Burängs-, Logruv- o. Digerbergen (allt Bj.).
*V. Säfsnäs L. Älgberget (1957 Gs & Bj.).
S. viscosus. — I spridning stadd, mest som jvväxt (nu även i höglandet).
S. o. B. i alla snr (und. Malingsbo, Aspeboda?, Svärdsjö?, Enviken), längs
jv:r traktvis a. (sedd bl. a. på nästan varje stn), f. ö. spr. i Folkarebygden
samt +rikl. kring tätorterna; eljest +tillf. i jv:s grannskap, säll. längre ifrån
ss. Söderbärke St. Morn v. landsv. (Hsn), Norrbärke Torrbo i stenbrott (Bj.),
Sundborn Rupstjärn (1950 Anita Lilljeforss); jfr D.F1. Ö. Rättviks (ib.),
♦Mora (Almqu. 57) o. mellanligg. bang:r (utom Garsås?), även Västgärde,
*Gagnefs, *Tällbergs, Vimo (allt 1959 At), Brötjärna hpl. (1952 Pt); ♦Älv
dalens kyrkby (Färje). V. *Björbo stn, *Sågen stn, *Vansbro stn [Almqu.
57], Ö. Utsjö stn o. Grimsåker framåt Malung (allt 1959 At), G. hpl. tidigare
(Rqt). »Malung» 1927 (D. Fl.) avsåg nog dåvar. jv:n (M. stn?).
S. jacobsea. — Ludvika kvarlev. v. Valhalla, nyfunnen v. Björnstigen i
staden (ca 1954 ing. G. Berggren, 1958 Bj.). Falun Kristine kyrkogård
(1913 M. Ekström [F]).
Arctium minus. — S. Säter Dalsbyn (i dalen) o. Ovangårdarna (O. En);
SL Tuna Forsbacka o. Borlänge Domnarvets järnverk (Tr). B. Söderbärke
L. Busjön (Bj. m. fl.), Västerby samt Norrbärke Källvass o. Schisshm (Bj.).
A. tomentosum. — S. By Morshm stn (At); *Säter Norddals kvarn (1952
Dn); Borlänge Domnarvets järnverk (1957 Tr), nya riksvägen rikl. (1959 Pt)
etc. B. Söderbärke Kyrkbyn (At); Norrbärke Härnäs; Ludvika [1845 H. v. P.]
nu rikl. i staden m. grannskap; Grangärde Västansjö (allt Bj.).
Saussurea alpina.— Hartman 1838 ------ . Ö. Orsa S om Ljothed v. Emån
(Bj.); Hamra Älvho (vägdike) o. St. Sillakorvamäki (Bj.), Fågelsjö v. banan
(At).
*Silybum marianum (L.) Gaertn. — Tillf, inkommen (el. förv.). Torsdng
Hinsnoret i »hage» 1923 (Ym [F]); Ore Dalfors på gödselhög v. skogshuggarbarack (Rqt).
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Carduus crispus. — S. Borlänge Lusmyren, Domnarvets järnverk, Vika
n. Hällsjön o. Aspeboda Grönskog (Tr). Ö. *Venjan Prostgm (1845 H. v. P.);
Orsa Gråtbäck (1959 At); Hamra Fågelsjö stn (1956 At), Ormsjöstugan
(1946-48 Sjöb.), tillf.? V. Äppelbo »passim» (1845 H. v. P.), ej nu.
Cirsium vulgare. — Ö. Ore Håven (1949 Kil.). V. Äppelbo Sågen stn (1959
At); Malung Andersviksberg alltjämt, Avradsberg fåtalig (Er.).
C. palustre f. fl. alb. — Säter Lerviken (1953 Dn).
C. heterophyllum. - Även i Särnabyn (n. kyrkan: At).
C. heterophyllum x palustre. — *Orsa Oreho 1 ex. 1952 (Bj.).
C. arvense. — Nu i alla snr utom Idre. Ö. ännu i [nedre] Älvdalen a.
(Färje), Ä. stn; Hamra Fågelsjö stn; V. Yakern; *F. Särnabyn (allt At).
Serratula tinctoria. — *B. Ludvika Skuthamn v. jv:n 1 ex. (1956 G. Jn).
Centaurea jacea. — B. Grangärde även Skattlösberg (Sj.). Ö. *Hamra
Älvho (1 grupp 1956 At). V. Sågen stn (d:o 1959 At)=Sam:s fyndort?;
* Floda Flen (Gs); Malungs kyrkbygd fl. längs älven (Sdn), Malungsfors n.
kapellet (Er.).
*C. jacea xphrygia (coll.). — Ny synantrop (bofast). Ludvika Ställviken
längs jv:n i mängd, även på vägkant intill, hela förekm ca 700 m i längd
(1951 Lennart Borg, sedan Bj. o.a.). — Trol. införd m. gräsfrö på banslänterna (tillkomna 1907).
*C. phrygia L. ssp. austriaca (Willd.) Gugl. — Äldre synantrop(?),
naturaliserad. B. Norrbärke SÖ om Sundet rikl. i lövskogssluttning (igen
vuxen slogmark) o. spars. på vägkant nedanför (1948-59 Bj.). — I samma
sluttning Campanula glomcrata (vildf.) i 1000-tal (jfr D.F1.). Samförekm
talar för att båda medföljt finnarna vid bosättningen på 1500-t.
C. cyanus. — Som åkerogräs i starkt avtagande, men ofta odlad o. förv.
(se sid. 7).
C. montana. — Förv. (el. odlingsrest), exv. *Falun Norslund (Pt), *Gagnef
Brötjärna (Pt), * Älvdalen Näset (Färje).-—f. fl. ros.: *Säfsnäs Ursberget ss.
odlingsrest (Bj. m.fl.); * Floda Källbäcken på sandbackar (Bj.).
C. scabiosa. — S. By Tommesbo v. åsen (At); Säter Kalkbrottet 1 ex.
1954 (O. En). B. Söderbärke Rönningen v. Saxen o. Norrbärke L. Bråfall
(Dn); Ludvika Flögberget (vägkant), Skuthamn (banvall); Grangärde
Björnhm o. Tuna-FIästberg (allt Bj.), Botnäset o. Forstäppan (Gs). Y.
Säfsnäs Skräddartorp på åker (1956 G. Jn); * Malung N.Vallerås d:o (194556 Er.).
*C. solstitialis L. — Tillf, inkommen. Ål Sätra v. Insjön 1 ex. 1940 (Fe,
det. At).
Cichorium intybus. — Som föreg. Falun v. ett gatuplank 1949 (Bj. Åker
blom); *Grangärde Botnäset i vall 3 ex. 1951 (Gs).
Lapsana communis. — S. Säter fåtalig o. sporadisk (5 lok., bl. a. Nisshm,
O. En); *Guslafs d:o (4 lok., Tr); St. Tuna Frostbrunn (Tr); Vika Rankhm
o. Sundborn Spadarvet (Bj.); * Svärdsjö Gråsala (1933 Bsm). B. Grangärde
Sunnansjö (Bj.), Stensbo stn (At). Ö. Gagnef Björka (1952-53 Pt); Hamra
Svartåvallen (T. Gärdesten enl. Sjöb.). Y. Säfsnäs Ulriksberg o. Skräddar
torp (G. Jn); Lima Tisjölandet (G. Odmark enl. Sj.). — 0: Ål o. Floda.
Leontodon autumnalis. —— Svarthårig f. även i B. Skattlösberg (Sj.).
Tragopogon pratensis.— Som Senecio vise. (se ovan). S. *Silvberg Rämshm
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stn (1955 Bj.); St. Tuna »vanlig» (Sj.); St. Kopparberg Hälsingg:n (Klb.).
B. [frånsett jv:s närhet] exv. Söderbärke Vik (At); Norrbärke Öv. Starbo
(Bj.); Grangärde Sunnansjö (Bj. o.a.), Burängsberg (1956 Gs). Ö. Leksand
Häradsbygden stn (At). V. [kring jv:r] v. Dala-Järna (Myrbacka: Lbg),
Dala-Floda, Vakern, *Äppelbo stn o. Yttermalung (allt 1959 At). Tillf,
inkommen: * Transtrand Prästg:n (på tomt: 1845 H. v. P.).1
Scorzonera humilis. — S. *Silvberg Nyh:n o. Kutbo (Bj.). B. Malingsbo
Nyh:r (At); Söderbärke L. Busjön (Bj. m.fl.); Ludvika N. Hällsjön (G. En),
Sörvik (Bj.).
Sonchus oleraceus. — S. Folkärna Krylbo (At); Säter Burhagen (O. En);
*Gustafs Naglarby o. St. Tuna Korsgm (Tr). B. Söderbärke Västerby, Norr
bärke Risingsbo, Ludvika Ivikens tipp (allt Bj.). Ö. Gagnef Björka (Pt);
*Mora Noret (1844 H. v. P.); *Hamra Kyrkbyn o. Sandsjö i pot.-land
(1934 resp. 1945 Sjöb.), säkert tillf.
S. asper. — S. St. Tuna Bro o. Frostbrunn (Tr), Gallsbo »besvärligt ogräs»
(Pt); *Svärdsjö Kyrkbyn (Bj.). B. Norrbärke Hällsjö o. Risingsbo (Bj.);
Ludvika kring staden (fl.), Dagkarlsbo o. Norrvik (Bj.). Ö. Mora Noret
(1844 H. v. P.); Ore Dalfors (Siv. & Rqt). V. Säfsnäs Ulriksberg o. Skräddartorp (G. Jn).
Lactuca muralis.-------spr. upp till Runn,-------- S. i alla snr, ej s. ännu i
St. Tuna (mest i bergstr.); Gustafs o. Borlänge fl.; *Vika Röberget, *Torsång
Ornäs o. * Aspeboda n. Björsbo (Tr);-------.B. Malingsbo fl. (se D.FL); övriga
snr ta., åt V till Ljungåsen [V om Grängesberg] o. Gänsberget (Bj. o.a.). —
[Tillägg:] Ö. Leksand Domdalsberget (Tr). V. Säfsnäs Ulriksberg o. Skräddarberget (G. Jn); Nås Närsen (G. & Fl. En); Malung Öjsberget rikl. (Er.).
Mulgedium alpinum (Lactuca alp.). — S. Säter Ytt. Heden alltjämt väl
mående, rikl. blommande (1959 Dn); Silvberg Grängsh:r v. Rosenlundsbacken (Tr). B. Grangärde Hälltjärnsberget [n. Höckna], o. Floberget
(G. En), Torsberg, Aspfallet o. Jansfallet (Gs), Frötjärnsberget (Bj.). Ö.
Leksand Moberget (Hanser Lars Eriksson); Orsa Fryksås o. Granån (Bj.).
V. Säfsnäs Ryberget, Lövkullen o. Kuntberget (G. Jn); Floda Flen (Gs);
Järna Lönnberget (Lbg).
M. macrophyllum (Lactuca macr.). — Ny synantrop (väl delvis förv.), trol.
bofast. S. *Garpenberg nära G. stn 2 lok. (Sj.); *Hedemora Bodarna v. ’Udd
backen’ (1946 Hsn, 1953 Tr, o. a.); * Borlänge Lusmyren på avstj. (1952 Tr);
*St. Kopparberg Dammen (1956 Märta Jörgensen), Korsnäs (1951 Eva
Bunner) väl - Hälsingberg v. vägkant, rikl. (1956 Klb.), nedanf. Högbo
sanat. o. Falun v. Tunnbindarvägen (1957 Pt). *Ö. Gagnefs-byn på avstj.
(1958 Tr). — I regel stora bestånd.
Crepis praemorsa. —- S. Silvberg Kutbo o. Flacksan; B. Norrbärke Spräklan
(S-ut) o. Norrgruvan (allt Bj.).
C. paludosa. — S. a. även i Silvberg (Bj.); Borlänge Bullerforsen o. Ytt.
Mora (Tr).
Hieracium. — Härtill blott viss komplettering o. några rättelser.
H. cernuum. —- Samuelsson 1917 (id. 1907).
1 Säkert kommen m. jord el. frö, ty där odlades talr. prydn.-växter (förtecknade
av H.v.P.).
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H. aurantiacum.--------Spontan (åtm. skenbart) i Malung, eljest--------(jfr nedan). Nya fynd: S. *St. Tuna Baggbo n. sågen (Pt). B. Söderbärke
Västerby (ängsfläck, At); Ludvika staden m. grannskap fl. (Bd o. a.), Blöt
berget (banslänt, G. Berggren), Sörvik (Gösta Eriksson); * Grangärde Sunnansjö (tomt, Gs). Ö. Gagnef Björka (2 st.) o. Moje (Pt); Leksand Slättberg
(Monica Brunstedt enl. Klb.). *F. Idre Grövelsjön (1954 S. Ullerstad enl. At).
— Malungs vilda rödfibbla, som växer i gammal finnbygd o. tillhör den
finska småarten II. excelsius Norrl. (det. Dahlst. et Sam.), är väl trol.
inkommen med finnarna (en parallell till Centaurea phrijgia).
H. pseudoflammeum. — (S. J. Enander 1896). — Tagen v. Lillfjäten
(= Strömmen) 1896, 1897, 1900 (Er), 1906 o. 1912 (Sam.). — En till gruppen
Blyttiana hänförd småart, II. prselubulosum Dahlst., föreligger fr. Orsa
Skäftberg (1897 G. Schotte [U], det. Dahlst.).
H. septentrionale. — Ny synantrop, hittills påvisad fl. i sydl. Dir. — Nytt:
B. *Malingsbo St. Bäcken, *Söderbärke Hötjärn o. Korsheden (allt 1951 At).
Sannolikt införd med finskt vallfrö (jfr Almqu. 57 p. 246).

Eualpina. — Litet nytt hos Arwidsson i B.N. 1929 (p. 131).
Oreadea. — (K. P. Hägerström 1894). — Här tillkommer: *H. Schmidtii
Tausch (coll.): St. Tuna Arnsbergs klack (1956 Tr); Säter Bispbergs klack,
spars. (1958 Tr). Tillhör H. [Schmidtii ssp.] eucrinodes Om. f. crinelloides
Om. (det. Rolf Berg), i varje fall ytterst lik den norska (At).
Silvaticiformia. — En representant för »parkhieracierna» nu funnen:
II. grandidens Dahlst. i By Horndal v. herrg:n rikl. (1959 At). — Uteglömda
i D.F1.: 3 småarter, postumt beskrivna av K. Johansson (i S.B.T. 1929).
—- Därmed i allt 200 kända småarter.
Vulgatiformia. — Hit bör överföras H. plicatum (se nedan). — Till
läggas kan: II. lepidotum Stenstr. i Malingsbo Nyh:r (1951 At). — Därmed
i allt 119 kända småarter.
Dovrensia. — Den hit förda H. plicatum anses hellre böra placeras bland
Vulgatiformia (Johansson i Ark. f. bot. 21 A: 15 p. 82). — Gruppen inskränkes i så fall till fjälltrakterna.
II. umbellatum. — Känd fr. alla snr, även *Säfsnäs (v. Svartälven: At).
Bland + tillf, förvildade gagn- o. prydnadsväxter ha noterats —
förutom sädesslagen, potatis, ärter, dill o. a. — även Aconitum
cammarum (jfr D.FL), Betonica macrantha C. Koch, Calendula of
ficinalis L., Delphinium elatum L., Digitalis purpurea L., Eschscholtzia
californica Cham., Lychnis chalcedonica L., Parthenocissus uitacea
Hitchc. osv.
Distriktens och socknarnas artantal.

Enligt samma beräkningsgrunder som anförts i D.F1. (p.l 11—112)
återges här det numera kända artantalet i varje distrikt och socken
(el. stad). — På sistone bekomna tillägg (se nedan) ha inräknats,
men reservation må göras för smärre fel. — Liksom i D. Fl. (p. 111)
anföras inom parentes de tillf, inkomna, medan enbart förvildade
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(el. odlingsrester) i regel måst lämnas åsido. — Kommentarer ute
lämnas här.1
S. = Södra Dalarna

751

( + 95)

a. Folkarebygden
592
596
541
470

By
Folkärna
Grytnäs
Avesta

( + 19)
(+ 20)
( + 16)
( + 12)

b. Österbergslagen
Garpenberg
Hedemora
Husby
Stora Skedvi
Säter
Gustafs
Silvberg
Stora Tuna
Borlänge
Torsång
Vika
Aspeboda
St. Kopparberg (m. Falun)
Sundborn
Svärdsjö
Enviken

B. = V ästerbergslagen
Malingsbo
Söderbärke

Norrbärke
Ludvika
Grangärde

509 (+ 3)
614 ( + 25)
535 (+ 1)
574 (+ 9)
558 (+ 7)
492 (+ 2)
524 (+ 2)
550 (+14)
480 ( + 40)
455 (+ 7)
482 (+ 5)
450 (+ 1)
564 ( + 42)
474 (+ 4)
524 ( + 10)
455 (+ 6)
682 ( + 61)

448
568
592
597
576

(+ 3)
(+ 4)
( + 20)
( + 35)
( + 21)

Ö. = Österdalarna
Gagnef
Ä1
Bjursås
Siljansnäs
Leksand
Rättvik
Boda
öre
Orsa
Sollerö
Mora
Våmhus
Venjan
Älvdalen

715 (+65)

536
448
483
416
555
579
474
498
542
436
521
419
432
540

( + 14)
(+ 5)
(+ 4)
(+ 6)
(+14)
( + 17)
(+ 4)
( + 11)
( + 22)
(+ 3)
( + 14)
(+ 1)
(+ 3)
( + 20)

Bihang:
Hamra

387 (+ 3)

V. = Västerdalarna
Säfsnäs
Floda

Nås
Järna
Äppelbo
Malung
Lima
Transtrand

F. = Fjällsocknarna
Särna
Idre

603

( + 22)

432
444
424
455
386
470
433
461

(+
(+
(+
(+

4)
3)
2)
3)
(+ 2)
( + 15)
(+ 7)
(+ 4)

494

(+

7)

425 (+ 2)
460 (+ 5)

I hela Dalarna: ca 845 ( +135); därtill ett 20-tal underarter, ca
115 hybrider samt ca 80 mera tillfälligt el. obetydligt förvildade arter.
Nytt material från sydväxtbergen.
En mängd exempel på sydbergsfloran anfördes i D. Fl. (tab. 5).
Särskilt genom G. Tholander ha talrika nya fynd meddelats från
1 Påpekas må blott, att bottenrekordet för Äppelbo säkert är skenbart; socknen
är en av de minst genomsökta men hyser förvisso mer än 400 arter. —- Ökningen
för Hamra (27 arter) beror till hälften på synantroper, komna med jv:n och delvis
nog tillfälliga.
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en del av dessa berg tillika med artlistor från flera andra. Vi samman
ställa här de förra och ett urval av de senare. — Ej alla äro »sydberg»
i egentlig mening men väl »sydväxtberg» (en mer adekvat benäm
ning, lancerad av Du Rietz i S.B.T. 1954).— De sist anförda äro berg
branter av mindre format i låglandets utkanter.
Uppställning och beteckningssätt ansluta sig till nämnda tab.
(D.F1. p. 83-90). Liksom där utelämnas trivialfloran. — * betecknar
sydskandinaviska, f synantropa inslag. — Alla fynd av större intresse
nämnas även i artförteckningen ovan.
Siffrorna motsvara numren i D.F1. tab. 5. Bokstäver markera nya
lok., nämligen:
Ö =Malung: Öj sberget, antytt i D.F1. p. 441 och kort berört av Waldén
men alltjämt föga utforskat. Vad nu är känt (mest genom Pell Algot Eriks
son 1958) visar dock, att berget är ett av Västerdalarnas rikaste. Det består
av diabas.
B =Våmhus: Bönsaberget, lodbrant mot öster med »typisk rasmark
nedanför» (allt enl. C. G. Färje 1954; ofullständig uppteckn.).
A=St. Tuna: Arnsbergs klack, sydbrant med klippavsatser och rasmark (inventerad — liksom de följ. — av G. Tholander olika år; i allt 104
arter, varav dock 6 på bergets östsida).
K “Gustafs: Klövberget (vid Dammsjön), östbrant med hamrar och
rasmark (undersökt även av O. Eriksson [1949 m.fl. år] som utökat Tholanders lista med några; i allt ca 90 arter).
S - Gustafs: Staberget (kartans p. 238), med sydbrant (01 arter).
P “Gustafs: Slättklacken (vanl. kallad Pellesberget, kartans p. 180),
sydbrant (nära bebyggelse, varav en del synantropa inslag; 91 arter kända).
R =Vika: Röberget, SO-brant (»rätt fullständig lista», 66 arter).
*Acer plalanoides
*Corylus avellana
Daphne mezereum
*Lonicera xylosteum
Prunus padus
Rhamnus frangula
*Ribes alpinum
R. rubrum
*Tilia cordata
* Viburnum opulus
Adsea spicata
* Anemone hepatica
*A. nemorosa
*Arabidopsis thaliana
Ardostaphylos uva-ursi
*Asplenium septentrionale
*A. trichomanes
Sa. Bot. Tidskr., 5i (1960) : 1

191, 371
73,17
37
(27), 37
19,28

P1

B
öa
ö

B

A

Ö

•
28

S

Ö
Ö

>
Ü

B
(B)
B
(B)

B
B
B

(A)
A

p
p

A

(27), 28
(27)
(25), 37
26
26
18

RU2

[P]

S

A

K
K
K

(A)

K

s
s

p
p
p
p
p
p
p

R
R

R
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* Astragalus glycyphyllus
Calamagrostis arundinacea
C. epigejos
* Campanula persicifolia
*Carex digitala
C. pallescens
*C. pilulifera
■\Cirsium vulgare
Coeloglossum viride
Convallaria majalis
Cystopteris fragilis
Dryopteris filix-mas
*Epilobium montanum
*Fragaria vesca
*Galeopsis bifida
Galium boreale
G. triflorum
* Geranium robertianum
Goodyera repens
Hieracium pilosella
H. glomeratum (coll.)
H. saxifragum (coll.)
H. Schmidtii (coll.)
* Hypericum maculatum
Hypochoeris maculata
*Lactuca muralis
*Lathyrus montanus
L. pratensis
*L. silvestris
*L. vernus
Lotus corniculatus
Lycopodium selago
Melica nutans
*Moehringia trinervia
*Monotropa hypopitys
Paris quadrifolia
*Platanthera bifolia
Poa glauca
P. nemoralis
*Polygonatum officinale
Polypodium vulgare
*PotenhlIa argentea
*Pteridium aquilinum
*Pyrola chlorantha
Rubus saxatilis
tScleranthus annuus
*Scrophularia nodosa
*Sedum annuum

Ü
A
37
38

K
K

S
S

p

R
R

s
s

p
p

R

s

p

s

p
p

(K)
Ö

?

A
A
A

K
K
K
K

26
Ö
16,26
142,37,40
27,28
37
19,37

27
18,(37)
19,26

Ö
Ö

B
B
B
B
B

Ö
?

K

A
A
A
A
A
A
A

K
K
K
K
K
K

A

K

s

A
A

K

s

s

p

p

R
R
R
R

p
p
(R)

K
30
19
(19,26)
28,37

A
A
A
Ü
A
A

25,26,37
19, 26
26
16
27
215, 26
(27)
19
26
215,26,38
28,37
37
19,37
26
19
73, 26, 28

ö

B

ö

(B)
B
B

(ö)
ö

B
B

ö

(B)

(A)
A
A

A
A
A
A

p
p

s

K
K

s

K

s

K

s

K
K

s

p

R

K

s
s

p
p
p

R
R

s

p

s

p
p
p

K
Ri
K

K
K
K
K
K

s

p
p

R
R
R

R
R

s
A

K

p
p

19,38
A
K
s
p
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* Silene rupestris
*Stachys silvatica
Stellaria graminea
*S. longifolia
* Trifolium medium
Urtica dioica
*Verbascum thapsus
* Veronica chamsedrys
*V. officinalis
Vicia cracca
*V. sepium
*V. silvatica
Viola montana
*V. riviniana
* V. rupestris
*Viscaria vulgaris
Woodsia ilvensis

Ö

A

K

S

A
A
A

K
K4

S

38
38
26
38
26
19
26,28,40
(25,26,27)
15

B

A
A
A
A
(A)

K
K
K
K

s
s
s
s
s
s

R
R

R
R

.
Ö

73, 37, 38
26
Ö

B
B

A
A

K4
K

A
A

K
K

s

R

s
s

R

Av i D.F1. tab. 5 uppräknade tillkomma: Anemone vernalis (7)3, * Arenaria serpyllifolia (19), *Centaurea jacea (17), *Epilobium collinum (26),
Gentianella campestris (17), * Veronica verna (37; alla enl. Bj.) samt *Ajuga
pyramidalis (S), fCrepis tectorum (P), Erigeron acre (A), -\*Filago arvensis
(28)5, tKnautia arvensis (A), Prunella vulgaris (26), Tussilago farfara (R)
och Viola tricolor (K). — I enstaka berg (jlr D.F1. p. 90) även *Brachypodium pinnatum (37), *Epipactis helleborine (26), *Hypericum perforatum
(K), *Jasione montana (28), Listera ovala (37). — Subspontana: lönn (se
tab.), krusbär (A), dru vfläder (19, 27, A, P). — Synantroper i övrigt: Ara
bis arenosa (P, R), Campanula patula (28, A, S), C. rapunculoides (38),
Matricaria inodora (P), Myosotis arvensis (K)4, Potentilla anserina (R), P.
norvegica (P), Silene cucubalus (A), Tanacetum vulgare (40, P), Viola arven
sis (K)4 samt Vicia hirsuta (K, S) — denna möjl. spontan?
1 förvild. 2 blott 1 ex. 3 enl. Pettersson (på ’Gnupen’, som tydl. även avsågs
med ’Väsaberget’ i tab. 5). 4 enl. O. Eriksson. 6 uteglömd i tab. 5.

Ortnamnsförklaringar.
Utöver de redan i D.F1. givna klargöras här sådana namn, som
på generalstabskartan äro tvetydiga, svårfunna el. obefintliga (en del
återfinnas dock på de geologiska kartbladen). Även påpekas nagia
förut nyttjade namn, som ersatts av mera tidsenliga.
Folkärna: Sjövik [folkhögskola], i Nor v. Bäsingen.
Gagnef: Tansåhyttan, vid Tansån nära Myrholen.
Garpenberg: Herrgården "~G:s bruk; Skitjärn, 1£ km SV om föieg.
Grangärde: Brotjärn, invid Tuna-Hästberg; Galtryggskärren, min Norhyttan o. Botåsen; Kallhaga = kartans Katthaga; Krapplöt [kalkbrott], ovan
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Burängen (N om Pårisån); Limberget, v. Rämshyttan; Lindbastmora =
Linnbärsmora; Nyhyttan, 4 km NV om Norh:n; Pluskkärret, intill Tomossen; Saxdalen [by] = Rävvåla; Saxdalssjön, -bäcken o. -berget avse sjön
Saxdalen, dess avlopp [nära sjön] resp. ett berg $ km SÖ om sjön (allt NV
om Laxsjön); Skötsveden [torp], på Bullernäset (intill en grönstensbrant);
Åkyllan =sammanflödet av Gänsån o. Pårisån; Ångertjärnarna = kartans
Ångtj. [Ö om Norsån]; Åtjärn =kartans Åltj. [v. Tomossen].
Gustafs: Ho[v]berget, v. Kårtylla (i gränsen); Hallberget, i Tosarby;
Klövberget, v. Dammsjöns västsida; Långhag, gängse benämning på Långhagsforsens kraftverk [v. Skedvigränsen], här alltid avseende älvens nord
sida; Pellesberget = Slättklacken = kartans p. 180 [v. Bodarna]; Staberget =
p. 238 [S om G. stn].
Hamra: Mjösjödammen [ovan Rullbo] o. Svartåvallen [SÖ om Svansjön],
jfr karta hos Andersson & Hesselman (fig. 1), även i S. T. Å. 1904 p. 298.
Järna: Mirån = Gensens avlopp; Vakern = V. stn (med omgivn.).
Ludvika: Dalgruvan, N om Skeppmora; Domargården [ = nya kyrkoherdebost.], på Hammarbacken [nära följ.]; Herrgården, v. Ludvika f. d. bruk;
Jonttjärn =geol. kartans Bjurtjärn [V om N. Hällsjön]; Norsberget avser
berget v. sjön Norsens NÖ-sida; Nottjärn, v. Frugården; Skuthamn, v.
Väsman bortåt Ställviken [NV om Herrg:n].
Malung: Malungshem, min Grönland o. Holarna; Perjostjärn, i Malungsfors; Seshån, i Vallerås (min Hån o. älven).
Norrbårke: Gårdmyrgruvan, sydligast i Stållbergsfältet; Herrgårdsön =
Bruksön.
Orsa: Gråtbäck alltid = G. hpl. (v. Svegbanan) med närmaste grannskap.
Silvberg: Klockares, min Magnilbo o. Risshyttan; Sandviksgölen avser
myrgölen V om Sandviks by (v. landsv.); Skallertjärn, NV om Stensjön.
St. Skedvi: Hornberget, N om Rasjön; Lindåsbäcken, i Kyrkbyn.
St. Tuna: Hinssjön, i Norr-Amsberg; Kalkbergsfältet, 1J km N om Skens
hyttan; Lustberget, strax N om Hjerpbo.
Svärdsjö: Svärdsjö gruvor (Boviks-, Svartviks- o. Kompani-gruv.), min
Boda o. Sundänget.
Säter: Kalkbrottet, ovan Burhagen; Lomtorpet, Ö om Marken; Näsåkern
[tipp], i dalen Ö om Dalsbyn.
Söderbärke: Hälltorpet, V om Näsby; [L.] Blåkullberget, V om Björk
berget i sockenrån; Vallhalla [f. d. kanalstation], v. Nors bro.
Venjan: Vimosågen [hpl.] = Kättbosågen.
Älvdalen: Nyängen (el. -ängarna), 5 km NÖ om Lövnäs.
Källförteckning.

a. Litteratur.
Här sammanställas publikationer som tillkommit efter D. Fl. (eller som
där uteglömts). Några för ämnet oväsentliga meddelanden lämnas åsido. —
»Natur i Dalarna» citeras direkt (med sidohänvisn.), utan uppräkning av de
många där ingående uppsatserna. — Förkortningar som i D. Fl. (p. 414).
Almquist, E., 1957: Järnvägsfloristiska notiser. — S.B.T. 51.
Bergqvist, E., 1953: Från Frostbrunnsdalen. — S.N. (Tidskr.) p. 30.
5 — 603371
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Björkman, G., 1957: Växtvärlden i Orsa. — I: Orsa. En sockenbeskrivning.

III. (Stockholm.)
Cajander, A., 1935: Über die fennoskandischen Formen der Kollektivart

Carex polygama Schkuhr. — Annal. Vanamo 5:5 (Helsinki).
Dahlin, A., 1952: I naturens rike. — I: Gagnef och Mockljärd — en hem

bygdsbok (Falun). — Några nya växtlok. nämnas (p. 250).
D.F1. = Dalarnes flora (se ovan p. 1, not).
Eckerbom, N., 1951: Bergslagens sloghage. — S.N. (Årsb.) p. 19-30.
Forsslund, K.-I-L, och Curry-Lindahl, K., 1949: Natur i Dalarna. Göte
borg. — Fläri talrika bot. uppsatser av olika förff.
Frendin, FL, 1955: Holmsjöarna i Stora Tuna socken. — S.N. (Tidskr.) p.
143-146.
__»__,f 1959: Socknens naturförhållanden. — 1: Stora Tuna. En sockenbe
skrivning (Falun). — Några nya fynd i avsnittet »Växtvärld» (p. 5065); ej cit. (av tidsbrist).
Fries, M., 1949: Den nordiska utbredningen av Lactuca alpina, Aconitum
septentrionale, Ranunculus platanifolius och Polygonatum verticillatum. — Acta phytogeogr. suec. 24.
Färje, C. G., 1958: Flora Elfdalensis. Älvdalens Flora med artförteckning
och kommentarer samt växternas älvdalska benämningar. — Älv
dalen. — I artförteckn. även ståndorts- o. frekvensuppg. av in
tresse, diverse nya växtlok. o. flera nya arter (varav dock ett par
missförstådda; några arter förbisedda).
Geete, E., 1951: Hassel i norra Dalarna. — Skogen, p. 115.
Granerot, A., 1951: Tidigare ej publicerade fynd av Epipogium i Dalarna.
— B.N., p. 87-88.
Hannerz, D.,1942: Några intressanta växtlokaler i Ekshärads [m. fl.] sock
nar. — Meddel. fr. Värml. naturhist. förening 14 (Karlstad). —Några
uppg. fr. gränsen.
Hylander, N., 1953: Nordisk kärlväxtflora I. — Stockholm.
__»__} 1957 (a): On Cut-leaved and Small-leaved forms of Scandinavian
Birches.
__»__; 1957 (b): On Cut-leaved and Small-leaved forms of Alnus glutinosa
and A. incana. — Båda i S.B.T. 51. — Jfr Lustgården 1956-1957.
Jalas, J., 1950: Zur Kausalanalyse der Verbreitung einiger nordischen
Os- und Sandpflanzen. — Annal. Vanamo 24:1 (Flelsinki). — Några
beståndsanalyser från Dir. i tab. 4, 7, 8, 9.
Kulling, O., 1948: [Jordlagren i] Beskrivning till kartbladet Falun. S.G.U. Ser. Aa, N:o 189.
Lindell, P., 1897: Sedum Telephium. — I: Minnesblad för Dalarne, utg. af
A. Lidman o. K. Trotzig (Hedemora), p. 34.
Lindquist, B., 1932: Om den vildväxande skogsalmens raser och deras
utbredning i Nordvästeuropa. — Acta phytogeogr. suec. IV.
Lundberg, F., 1953: Typha latifolia L. i Västerdalarna. — B.N., p. 434-435.
—»—( 1957; Epipogium aphyllum i Västerdalarna. — B.N., p. 484-487.
Lundqvist, G., 1951: Beskrivning till jordartskarta över Kopparbergs län.
— S.G.U. Ser. Ca, nr 21.
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Lundqvist, G., 1953: [Jordlagren i] Beskrivning till kartbladet Säter. —

S.G.U. Ser. Aa, N:o 194.
Melin, E. 1923: Experimentelle Untersuchungen über die Konstitution und

Ökologie der Mykorrhizen von Pinus silvestris L. und Picea Abies
(L.) Karst. — Mykologische Untersuchungen und Berichte. II
(Cassel). — Beståndsanalyser från Dir. p. 276 o. 297-299.
N. i D. = Natur i Dalarna (se ovan Forsslund o. Curry-Lindahl).
Nitzelius, T., 1949: Dendrologernas dalafärd 1948. — Lustgården, p. 73 ff.
Palmgren, A., 1959: Carex-gruppen Fulvellae Fr. i Fennoskandien. I. —
Flora fennica 2 (Helsingfors).
Pettersson, E., 1956: Om två hasselförekomster i Älvdalen. — S.B.T. 50.
Sam. Exs. — se D.F1. p.423 (överst).— Nu komplett; även i bokform (Fal
köping 1950).
Sjörs, H., 1949: Några växter funna huvudsakligen år 1948. __ B.N.
—»—, 1954: Slåtterängar i Grangärde finnmark. — Acta phytogeogr. suec.
34. — Om floran speciellt p. 22-34.
—»—, 1959: Föreningens vårutfärd till Säter 1958. — S.B.T. 53, p. 132-134.
Skärman, J. A. O., 1918: Salix myrtilloides funnen uti Trysil i Norge —
S.B.T. 12.
Waldén, H. W., 1956. Hassel i Malung. Ett diskussionsinlägg. — S.B.T. 50.
Ytterligare finnas uppräkningar av vanliga el. förut kända arter från
olika håll, bl. a. hos Lagerberg i S.B.T. 1922 (p. 288), Malmer & Sjörs i
B.N. 1955 (p. 52-55), Sylvén i Lustgården 1943 (p. 84-86), Witting i
S.B.T. 1949 (p. 717). — Se även nedan (A. Samuelsson i detta häfte).

b. Handskrifter.
v. Post, H. ■ Utöver förut nämnda (D.F1. p. 425) har Almquist genom
gått: »Annotationer i Botanik och Wext-Geographien 1844» och »Anteck
ningar i Botanik och Wextgeografi 1845» jämte dagboksanteckn. från samma
färder (se ovan sid. 4 i not). Ett fåtal uppg:r finnas överförda i »Dalarnes
Cotyledoner 1844». — Allt i K.V.A:s bibi.
Sjöberg, O., »Inom Loos-Hamra-Kårböle—Ängersjö anträffade växter»
[en täml. fullständig sammanställning av litt.-uppgifter med tillägg av
huvudsaki. egna rön, de flesta från hälsingedelen av Loos; jfr ovan sid. 4[.
— Nu skänkt till Riksmuseets bot. avdeln.

c. Meddelare och samlare.
I detta tillägg medverkande ha redan uppräknats (se inledn.). — Beträf
fande personförteckningen i D. Fl. (p. 426 ff.) må tilläggas:
Boman, Eric (f. 1867, d. 1925), slutl. avdelningschef vid Muceo Nacional
de Historia Natural i Buenos Aires (enl. Allsvensk Samling 1948; påpekat av
E. Klefbeck).
Efterskrift.
Nyligen har Almquist gjort vissa studier i Lunds botaniska museum
och Falu läroverksherbarium. Det förra har erhållit F. Lundbergs bot.
samlingar, vari sågos belägg för de flesta av L. meddelade fynd och åtSv. Bot. Tidskr.,
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skilligt mer •— bl. a. en västerdalsk Cmna-kollekt! — I Lund bekoms f. ö.
av N. Sylvén ett tillägg till södra Gagnefs flora m. m. Annat har nyrapporterats från olika håll, bl. a. från Säter (stud. Harald Henrysson [ne
dan: Henr.] genom E. Dahlgren).
Sålunda tillkommet material, för vars åtkomst A. särskilt har att tacka
museiintendent T. Norlindh och adj. E. Klefbeck, kunde till en del in
föras ovan (i korrektur). Återstoden jämte några glömda uppg:r sammanställes nedan.
Isoetes echinospora. — *Leksand Flaten v. Mossabäcksdammen (Lbg).
Sparganium Friesii x simplex. — *Malung Perjostjärn (Lbg [L], det. Lr).
S. angustifolium x Friesii. — Leksand Molnbyggen (Lbg [L], det. Lr).
[S. glomeratum. — Ett fynd i Mora (D. Fl.) tillskrives Lr (ej Bj.).]
Potamogeton alpinus. — Järna Flatberget i ’Fyrfottjärn’ (Lbg); Malung
Backsälen (Sdn). — I Siljans vikar fl. (Lr).
P. oblongus. —■ Järna Mögsjöån v. Balisen [i Leksand?] o. bäcken ovan
Gräsbacktjärn (Lbg).
Cinna latifolia. — *V. Järna Lönnberget (1957 Lbg [L], det. Siv. & At).
Rikligt samlad men blott steril. — Nämnd med reservation 1958 (Lbg
muntl.).
Holcus mollis. — Även i *Ö. Cagnef Säls by, rikl. (1952 Siv.).
Carex Buxbaumii. — Leksand Göån (n. Gösjön) o. Järna Ballsån (Lbg).
*C. Bergrothii Palmgr. — stående min C. Oederi och C. jemllandica —
finns i »Dalarna» (D. Fl. p. 441, även Palmgr. p. 71), men lokaluppg. sak
nas ännu.
Gagea minima. — Säter staden v. tennisbanan (åtm. före 1957: Henr.);
Norrbärke Risingsbo återf. i mängd (1960 Bj.).
Chenopodium polyspermum. — Falun Åsbo (1914 M. Ekström [F]).
Montia rivularis. — St. Kopparberg Myckelmyran (1888 V. Hammar
strand [L]); Sollerö S. Saxens fäb. (Lbg).
Silene rupestris. — Garpenberg Realsbo hage (B. Lindquist); Ludvika
Fängenhällarna (Bd); Älvdalen Nybolet (1883 Sp.) -— allt enl. ex. [L].
Berberis vulgaris. — Enst. buskar sedda v. *Vika Dalvik (1932 Fe) o.
*Sollerö Bengtsarvet i ängsbacke (1955 Fe).
Sisymbrium officinale. — Hedemora staden alltjämt (1959 Hsn).
Trifolium arvense. — *Hedemora en gård v. Munken, talr. (Hsn).
Epilobium collinum. — *Garpenberg Finnhrn (kalkbrott: B. Lindquist [L]).
E. lactiflorum. — *Gagnef Brötjärna o. Säl-backarna (Siv.).
Veronica agrestis. •— *Säter staden (Henr.); Söderbärke Kyrkbyn (At).
Härutöver ännu några spridda uppg:r (sockenvis ordnade):
Säter (enl. Henr.): Actsea spicaia (Dalkarlsnäs), Vicia silvatica (Bispberg), Lgthrum salicaria (Dalkarlsnäs o. Uggelbo), Chamamerium angusti
folium f. fl. alb. (Vålängarna), Odontites rubra (Ängarna);
Gagnef (enl. Siv.): Scirpus pauciflorus (Löfsen), Lamium amplexicaule
(Mockfjärd), L. intermedium, Galium verum o. Sambucus racemosa (alla v.
Brötjärna), Lapsana communis (Säl);
Järna (enl. ex. av Lbg): Potamogeton gramineus (Sönnbergsdammen),
Stellaria longifolia (Sörberget), Anemone vernalis (min Skramsen o. Gensen),
Ranunculus pellatus (Åktjärn), Daphne mezereum (Vålberget), Epilobium
montanum (Sörberget), Hippuris vulgaris (L. Eldån).
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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SKOGSVEGETATIONEN INOM EN DEL AV
GARFENBERGS KRONOPARK.
AV

ARNOLD SAMUELSSON.
Förord.
I föreliggande arbete, som tillkommit på initiativ av professor
E. Björkman, Kungl. Skogshögskolan, i samråd med professor G.
Stålfelt, Stockholms Högskolas botaniska institut, beskrives olika
skogssamhällstyper och däri ingående flora inom ett mindre område
i Garpenbergstrakten i sydöstra Dalarna. Meningen har varit att
kartlägga och genom provyteanalyser redogöra för huvuddragen av
vegetationen i området, som användes som övningsfält för botanik
undervisningen vid Skogshögskolans Garpenbergsförläggning.
Området har i samråd med laborator H. Sjörs, Skogshögskolan,
valts så, att det inom en måttlig areal ger flesta möjliga skogssam
hällstyper utan att för den skull vara alltför sönderhackat och svår
överskådligt. Övningsfältet är för övrigt ganska typiskt för kulturpåverkad skogsmark i Bergslagen.
Till laborator Sjörs, som hela tiden varit min närmaste hand
ledare, och vars hjälpsamhet varit mig till stor nytta, vill jag framföra
mitt varmaste tack. Dessutom har bistånd i olika former lämnats
mig av studenter tillhörande 1958 och 1959 års Garpenbergskurser
samt av fil. lic. Nils Nykvist och stud. Lars Olander.
Inledning.
Undersökningsområdets belägenhet och storlek.

Det undersökta området är beläget i Garpenbergs socken i Da
larna. Det sträcker sig i riktning NV-SO i en ca 300 m bred och 2 000
m lang parallelltrapetsformad yta från Fransbo, ung. 1,2 km SO
om Garpenbergs herrgård, till Hässlcn, det senare beläget i ytans
sydöstra del. Hela det undersökta området omfattar således ung. 60
ha.
Sv. Bot. Tidskr.,
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Topografi.

Terrängen är i stort sett tämligen mjukt kuperad utan inslag av
topografiska ytterligheter. Från Fransbo, 175 m ö.h., stiger området
ganska jämnt upp till 205 m, en höjd som det når på två ställen, dels
vid Hässlen, dels på en höjdrygg 300 m SV om Getmossen.
En lokal dal är belägen väster om Hässlenvägen. Dalen, vars botten
nu delvis upptages av ett mindre kärr (fig. 1) genomllytes av en bäck.
Bäcken är en rest av en tidigare ganska kraftig isälv. Den lilla ängen,
som är inlagd på kartan (fig. 2) i dess södra del, är ett randdelta
uppbyggt av denna is älv.
Högsta kustlinjen (HK), som i trakten ligger på ca 195 m ö.h.,
skär området i det närmaste i riktning N-S (fig. 1).
Berggrund.

Berggrunden utgöres norr om Brattforsvägen-Horndalsvägen av
leptit, söder därom av en röd, kvartsrik urgranit (S.G.U. Ser. Aa,
184). Leptiten är järnmalmsförande och inom området linns liera
provbrytningshål. Någon brytning har dock inte förekommit.
Berg går i dagen endast på några ställen och där i så ringa grad,
att de ej inlagts på kartan.
Jordarter.

Den uppgjorda jordartskartan (fig. 1) är efter revision samman
ställd av delkartor, utförda som slutprov i kursen för marklära av
eleverna vid Garpenberg. De lösa jordarterna utgöres av morän,
sediment och torvbildningar.
Av nämnda jordarter upptages området till ung. 85% av morän,
som under HK utgöres av en svallad, sandig morän, ovan HK av en
sandig-moig morän. Båda moränslagen har normal blockhalt.
En kraftigare svallad morän, som har upptagits som strandgrus
och grus, täcker ca 8% av ytan. Denna lokal är belägen i området
kring Fransbovägens korsning med Garpenbergsvägen och den
följer den senare till Bengtsbo. Väster om hygget vid nämnda kors
ning sluttar terrängen mot väster, och det forntida h a vet har obe
hindrat kunnat ligga på och svalla ut det finare materialet. Där grus
kappan är som bredast, är en av de lokaler belägen, där berget går
i dagen. Gruset har här en mäktighet på endast några dm och vegeta
tionen är mycket torftig. Längre mot Bengtsbo tilltar grusets mäklighet, och här kan man hitta flera djupa sår efter gamla grustag.
Finare sediment påträffas i lokala sänkor såväl över som under
So. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1

SKOGSVEGETATIONEN I GARPENBERGS KRONOPARK

71

t. Garpenberg

t. Brattfors

grus

finmo
mjäla
torv
lättlera

moig moran
svallad morän

Fig. 1. Jordartskarta över undersökningsområdet.
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HK, utmed vattendrag och framförallt i dalen V om Hässlenvägen.
Torvbildningar finns i större utsträckning på tvenne lokaler: i gran
sumpskogen SO om Fransbo samt i kärrmarkerna.
Jordmån.

Jordmånen bildas av humuslagret och det från den oförändrade
mineraljorden avvikande markskiktet. De olika jordmånstyperna
urskiljas efter den olika utbildningen av dessa skikt (Tamm 1940,
Malmström 1948-49). Trenne huvudgrupper kan då uppställas,
nämligen podsol, brunjord och jordmånstyper utan podsol eller
brunjord.
Inom det beskrivna området fmns såväl podsol som brunjord och
olika mellanformer. Den sista av de nyssnämnda grupperna saknas
såvitt författaren vet. Humuslagret är inom de kulturpåverkade
markerna ofta av mulltyp, medan det i blåbärsgranskogarna, vilka
delvis aldrig varit nyttjade till hagmarksbete eller slåtter, är utbildat
som råhumus.
Klimat.

Garpenbergsområdet läge i sydöstra delen av Dalarna ger det en
blandning av lokalmaritimt och lokalkontinentalt klimat. Den årliga
nederbörden uppskattas — inga tillgängliga uppgifter finns för
trakten — till drygt 600 mm (muntlig uppgift av jägmästare Ekbom).
Professor Troedsson (1956 s. 8) erhöll årsvärdet 685 mm under
perioden 1/7 1953-1/7 1955 inom sitt försöksområde, vilket är
beläget endast några hundratal meter från författarens. Med ut
gångspunkt från en årlig nederbörd på 610 mm blir humiditeten,
uttryckt som avrinning, 610 — 348,6 =261,4. Evapotranspirationen
348,6 erhålles ur uttrycket 30,4-4,2 +220,9, där 4,2 är årsmedeltemperaturen (Tamm 1954 och 1959 s. 9). Enligt Tamm (1959 plansch
2) ligger humiditetstalet mellan 250 och 300 mm för trakten. Må
nads- och årsmedeltemperaturer för Garpenberg (se Tabell I) är be
räknade ur observerade värden för Stjärnsund beläget 18 km N om
försöksområdet.
Cirka 25% av årsnederbörden faller som snö med första snön om
kring 1 nov. och sista omkring 1 maj. Snötäckets varaktighet är dock
betydligt kortare, ca 140 dagar, och ett djupt och varaktigt snötäcke
uppkommer normalt i december-januari och försvinner i mars—april
(Troedsson 1956 s. 14). Antalet frostfria dygn är knappt 200;
Sv. Bot. Tidskr., 5U (1960) : 1
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Tabell I. Medeltemperaturen (°C) i Garpenberg 195 m ö.h.
enl. Troedsson 1956.
Januari
Februari
Mars
April

— 5,6
-5,0
-2,0
+ 2,5

Maj
Juni
Juli
Augusti

+ 8,2
+ 13,9
+ 15,9
+ 13,6

September
Oktober
November
December

+ 9,2
+ 4,2
-0,8
-4,2

Året

+ 4,2

vegetationsperioden, med minst +3° medeltemperatur, börjar omkr.
15 april och slutar omkr. 25 oktober (ca 190 dygn), och antalet
sommardygn med minst +10° medeltemperatur är över 110 (enl.
Atlas över Sverige).
Metodik och vegetationsindelning.
Upprättandet av en växtsamhällskarta, efter vilken förf. i fort
sättningen skulle kunna arbeta vid provyteläggningar o. dyl., skedde
på följande sätt. En skogskarta över kronoparken Garpenberg i
skalan 1:10000 förstorades till skalan 1:2000, detta för att den dels
skulle bli lättläst, dels för att ett från omgivningen avvikande täm
ligen litet växtsamhälle skulle kunna införas.
Från en baslinje parallell med undersökningsområdets längsriktning uttogs med 50 m avstånd vinkelräta linjer genom kompassgång.
Under stegning utefter linjerna karterades området med hänsyn
främst till fältskiktet. Där så erfordrades gjordes avvikningar åt si
dorna från linjerna för att olika växtsamhällens gränser skulle kunna
sammanbindas. På grundval av före och under karteringen urskilda
växtsamhällen uppställdes en tabell över huvudgrupper av skogssamhällstyper, vilka i sin tur indelades i grupper och undergrupper
(Tabell II). Huvudgrupperna betingas av skogens utvecklingssta
dium. Härtill kommer områden som inte kan betecknas som skogklädda.
Inom kategorien »äldre skog» har förf. följt Malmströms (1948-49
och 1956) indelning av skogssamhällena. Enligt denna indelning kan
efter bottenskiktets utseende tre huvudtyper av skogssamhällen ur
skiljas:
1. Lavrika skogar (lavskogar), med bottenskikt företrädesvis
av lavar (renlavar, korallavar etc.).
2. Mossrika skogar, med väl—svagt utbildat bottenskikt av
företrädesvis husmossor (Hylocomia), kvastmossor (Dicrana) och
liknande friskmarksmossor.
Sv. Bot. Tidskr.,
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3. Sumpmossrika skogar (sumpskogar), med väl-svagt ut
bildat bottenskikt av företrädesvis vitmossor (Sphagna), björn
mossan Polytrichum commune, stjärnmossor (Mnia) och liknande
sumpmarksmossor (sumpmossor).
Av dessa huvudtyper saknas inom undersökningsområdet lav
skogar helt.
Malmströms uppdelning (1956) av mossrika barrskogar i (A) med
ris, (B) med låga örter, (C) med höga örter, (D) med gräs och (E)
utan fältskikt har bibehållits, dock i något förändrad form. Sålunda
har under B och C tillagts ris, varför växtsamhällena i fråga får
följande benämning: B med ris och låga örter, C med ris och höga
örter. Dessutom ingår E enbart under »tät unggranskog» då »äldre
skog» utan fältskikt ej förekommer. Örnbräkenskog har tillagts.
De sumpmossrika barrskogarna indelas vidare enligt Malmströms
schema i (A) mosseaktiga barrsumpskogar, (B) risskogsliknande
barrsumpskogar och (C) kärraktiga barrsumpskogar. Av dessa
saknas A och B inom det kartlagda området. Här har terminologin
ändrats till »sumpmossrika skogar» då inom undersökningsområdet
förekommer kärraktig såväl barr- som lövskog.
Varje växtsamhälle har undersökts genom en eller flera provyteläggningar och, där så varit nödvändigt, genom tillägg av växter,
som ej fallit inom provytorna. Ytorna har varit av två storlekar:
10 x 10 m och 5 x 5 m. Storleken av provytan i varje enskilt fall
finns angiven vid varje provyteanalys. Sammanlagt har cirka 1 800
m2, fördelade på 43 provytor, undersökts, förutom 12 provytor i
tillägget (se sid. 101). Platserna för provytorna är valda subjektivt,
dvs. någon slumpmässig metod har ej använts. Då ytorna ej skall
användas som något statistiskt underlag, utan endast vill visa art
förekomsten inom varje växtsamhälle, har förf. ansett detta till
vägagångssätt acceptabelt. En artlista upprättades för varje prov
yta och växternas täckning, dvs. bladytans projektion på marken, har
angivits enligt Hult-Sernanders schema (Sjörs 1956 s. 49) på
följande sätt:
Täckningsgrad

5
4
3
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Fransbo

Getmossem

Bengtsbo

Hässlen

Fig. 2. Karta över de viktigare växtsamhällena. För tolkning av de olika växtsam
hällena hänvisas till tabell II, sid. 75. De onumrerade områdena är ängar, åkrar o. dyl.
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Fig. 3. Karta över Kungsgården Garpenberg upprättad åren 1855-57.
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Indelningen av växtsamhällena i höjdled följer nedanstående upp
ställning:
1.
2.
3.
4.

Trädskikt >5 m
Buskskikt 5—ca 0,7 m
Fältskikt, vari alla örter inräknas, samt vedväxter under 0,7 m
Bottenskikt: mossor och lavar.

För pH-mätningar har små jordprover tagits på fem olika ställen
ur humustäcket antingen i eller i närheten av provytorna.
Provytorna är lagda under somrarna 1958 och 1959. Gamla kul
turmarker kring boningshus — gårdsplaner, trädgårdar etc. — har
ej varit föremål för analyser.
Floristiska uppgifter från området (Fransbo och Hässlen) finns
hos Almquist 1949.
Beskrivning av undersökningsområdets växtsamhällen oeli däri
ingående flora.
I. Hyggen.

Rena kalhyggen och kalhyggen med frötall finns lokaliserade till
i stort sett tre platser: a) 400 m S om Fransbo, b) området kring
Brattfors-Horndalsvägen samt c) 200 m SV om Hässlenvägen.
För enkelhetens skull och för att få en bättre direkt jämförelse av
floran på hygge med och utan frötall har dessa framställts gemen
samt. För område b) enligt ovan är kartan schematisk, beroende på
att denna lokal är sönderstyckad av små lokala röjningar och hyggen
med däremellan liggande snår av tät unggran i smala ryggar.
Hygget S om Fransbo har undersökts. Det är i sin nedersta del
beläget på en höjd av 180 m ö.h. och stiger ganska brant uppåt till
185 m, där också berget går i dagen. Jordarten är grus- och strand
gruslager, som delvis är mäktiga, delvis endast några centimeter
tjocka runt berget. Jordmånen utgöres av podsol med ett tunt råhumustäcke. Norra delen av hygget med frötall är av utpräglad torr
ristyp. pH-mätning gjordes för denna del och gav ett värde av 4,9.
Sluttningen nedanför HK gör att grundvattnet blir rörligt. Den norra
delen av hygget gynnas dock ej av detta då berggrunden går så ytligt.
I sydöstra delen av kalhygget dominerar fläckvis (i ytor om 3-5 m2)
örnbräken. Insprängd mellan dessa lyser mjölkörten men mest
framträdande är denna utmed vägkanten. Hallon, som ju också
tillhör hyggenas karaktärsväxter, framträder inte här så påtagligt.
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Tabell III. Provytor för kalhygget och hygget med frötall
S om Fransbo.
Provytornas storlek 5x5 m.
Täckningsgrad
Arter

Utan frötall
1

Med frötall

2

3

4

2

2

Trädskikt
Pinus silvestris.....................
Buskskikt
Betula pubescens ....
Betula verrucosa . . .
Juniperus communis . . .
Picea abies.................
Pinus silvestris ....
Rhamnus frangula ....

3
1

2
1
1

2
1

2

Fältskikt
Acer platanoides ....
Agroslis tenuis ....
Betula pubescens . . .
Betula verrucosa ....
Calamagrostis arundinacea ....
Catluna vulgaris . . .
Carex digitala.....................
Carex piluli/era................
Chamaenerion angustifolium ....
Dactylis glomerata.....................
Deschampsia flexuosa . . .
Empetrum hermaphroditum.................
Fesluca ovina....................
Fragaria vesca.................
Juniperus communis . . .
Luzula pilosa................
Melampyrum pratense ....
Phleum pratense ....
Picea abies................
Pinus silvestris . .
Polenlilla erecta . . .
Pteridium aquilinum ....
Rhamnus frangula ....
Rubus idaeus ....

1
1
1

1
1

3
1
1
2
1
5
2
1
1
1
1
1

1
1

4

2

1
1

1

1
2
5
1
1
1
1

1

1

1
2
1

1
1

1
2
1

1
1

1

2
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Tabell III (forts.)
Täckningsgrad
Arter

Utan frötail
2

1

Rumex acelosa.......................................
Rumex acetosella...................................
Sorbus aucuparia...................................
Trientalis europaea..............................
Vaccinium myrtillus..........................
Vaccinium vitis-idaea..........................
Vactinium uliginosum......................
Veronica officinalis..............................
Viola riviniana...................................

Med frötall
3

4

1
1
1
1
1

2
i
i

3

1

1

i

4
1
3
2
1
1

4
1
1

2
1
1
1

i
1

5

1
1

Bottenskikt
Aulacomnium palustre......................
Dicranum scoparium..........................
Dicranum spurium..............................
Dicranum undulatum..........................
Hylocomium splendens......................
Pleurozium Schreberi..........................
Polytrichum commune..........................
Polytrichum juniperinum.................
Webera nutans.......................................
Cetraria islandica...................................
Cladonia rangiferina..........................
Cladonia silvatica ..............................
Cladonia spp...........................................

1
1
3
1
2
1
1

i

1

Däremot täcker denna art stora ytor av kalhygget vid Brattforsvägen.
Både mjölkörten och hallonet tillhör de växter, vilka uppenbarar sig
då nitrater bildas. Detta sker efter avverkning av skogsträden, varvid
dessas finaste rötter med mykorrhizor befinner sig i upplösning och
gödslar marken (Romell 1934, 1939, 1952). Hyggets karaktärsväxt
framför andra är dock kruståteln.
På hygget med frötall frodas lingonet, framför allt på de torrare
lokalerna kring berget. Tallarnas höjd uppskattas till 20-25 m. Den
Ijuskrävande ljungen trivs här väl och är stadd i utbredning, i a dc
mest extrema torrlokalerna trängs islandslav med vanlig och gulxil
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renlav. Förhärskande mossa inom samtliga provytor är Dicranum
undulatum. Av provytorna 1 och 2 framgår att risen är starkt tillbakaträngda på kalhygget jämfört med hygget med frötall.
II. Tät unggranskog.

1. Med fältskikt.
Bestånd av denna typ finns endast på fyra ställen: a) korsningen
Garpenbergsvägen-Brattforsvägen, b) 100 m V om nämnda lokal,
c) motsatta sidan av vägen 100 m NV om lokal b samt d) 50 m SV
om Getmossen. Av dessa har den 15-25 år gamla skogen omedelbart
vid vägkorsningen analyserats. Lokalen ligger något över HK, dvs.
på en höjdnivå strax över 195 m ö. h., varför åtminstone ytan av den
sandiga morän, som här utgör jordarten, är svagt svallad. Ett humus
täcke med rikligt inslag av barrförna ligger över en podsol.
Någon provyta är ej lagd, utan förf. har nöjt sig med att tränga
igenom de 4-7 m höga unggranarna och anteckna ört- och mossinslag. Hela ungskogen bildar en mosaik bestående av dels gröna
fläckar på ett par kvadratmeter, dels risiga unggranssnår med en
markyta nästan helt täckt av barr. På de gröna fläckarna dominerar
steril kruståtel i små låga tuvor. Förutom kruståteln finns här i fält
skiktet:
Agrostis tenuis (fertil)
Betula verrucosa (små ex.)
Linnaea borealis
Lycopodium annotinum
Luzula pilosa
Majanthemum bifolium
Mclampyrum silvaticum

Oxalis acetosella
Pteridium aquilinum
Rubus idaeus
Trientalis europaea
Vaccinium myrtillus
Viola riviniana

Bottenskiktet bestar övervägande av Pleurozium Schreberi med inslag
av Hylocomium splendens, Dicranum undulatum och Ptilium cristacastrensis.
Den ljuskrävande örnbräken står till största delen i granskogens
utkanter samt på större öppna partier i densamma.
Under de risiga och täta unggranarna hittas endast små fläckar
med kruståtel, beroende på den ringa ljuslillgången och den kraftiga
barrförnan. I dessa snår tycks husmossan ha större konkurrenskraft
an på de öppna ytorna. Enstaka exemplar av kammossa anträffades.
2. Utan fältskikt.
Förekommer endast som två mindre lokaler öster om det tidigare
beskrivna hyggesområdet. Granarna är här något äldre och högre än
6 - 603371
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i unggranskogen med fältskikt, men om möjligt ännu risigare. Mark
vegetation saknas så gott som fullständigt, men där sådan finns
utgörs den av enbart mossfläckar.

III A. Äldre mossrik granskog.

Denna skogstyp är den vanligast förekommande inom undersök
ningsområdet. Granskogens ålder varierar från plats till plats, dock
kan en genomsnittsålder på typen ifråga antagas vara ca 70 år.
Beståndsbildande tall finns ej på något ställe. Björken däremot
spelar överallt en mycket framträdande roll, till stor del beroende på
att övervägande delen av skogsarealen tidigare varit hagmark eller
slåtteräng.
Genom tillmötesgående av t.f. revirförvaltaren för Garpenbergs
revir Olof Strandberg hade förf. tillfälle att studera äldre kart
material över sitt arbetsfält. Förf. har på grundval av detta material
fått bekräftat, att större delen av området så sent som år 1857
det år kartan upprättats — varit hagmark eller slåtteräng. Dessa
förhållanden kan också mycket väl märkas i örtinslaget, framför
allt i lågörtssamhällena, vilka härbärgerar sådana hagmarksindikatorer som Lathyrus montanus, Hypochoeris maculata, Chrysanthe
mum leucanthemum, Prunella vulgaris m.ll. Terräng, jordart, jord
mån m.m. är inom skogstypen så varierande, att förf. föredrar att
beskriva dem under varje undergrupp.
1. Mossrik granskog med ris (blåbärsgranskog).
Förutom en mindre blåbärsskog några hundra meter SO om
Fransbo dominerar risskogarna stort i områdets södra del där de
upptar drygt hälften av arealen. Den stora sammanhängande blåbärs
skogen V om Getmossen ligger på ett tidigare hagmarksområde.
Risskogen SSV om kärren (fig. 2) ligger på ett område med ganska
markant lutning mot kärret. Vattentillgången synes här vara god, var
för man med detta som stöd skulle kunna förmoda en bättre skogslyp. Emellertid visar även kartan från 1857, att området ej nyttjats
till vare sig hagmark eller slåtteräng. Tydligen är orsaken lill skogstypens utbildning att söka i andra faktorer än vattentillgången.
De områden som undersökts närmare är det ovan nämnda SO om
Fransbo, samt skogen V om Getmossen. Detta med tanke på att det
första området ligger under HK, medan det andra ligger över HK.
Dessutom är förstnämnda område inte kulturpåverkat i så måtto att
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där varit hagmark el. dyl., vilket däremot varit förhållandet vid
Getmossen. Någon märkbar skillnad i floran på grundval av dessa
omständigheter kan ej iakttagas.
Området SO om Fransbo ligger på en höjd av ca 185 m ö.h. och
sluttar svagt mot vägen. Vid fältkar teringen föreföll det förf., som
om området skulle ligga något högre än omgivningen, dvs. en lokal
höjdplatå skulle utbreda sig i ungefär samma omfattning som skogstypen. Örtfloran har tidigare kanske varit artrikare och frodigare, ty
dräneringen inom området är god med rörligt grundvatten. Blåbärsgranskogen utgör ju ofta det naturliga slutstadiet på marker som
tidigare burit annan vegetation (Sjörs 1956 s. 119).
Skogen står på en svallad sandig morän, som i södra delen är så
kraftigt svallad, att den här benämnes grus. Jordmånen utgöres av
en typisk podsol med ett tämligen kraftigt råhumustäcke. Trädskiktet
är uppblandat med enstaka björk. Växtsamhällets sammansättning
framgår av provytorna 3, 4 och 5.
Blåbärsgranskogen vid Getmossen skiljer sig i flera avseenden
från den tidigare beskrivna. Jordarten är här en osvallad, sandigmoig morän med finare sediment i de lokala svackorna. Som även
nämnts tidigare, ligger området över HK, på en genomsnittsliöjd av
ca 200 m ö.h. En orsak till att den tidigare hagmarken så fullständigt
övergått till den nu rådande skogstypen utan att lämna kvar något
av den tidigare floran, kan kanske vara, att den övergivits tidigare
än motsvarande områden på andra håll inom undersökningsområdet,
vilket haft till följd att risen på så sätt haft längre tid på sig att
konkurrera ut de känsligare hagmarksväxterna. Tyvärr har förf. inga
tidsuppgifter om de olika hagmarks- och slåtterängsområdcnas över
givande.
Terrängen är här mer kuperad än annorstädes inom undersök
ningsområdet, med stora, tämligen branta kullar med däremellan
liggande fuktstråk. Detta har till följd, att grundvattnet sjunker, med
ett torftigare växtsamhälle på kullarna som resultat. Möjligt är att
endast fuktstråken utnyttjats som direkt betesmark, och att sålunda
området redan under hagmarkstiden karaktäriserades av blåbärsris.
Fuktstråken bildar aldrig någon egentlig sammanhängande yta av
sådan storlek, att de, utan risk för fullständig sönderplottring av
kartan, kan inläggas.
\ id pH-mätning erhölls ett värde av 4,6. Provytorna 1 och 2 är
representativa för kullarna i skogstypen.
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Tabell IV. Provytor för mossrik granskog med ris (blåbärsgranskog).
Provytorna 1 och 2 belägna V om Getmossen, storlek 10 x 10 m.
Provytorna 3 (10 x 10 m), 4 och 5 (5 x 5 m) SSO om Fransbo.
Täckningsgrad
Arter

1

2

3

4

5

3
4

2
4

1
4
2

1
4
3

2
4

1
1
2

1

2
1

1
1
2

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1
i

1
1

1

Trädskikt
Betula pubescens ....
Picea abies.........................
Pinus silveslris.................
Buskskikt
Betula pubescens ....
Juniperus communis . .
Picea abies.........................
Pinus silvestris.................
Sorbus aucuparia ....

1

1
1
1

1

Fältskikt
Agrostis tenuis.................
Anemone nemorosa ■ ■ ■
Calluna vulgaris ....
Carex pilulifera.................
Deschampsia caespitosa
Deschampsia flexuosa . ■
Festuca ovina.....................
Goodyera repens ....
Linnaea borealis ....
Luzula pilosa.....................
Majanthemum bifolium .
Melampyrum pratense . .
Monotropa hypopitys . .
Potentilla erecta.................
Pteridium aquilinum . .
Rubus saxatilis.................
Sorbus aucuparia ....
Trientalis europaea . . .
Vactinium myrtillus . . .
Vaccinium vitis-idaea . .

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
5
1

4
3

i
i
5
2

1

1

1
1
5

5

1

1

1
1
2

1
1

1

1

1

Bottenskikt
Dicranum majus ....
Dicranum scoparium . .
Dicranum undulatum . .
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Tabell IV (forts.)
Täckningsgrad
Arter

Hylocomium splendens .
Pleurozium Schreberi .
Ptilium crista-caslrensis
Sphagnum Girgensohnii
Sphagnum parvifolium .

.
.
.
.
.

1

2

3

4

5

1
2
2
i
i

1
2
2

1
3
1
1

3
2
1

3
2
1

2. Mossrik granskog med ris och låga örter.
Som framgår av fig. 2 förhärskar lågörtskogen markant över de
andra skogstyperna, vilket också är att vänta då större delen av
undersökningsområdet varit starkt kulturpåverkat genom slåtter och
bete. Utbredningen av lågörtskogen sträcker sig såväl över som under
HK. Lågörtskogen är ytterligare uppdelad i tre undergrupper.
a. Normal — varmed menas en lågörtstyp där, enligt 1857 års
karta, marken ej varit kulturpåverkad.
b. Fältskiktsfattig.
c. Hagmark; i detta fall har förf. varit tvungen att sammanföra
skog rik på låga och höga örter under den gemensamma termen
hagmarksörtskog, då svårigheter uppstod att sätta en absolut gräns i
växtsamhällena mellan högörtskog och lågörtskog.
Termen hagmarksörtskog är kanske inte helt lyckad då här även
ingår forna lövängar.
a. Normal lågörtgranskog återfinnsi området närmast omkring
hygget och blåbärsgranskogen SO om Fransbo. Hela området sluttar
svagt ned mot Garpenbergsvägen. Björkinslaget är här betydligt
större än i blåbärsgranskogen. Höjden över havet ligger mellan
190-195 m, dvs. strax under HK. Jordarten utgörs också av en sandig
svallad morän och jordmånen av en brunjord med ett mullhumustäcke. Grundvattnet är överallt rörligt och högt, vilket märks särskilt
väl i lokala sänkor där bottenskiktet till stor del utgörs av Sphagnumarter. Provytorna 5-8 är lagda strax under HK, som här är tydligt
markerad av en hög rygg. Marken där ytorna lades är väl vatten
försörjd, och eftersom den är relativt plan ett gott stycke nedåt
Garpenbergsvägen avstannar vattenströmningen något, vilket ger
marken en hög fuktighet. Det hela visar sig också som ett stortuvigt
område där ris och andra, mindre vattenkrävande, växter trängs på
Sv. Bot. Tidskr., 5i (1960) : 1
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tuvorna kring trädrötterna, medan en frodig lågörtvegetation utbildats
i de fuktiga svackorna. I direkt anslutning till den normala lågörtskogen finns ett lågörtsområde, som tidigare varit hagmark och
löväng. Det område som avses är beläget omedelbart Ö om ängen vid
Bengtsbo. Med avsikt att underlätta en jämförelse av artfloran mellan
den normala lågörtskogen och denna hagmarkslågörtskog (prov
ytorna 1-4) har förf. sammanställt samtliga 8 provytor i Tabell V.
Terrängen är inom den forna hagmarken jämnt sluttande från
HK mot vägen och ett rörligt grundvatten gynnar uppenbart vegeta
tionen. Mot områdets nedre del tilltar buskvegetationen kraftigt,
framför allt av gråal (provyta 2). Jordmånen utgöres av brunjord med
ett väl utbildat humustäcke av mull. Någon större skillnad i örtfloran
och dess sammansättning mellan normal lögörtskog och hagmarks
lågörtskog kan ej märkas. Även i den förra påträffades en sådan
typisk hagväxt som Lathyrus montanus. Troligt är också att kreaturen
även betat utanför de egentliga hagmarksgränserna och på så sätt
hjälpt till att sprida hagmarksörterna. pH-prov vid Bengtsboområdet
gav värdet 5,3.
b. Fältskiktsfattig lågörtgranskog har, förutom en del
smärre förekomster spridda inom undersökningsområdet, sin största
sammanhängande utbredning ett hundratal meter Ö om Bengtsbo.
1857 års kartmaterial visar att området tidigare varit hagmark, på
ömse sidor omgivet av lövängar. Att nu finna några spår av en hagmarksflora i denna täta, risiga, mörka skogstyp är omöjligt, vilket
visar hur beroende växterna är av ljustillgången och hur snabbt ett
ogallrat trädbestånd kan förändra en vegetationstyp.
Den uppskattningsvis 60-70-åriga skogen står här så täl, att en
ständig halvdager råder. De äldsta träden når en höjd av max. 20 m.
Under de högre träden följer ett, som förf. i detta fall vill benämna
det, lågträdsskikt av unga risiga träd med dålig torrkvistrensning.
Torra, döda grenar spretar ända från marken ut från de decimeter
tjocka stammarna. Området ligger omedelbart under HK på svallad
sandig morän och den Backa terrängen ger ett stillastående grund
vatten, som här också ligger högt. Kring trädrötterna på den fukti
gaste marken har bildats tuvor, vilket gör att träden ser ut som om de
stod på socklar. Inslaget av björk är betydande, något som påtagligt
framgick i mitten av september 1959. Markytan var då helt gul av
björklöv.
Markvegetationen är ytterst mager, en omständighet som till
största delen beror på den knappa tillgången på ljus. Bitvis, där
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Tabell V. Provytor för mossrik granskog med ris och låga örter
Provytorna 1-4 = hagmarkstyp.
Provytorna 5-8 = normal lågörtskog.
Provytornas storlek 5x5 m.
Täckningsgrad
Arter

normal

hagmarkstyp
1

2

3

4

5

6

7

8

2
3

2

1
3

3
2

3
4

1
5
1

3
4

2
3

3

1
1

Trädskikt
Betula pubescens.....................
Picea abies .............................
Pinus silvestris.........................
Buskskikt
Acer platanoides.....................
Alnus incana.........................
Betula pubescens.....................
Juniperus communis ....
Picea abies..............................
Pinus silvestris.........................
Populus tremula.....................
Prunus padus.........................
Rhamnus frangula.................
Rubus idaeus .........................
Salix caprea.............................
Sorbus aucuparia.....................

1
1
1

1

1

1
1
1

1
1
1
2
1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

2

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

2

Fältskikt
Agrostis tenuis.........................
Anemone hepatica.................
Anemone nemorosa.................
Anthoxanthum odoratum . . .
Athyrium filix-femina ....
Calamagrostis arundinacea . .
Campanula patula.................
Carex digitala.........................
Carex pallescens.....................
Carex pilulifera.....................
Carex vaginata.........................
Cirsium heterophyllum . . .
Deschampsia caespitosa . . .
Deschampsia flexuosa ....
Dryopteris spinulosa ....
Festuca ovina.........................

2
1
1

1
1

1

1
1
1
2

1

1

1

1
1

2
1
2
1

1
1
2

1

1
1

1
1
1

2

1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
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Tabell V (forts.)
Täckningsgrad

2

1
Filipendula ulmaria ....
Fragaria vesca..........................
Galium boreale..........................
Geranium silvaticum ....
Hieracium murorum ....
Hieracium silvaticum ....
Hypericum maculatum . . .
Lastrea dryopteris.....................
Lastrea phegopteris.................
Lathyrus montanus.................
Linnaea borealis.....................
Lycopodium annotinum . . .
Lycopodium selago.................
Luzula multiflora.....................
Luzula pilosa..........................
Majanthemum bifolium . . .
Melampyrum pratense ....
Melampyrum silvaticum . . .
Melica nutans..........................
Oxalis acetosella.....................
Picea abies..............................
Potentilla erecta.....................
Pleridium aquilinum ....
Ramischia secunda.................
Rubus idaeus..........................
Rubus saxatilis..........................
Rumex acetosa..........................
Solidago virgaurea.................
Sorbus aucuparia.....................
Slellaria graminea.................
Succisa pratensis.....................
Trientalis europaea.................
Vaccinium myrtillus ....
Vaccinium vitis-idaea ....
Veronica chamaedrys ....
Veronica officinalis.................
Vicia sepium..........................
Viola canina..............................
Viola palustris..........................
Viola riviniana..........................
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6

5

4

3

7

8

1

1
3

1

1
1

1

2
1

1
1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
i

2
1

1
1

1
1
1

2

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1
2

2

1

1

1
1
1
1
1
1
1

2

2

3

1

1

1

1

1

3

1

2
1
1

1

1
1
1
1

1
1

1

2

2

2

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

2
1

1

1

1

1
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Tabell V (forts.)
Täckningsgrad
Arter

hagmarkstyp
1

2

3

1
1
1
1

1
1
1
1
1

normal
4

5

6

7

8

1

1
1
1

1
1
1

i
i
i

1
1
1

1

1

2

3

2

1

1
1

1
1
1
2
1

3

1
1

1

2

Bottenskikt
Brachythecium sp......................
Cirriphyllum piliferum . . .
Dicranum majus.....................
Dicranum scoparium ....
Dicranum undulatum ....
Drepanocladus imcinatus . .
Hylocomium splendens . . .
Hypnum cupressiforme . . .
Mnium affine.........................
Plagiochila asplenioides . . .
Plagioihecium sp........................
Pleurozium Schreberi ....
Polylrichum commune ....
Polytrichum formos um . . .
Polylrichum juniperinum . .
Ptilium crista-castrensis . . .
Rhodobryum roseum ....
Rhytidiadelphus triquetrus . .
Sphagnum Girgensohnii . . .
Sphagnum squarrosum . . .
Telraphis pellucida.................
Thuidium sp...............................
Webera nutans.........................

1
1
1
1
2
1
1
1
1

4
1

1
1
2

1

1
1

1
1

3

1

1
1

1
1
1

1

1
2

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

skogen står som tätast, finns över huvud taget inte en ört. Marken är
helt betäckt av endast barrförna. Troligt är också att den rikliga
barrförnan, som ligger som ett täcke på marken, bidrar till att
förhindra uppkomsten av en eventuell örtflora. Här och där finns
dock insprängt små ytor med vägg-, bus- och kvastmossor.
Där emellertid något ljus förmår tränga ned genom kvistverket,
bar en örtflora utbildats, utan att den för den skull på något sätt
dominerar markytan. Provytan är lagd inom en sådan »ljus lokal»,
men en del örter finns likväl endast representerade med ett exemplar.
Detta gäller Rubus saxatilis, Viola riviniana och Dryopteris spinulosa.
Solidago virgaurea och Veronica officinalis ståtade vardera med hela
Sv. Bot. Tidskr.,
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Tabell VL Provyta för fältskiktsfattig lågörtgranskog.
Provytans storlek 5x5 m.
Arter

Täckningsgrad

Trädskikt
Betula pubescens..................................
Picea abies ..........................................

3
4

Lågträdskikt
...........................................

3

Agroslis el. Melica..............................
Dryopteris spinulosa.........................
Oxalis acelosella..................................
Rubus saxatilis......................................
Solidago virgaurea..............................
Vaccinium myrtillus.........................
Veronica officinalis..............................
Viola riviniana ..................................

1
t
1
1
1
t
1
1

Picea abies
Fältskikt

Bottenskikt
Dicranum majus..................................
Hylocomium splendens.....................
Pleurozium Schreberi.........................
Sphagnum Girgensohnii.....................

1
2
2
1

tre exemplar. Förutom de genom provytan redovisade växterna på
träffades vid en genomgång av området Melampyrum silvaticum,
Acer platanoides, Sorbus aucuparia (låg), Dicranum undulatum,
Mnium affine, Rhodobryum roseum samt Sphagnum parvifolium. Utan
tvekan skulle en gallring av de yngre granarna omedelbart gynna
uppkomsten av en artrikare och frodigare flora. Jordmånen är god,
vilket en sådan mossa som Rhodobryum ger belägg för. Granskogens
tillväxt har varit god, innan beståndet slöts till det nu rådande.
c. Lågörtrik granskog — hagmarkörtskog. Förutom den ti
digare redovisade hagmarksvegetationen vid Bengtsbo (provytorna
1-4 sid. 87) har vegetationen vid Fransbo undersökts. Den är såväl
artrikare som frodigare. Den forna lövängen ligger här på en lägsta
höjd av 175 m ö.h. och stiger sedan ganska brant mot öster upp
till 185 m, där terrängen jämnas ut och en kärraktig gransumpskog
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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uppträder. Området är sålunda helt beläget under HK och jordarten
utgörs av en svallad sandig morän i vilken finns insprängt grus- och
sandlinser i lokala svackor. Ett kraftigt och rikt mullhumustäcke
bildar tillsammans med underliggande brunjord en mycket god
jordmån. Grundvattnet ligger högt, och eftersom det kommer från
den högre belägna platån blir det mycket rörligt. Trots torkan som
maren 1959 var vegetationen, frånsett områdets ytterkanter mot
vägen, här frisk och grön. Ett pH-prov gav värdet 6,1.
Lövträdsinslaget är stort, dock är det endast björken som når
trädhöjd. Buskskiktet är kraftigt och på sina ställen ingår talrika
meterhöga askplantor. Närmaste moderträd finns på de öppna
markerna vid torpen i Fransbo något hundratal meter därifrån. Att
området är starkt kulturpåverkat visar bl. a. inslaget av förvildade
rosbuskar, vilka påträffades alldeles i närheten av en provyta. Gran
skogen är ca 70-80 år gammal.
Angående provytorna bör nämnas att nr 1 är lagd i området
strax under gransumpskogen. De avvikande beteckningarna i prov
yta nr 2 beror på att växterna där upptecknats av laborator Sjörs
1 samband med en jordprovsanalys, utan att täckningsgraden blivit
uppskattad. Tecknet + betyder att arten finns och ++ att den är
dominerande. Förf. bar tagit med denna provyta, därför att däri
ingår arter, som ej finns representerade i de andra ytorna. Provyteanalyserna finns upptagna i Tab. VIII, ytorna 1 t.o.m. 4.
Tilläggsväxter, dvs. sådana som påträffats i området men ej fram
kommit i provytorna, är redovisade efter provytorna. Samma för
faringssätt kommer att tillämpas även i fortsättningen.
3. Mossrik granskog med ris och höga örter — hagmarkörtskog.
I undersökningsområdets norra del påträffas den enda lokalen för
denna skogssamhällstyp. Vegetationen domineras här av Geranium
silvaticum och Rubus saxatilis.
Terräng, jordart, jordmån och vattentillgång är likartade de under
2 c (se ovan) beskrivna. pH-värdet blev här emellertid något högre,
nämligen 6,2. Provytan är lagd så, att den till ca 1/3 faller inom en
gammal åker. I)e höga örterna är spridda över hela provytan. Högörtskogen ligger tämligen öppet, vilket hade (ill följd, att den höga
frodiga vegetationen, som år 1958 stod halvmeterhög, på grund av
torkan och den intensiva solstrålningen 1959 var helt förbränd och
med örterna liggande mot marken. Svårigheter uppstod därför vid
provyteanalysen med avseende på täckningsgraden av de ytstora
Sv. Bot. Tidskr., 5b (I960): 1
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växterna. Möjligen är den angivna täckningsgraden för Geranium
silvaticum något för låg. Det stora inslaget av ängsväxter kan till
stor del tillskrivas den äng som ligger i nästan direkt anslutning till
högörtskogen. Mot söder övergår detta växtsamhälle omärkligt i
lågörtskogen beskriven under 2 c, varför förf. här inte vill dra någon
gräns dem emellan. Artlistan för området finns redovisad i Tab. VIII,
yta nr 7.
4. Mossrik granskog med örnbräken (ha g mark).
I norra delen av den tidigare beskrivna fältskiktsfattiga lågörtgranskogen (2 b) finns en liten, knappt 50 m lång och 20 m bred,
triangulär yta. Denna, som är helt trädlös, har tidigare antagligen
utgjort en liten slåtteräng eller hagmark. Området är beläget just på
HK, varför den sandiga moränen är något svallad. Vid genomgången
av området år 1958 i samband med karteringsarbetet var hela ytan
översållad av örnbräken i en sådan mängd, att den helt förhindrade
uppkomsten av en rikare Hora, som området eljest skulle ha kunnat
härbärgera.
I september 1959 besöktes området på nytt. Örnbräkenbeståndet
var starkt reducerat och fanns nu endast kring ytans kanter och där
utan att på något sätt ha samma dominans som året innan. Orsaken
härtill är nog att finna i den intensiva solstrålningen och torkan,
faktorer som tillsammans givetvis måste vara ytterst kännbara för
en så ytstor växt. I stället för örnbräken dominerades ytan detta år av
gräs, framför allt då Agrostis tenuis, Deschampsia flexuosa och Deschampsia caespitosa.
5. Mossrik granskog med gräs.
Gräsgranskogar, som uppträder som ett stadium i skogar, vilka
blivit gallrade (Malmström 1956), finns på flera ställen inom un
dersökningsområdet. Eftersom denna typ av skogssamhälle relativt
snabbt återfår sitt tidigare utseende, kan man givetvis vänta sig att
påträffa skogsvegetationer, som utgör en mellanform mellan den ur
sprungliga skogssamhällstypen och den nu rådande.
Förf. har under rubriken enligt ovan tagit in endast sådant skogs
samhälle, där fältskiktet på ett markant sätt domineras av gräs.
Med andra ord, en skog som blivit gallrad för så länge sedan, att
den i det närmaste återfått sin ursprungliga vegetation, är upptagen
under den växtsamhällstyp den tillhörde innan gallringen. Gemen
samt drag för alla de undersökta lokalerna är den svaga utveck
lingen av buskskiktet.
Sv. Bot. Tidskr., 54 (i960) : 1
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Gräsgranskogen i sin mest extrema form förekommer endast inom
ett mindre område, som är beläget cirka 300 m V om kalhygget vid
Fransbo och alldeles vid undersökningsområdets norra gräns. Gall
ring av skogsbeståndet företogs åren 1941 o. 1952. Det är från denna
lokal provytorna 1 och 2 (sid. 95) och pH-värdet härrör sig. Jord
arlen, som är en sandig morän, är något svallad, ty HK går här rakt
genom området. Vattentillgången synes vara god och grundvattnet
rörligt. Jordmånen utgöres av en podsol med ett humustäcke av
godartad råhumus. Vid pH-prov erhölls värdet 5,4.
Granbeståndet är mycket vackert med en trädhöjd på i genomsnitt
23 meter, detta vid en ålder av 60-70 år. Högsta granen mätte vid
en provisorisk mätning 27 m. Den över allt inom fältskiktet domi
nerande kruståteln förekommer endast som steril och liggande ganska
tätt mot marken som en mjuk, grön matta. På en del ställen har små
kolonier av invandrade örter ujipkommit, framför allt då av Majanthemum bifolium. En sådan Majanlhemum-koloni har kommit
med i provvta 1, därav den höga täckningsgraden. Som helhet be
traktad får provyta 2 anses vara den mest representativa för växt
samhället.
Att säga vilken skogssamhällstyp som så småningom kommer att
utbildas här är svårt. Utefter områdets norra kant ligger en blåbärsgranskog, medan den södra kanten vetter mot lågörtskogen nedan
för HK. En utveckling mot ristyp skulle kunna väntas i betraktande
av jordmånen, men förekomsten av Rhodobryum roseum (provyta 1)
talar däremot, då denna mossa vill ha mullartade marker.
En provyta (nr 3 sid. 95) lades i en år 1948 gallrad gran-tallskog
belägen omedelbart V om den tidigare beskrivna täta unggranskogen
vid korsningen Garpenbergsvägen-Brattforsvägen. Området ligger
några meter under HK på svallad sandig morän ocb jordmånen ut
görs av podsol med ett ganska tunt råhumuslager. Här har före
gallringen varit en typisk risskog, och att en sådan kommer att
återbildas står utan vidare klart. Härför talar det artfattiga fältskik
tet, som, om utvecklingen skulle gå mot en lågörtskog, redan vid
detta skede skulle vara artrikare. Risen, vilka starkt tillbakaträngs
på hyggen eller vid gallring, har ännu inte kommit på allvar. Några
få kvistar av blåbär påträffas emellertid vid en del stubbar och
på tuvor. Karaktärsväxten Deschampsia flexuosa finns här också som
fertil.
Ett tredje gräsgranskogsområde utbreder sig i en större samman
hängande yta mitt emot det nyss beskrivna. Här har återställandet
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Fis 4. Gallrad blåbärsgranskog med företrädesvis kruståtel, ca 450 m\NV om Get
mossen. Skogen gallrad 1934 samt 1954 (stormfällda stammar). A. Samuelsson 3.9
1959.

till den ursprungliga skogssamhällstypen (blåbärsgranskog) gått så
långt att blåbärsriset utmed områdets kanter vid granrötter och tuvor
börjat konkurrera ut kruståteln. Även inne i området finns blåbarskolonier, som är stadda i utbredning.III
III B. Mossrik björk-granskog med låga örter — hagmarksörtskog.

Denna skogssamhällstyp förekommer blott inom en mindre aieal
och upptar området mellan kärret och Hässlenvägen. Hagmarken
gränsar i väster mot bäcken, i öster mot blåbärsgranskog och lågöitgranskog. Från vägen, belägen på en höjd av 198 m ö.h., sluttar
terrängen först tämligen obetydligt ett attiotal meter, föi att däreftei
få en något brantare lutning fram till kärret, som ligger på en höjd
ö.h. av 190 m. Jordarten är inom områdets övre delar mot Hässlen
vägen osvallad sandig-moig morän, som närmare kärret övergår i
moig morän. Ett mulltäcke, som i områdets övre delar är ganska
tunt men ökar i mäktighet närmare kärret, överlagrar en brunjord.
Grundvattnet tycks ligga djupt i det mindre sluttande partiet av omSu. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Tabell VII. Provytor för mossrik granskog med gräs (1 och 2) och
för gran-tallskog gallrad 1948 (3).
Provytornas storlek 5x5 m.
Täckningsgrad
Arter

1

2

3

3

5

3

4
1

1
4
1

Trädskikt
Picea abies...........................................
Buskskikt
Picea abies...........................................

1

Fältskikt
Carex digitala.......................................
Deschampsia flexuosa..........................
Luzula pilosa..................................
Majanthemum bifolium......................
Melampyrum pratense..........................
Oxalis acetosella..................................
Sorbus aucuparia..................................

4
2

2
1
1

Bottenskikt
Dicranum majus..........................
Dicranum scoparium..........................
Dicranum undulatum..........................
Hylocomium splendens.................
Pleurozium Schreberi.....................
Ptilium crista-castrensis.................
Rhodobryum roseum..........................

3
1
2
1
1
1

1
1
1
1
3

1
1
1
1
4

rådet, ty jorden var 1959 helt uppsprucken i småkakor, vilka smula
des sönder vid minsta beröring. Det märktes också på fält- och buskskiktet, som här var ganska illa åtgångna av vattenbristen i samband
med solgass (jämför f. övr. provyta 5 i Tab. VIII, som är lagd i
sluttningen ca 20 m från bäcken, och provvta 6, den senare belägen
ung. 15 m Irån vägen). I vå pH-prov har tagits, ett från varje provyta.
Värdena blev 5,7 för provyta 5 och 5,3 för provyta 6.
Av den gamla hagmarken har nu blivit en veritabel djungel av ett
högbuskskikt med gråal som dominerande inslag. För att inte belasta
skogssamhällsschemat med ytterligare en huvudgrupp har förf. låtit
detta växtsamhälle ingå under »äldre skog» (Tab. II s. 75). Någon
Sv. Bot. Tidskr.,
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g. 5. Mossrik björk-granskog med låga örter-hagmarksörtskog-visande den täta
gråalslyn. Fältskiktet domineras här av örnbräken. A. Samuelsson 11.8. 1959.

sluten skog i egentlig mening förekommer ej; dock finns här höga
träd av björk, vilka stod där redan under hagmarkstiden, och —
fast i mindre utsträckning — gran och enstaka tall. Däremot gör sig
granen och tallen betydligt mer gällande i buskskiktet. Givetvis kan
den ovan beskrivna starka markuttorkningen år 1959 till en del bero
just på den omständigheten att ingen sluten skog finns, som ger
marken skugga och därmed förhindrar en starkare avdunstning.
Även i detta område har Pteridium aquilinum erövrat ett stort
stycke mark och bildar ett åtskilliga kvadratmeter stort fält. Bestan
det står i en nästan öppen glänta — örnbräken är en ljuskrävande
växt — som förmodligen är identisk med den på 1857 års karta in
ritade åkern. Förutom i denna glänta förekommer örnbräken rikligt
insprängd i den övriga vegetationen. I fältskiktet domineras denna
lågörtskog av Agrostis tenuis.
Att gråalen så helt dominerar områdets buskskikt beror på dess
resistens mot tidigare betning, dess snabba tillväxt och rotskottsförökning och dess konkurrenskraft gentemot övriga växter (Sjörs
1954 s. 32), vilket gör att den till en tid håller nere ungplantor av
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Tabell VIII. Provytor för mossrika skogar med höga och låga
örter — hagmarksörtskogar.
Ytorna 1-4 från lågörtrik granskog vid Fransbo.
Ytorna 5 och 6 från mossrik björk-granskog med låga örter V om Hässlenvägen.
Yta 7 från mossrik granskog med ris och höga örter vid Fransbo.
Provytornas storlek är för nr 1, 5 och 7 10 x 10 m, övriga 5 x 5 m.
Täckningsgrad
Arter
1

2

3

4

5

6

7

Trädskikt
1

Betula pubescens.................
Betula verrucosa.................
Picea abies..........................
Pinus silvestris.....................
Sorbus aucuparia.................

2

3
2

+
+

1
1
1

+

1
3

4

3
1

2
1

2
2

Buskskikt
Alnus glulinosa.................
Alnus incana.....................
Betula pubescens.................
Betula verrucosa.................
Fraxinus excelsior ....
Juniperils communis . . .
Picea abies..........................
Pinus silvestris.....................
Prunus padus .....................
Rhamnus frangula ....
Salix aurita.........................
Salix caprea.........................
Salix nigricans.....................
Sorbus aucuparia.................
Viburnum opulus.................

1

4
1

3

1
1
1
1

1

3

1
1
1

+
+
+
+

2
1
1

1

+

1
2

1

2
1
1
1

1
1
1

1
1

+
4-

1
2

1
1

1

1

1

1
1
1
2
1
1

1

1

3

1
1

Fältskikt
Acer plalanoides.................
Achillea millefolium ....
Achillea ptarmica.................
Agrostis canina.....................
Agrostis tenuis.....................
Alchemilla vulgaris ....
Alnus incana.........................
Anemone hepatica ....
Anemone nemorosa ....
Anthoxanlhum odoralum .
7 - 603371

1

1

+
+

1

1

1
1

+
+

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
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Tabell VIII (forts.)
Täckningsgrad
Arter
2

1

Anthriscus silvestris .

.

Betula pubescens

1

.

Athyrium filix-femina .
Avena pubescens

7

6

5

4

3

1

.

1

....

1

....

Calamagrostis arundinacea
C.ampanula patula

.

■

+

1

1

1

1

1
1

■

Campanula rotundifolia .

+

Carex digitala...................

1

1

1
1
1
1
1
2

Carex echinata...................
Carex flava........................
Carex nigra........................

....

Carex pilulifera

....

Carex vaginata...................
Centaurea jacea

1

+

Carex pallescens

2

+

1

1

1

+

1

1

1

2

1
1
1

....

Cirsium heterophyllum .

■

Cirsium paluslre ....

3

Convallaria majalis .

.

Dactylis glomerata

. .

.

.

Deschampsia caespilosa

.

Deschampsia flexuosa .

.

Dryopteris spinulosa
Equisetum arvense

.

1
2

2
1

i

.

. .

.

Filipendula ulmaria

.

.

Fragaria vesca...................
Fraxinus excelsior

+ +
+

Festuca ovina...................

.

■

1
1
1
1

. . . .

Galium uliginosum .

.

+ +
+

1
1

+
+

1

.

Galium boreale...................
Galium paluslre

1

i
i
i
i
i

■

1
1

2
1
1
1
1
1

1

1
1

1

.

■

Geum rivale........................
Hieracium pilosella .

.

.

Hieracium rigidum

.

■

Hieracium umbellalum .

.

Hypericum maculatum

.

.

Juncus conglomeratus .

■

Juniperus communis

■

Knautia arvensis .
Laslrea dryopteris .

.

2
1
1

+

1
1

i
i
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1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

i
1

. . .
. . .

1
1
1

1
3

Galium verum...................
Geranium silvaticum

1
1
1
1

1
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Tabell VIII (forts.)
Täckningsgrad
Arter
1

2

3

4

Lathyrus monlanus ....

1

+

1

1

Lathyrus pratensis..................

1

Luzula multiflora....................

1

5

6

7

1
1

Luzula pallescens....................

1

Luzula pilosa............................

1

1

Lycopodium selago..................
.

Melampyrum pratense .

.

.

Melampyrum silvaticum .

.

+

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
+

1

1

Melica nutans........................

4

+ +

4

2

Molinia coerulea.......................

1

+

1

1

Nardus stricta........................

1

Oxalis acetosella.......................

+

Parnassia palustris ....

+

Picea abies.................................

1
1

1

Pinus silveslris........................

1

1
1

Potentilla erecta.......................

1

+

Prunella vulgaris....................

1

+

.

1

1

Majanthemum bifolium. .

Pleridium aquilinum. .

1

1

1

1

1

1

.

1

1
2

Pyrola minor............................
Ramischia secunda ....

1

Rosa sp..........................................

1

1
1

1

1

1

1

1

3

1

1
1

+
1

+

Salix aurita..............................
Sieglingia decumbens. .

.

1

.

1

+

Solidago virgaurea..................
Sorbus aucuparia....................
Succisa pratensis....................

1

Trienlalis europaea ....

1

Vaccinium myrtillus ....

3
2

Vaccinium uliginosum . .

.

Vaccinium vitis-idaea .

+
+

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

.

1

.

1

.

.

.

1

1

1

.

Veronica officinalis ....

1

1

Valeriana sambucifolia . .
Veronica chamaedrys

1
1

1

Rubus idaeus............................
Rubus saxatilis........................

+
+

Viburnum opulus....................

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

V icia cracca..............................

1

Viola canina........................

1

Viola palustris........................
Viola riviniana........................

1

1

+
1

1
1

1

1
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Tabell VIII (forts.)
Täckningsgrad
Arter
1

2

1

+

6

5

4

3

7

Bottenskikt
Aulacomnium palustre

.

.

1
1

Barbilophozia lycopodioides .

1

Brachythecium sp.....................
Cirriphyllum pitiferum

.

.

+

Chiloscyphus pallescens

.

.

+

Climacium dendroides .

.

.

1

Dicranum scoparium

1
1
2

.

.

.

.

.

2

.

.

Mnium affine........................
Plagiochila asplenioides

.

.

3

+

1

+

2

.

.

.

Polytrichum juniperinum

.

Ptilium crista-castrensis .

.

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

+

1

1

+

1
2

1
1

1

....

1

.

Sphagnum Warnstorfianum
.

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1
1

+

Scapania sp..............................
Sphagnum Girgensohnii .

2

1

+

Rhytidiadelphus squarrosus .
Rhytidiadelphus triquetrus .

1

3

1

Rhodobryum roseum ....

Thuidium recognitum .

1

+

Plagiothecium sp.......................

Sphagnum centrale

1

1

Drepanocladus uncinatus

Pleurozium Schreberi

1

1

1

Dicranum undulatum .

1

1

1
1

1

1

Dicranum majus....................

Hylocomium splendens .

1

1

Campylium sp...........................

■

1

1
1

+
+

Thuidium sp.............................

1

Dessutom fanns i lågörtrik granskog vid Fransbo följande örter:
Campanula patula
Chrysanthemum teucanthemum
Hypochoeris maculata.

barrträden. Inom en snar framtid går gråalen säkerligen tillbaka helt,
till förmån för gran och tall. Dessa senare trädslag har, som tidigare
omtalats, redan ett gott fotfäste i buskskiktet, och man kan faktiskt
märka, hur den närmaste omgivningen kring en något så när kraftig
gran är nästan fri från gråal.
Sv. Bot. Tidshr., 54 (1960) : 1
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Slutligen bör framhållas att förf. även här gjort en avvikelse från
sin tidigare indelning av växtsamhället i höjdled (s. 78) på så sätt att
gråalen, trots att den når en maximihöjd av 7-8 m, förts till buskskiktet. Detta för att undvika att få ett trädskikt med så stora höjddifferenser som 12-15 m.
Tillägg.
6,5 km NNO om Garpenbergs herrgård lades år 1959 12 st. prov
ytor om vardera 5 x 5 m i en lågörtrik björk-granskog vid Stormossgruvan. Området, som åtminstone i sin södra del varit hagmark eller
ev. slåtteräng, ligger i omedelbar anslutning till ett kalkstensbrott.
Brytningen av kalkstenen har upphört, endast det djupa såret i
berget och de stora stenhögarna, som ligger i terrängen, vittnar om
den tidigare verksamheten.
Artrikedomen överträffar betydligt motsvarande växtsamhälle
inom forks egentliga undersökningsområde. Delta är anledningen till
att detta tillägg, som vill visa att det i Garpenbergsområdet finns
mycket rika växtsamhällen, gjorts till uppsatsen. Artlistan (Tab. IX)
upptar i träd- och buskskiktet 15 arter, i fältskiktet 91 utöver plantor
av träd och buskar samt i bottenskiktet 20 arter.
Om området i övrigt kan sägas, att jordarten utgörs av sandig
morän med normal blockhalt (S.G.U. Ser. Aa, nr 184), att humustäcket är mull samt att området ligger över HK. Vattentillgången är
synnerligen god med en liten bäck genomlöpande området. Trots
1959 års torka var växterna vid god vigor. Ytterligare undersök
ningar över området har ej gjorts.
III C. Äldre suinpmossrika, kärraktiga skogar.

Denna typ av växtsamhälle påträffas endast på mycket blöta
lokaler med högt, översilande grundvatten eller utmed bäckraviner.
Ofta kan växtsamhället vara mycket tuvigt, vilket är fallet på ett av
törl. undersökt område. Starr och risarter trängs på tuvorna och i
svackorna mellan dessa där grundvattnet står över eller helt nära
markytan, frodas Sphagnum-arter och andra sumpskogsmossor.
Trädskiktets utveckling är beroende på bl. a. hur pass rörligt grund
vattnet är, m.a.o. på transporten av syre och lösta mineralämnen
(Malmström 1948-49 s. 65). Inom undersökningsområdet finns tre
lokaler, vilka var och en representerar en särskild form av sump
skogar — 1 a) kärraktig gransumpskog av artrik typ, 1 b) kärraktig
gransumpskog av Viola palustris-Equisetum silvaticum-typ samt
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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Tabell IX. Provytor för lågörtrik björk-granskog vid Stormossgruvan.
Provytornas storlek 5x5 m.
Täckningsgrad
Arter
1

2

3

4

3

4

5

6

7

1

1

5

5

5

2
2

4
2

1

2

10

9

8

ii

12

Trädskikt
Alnus incana..................................
Betula pubescens.............................
Betula verrucosa.............................

1

Picea abies.......................................

2

3
4
3

3
2

3

Pinus silvestris.............................

4

5

3

1

2

4

2

1
1

i
i

2

1
2

2

1
1

1

i

Salix caprea..................................

5

1

Salix pentandra.............................

1

Sorbus aucuparia........................

Buskskikt
1
1

Alnus incana..................................
Belula pubescens.............................

2
1

1

2
1

3

1

i

1

1
2
1

1
1
1
1

i

Betula verrucosa.............................
Picea abies.......................................

1
1

1

Rhamnus jrangula........................
Ribes spicatum.............................

1
1

Rubus idaeus..................................

1
1
1
1

Salix caprea..................................
Salix nigricans.............................
Salix pentandra.............................
Sorbus aucuparia........................

1
1

1

1

i

i

t
1

1

1

1

l

1

1

1

1

1
1
1

1

i

1

1

Fältskikt
Agrostis tenuis.............................
Alchemilla vulgaris....................

Alnus incana..................................
Anemone hepatica........................
Anemone nemorosa....................

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

4

1
2

1

Angelica silvestris........................
Athyrium filix-femina

1

....

Betula pubescens.............................

1
1

Carex digitala..................................
Carex flava.......................................
Carex nigra.......................................

1

1

Sv. Bot. Tidskr.,
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.

.

i
i
1
1

1
1
1

i

i

1

2

i

1

1

2

1
3

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

Carex pallescens.............................
Calamagrostis arundinacea

1

1

t

1
1

Carex Oederi..................................
Carex vaginata.............................

1
1

1
i
t
2
1

1

3

1

1
2

2
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Tabell IX (forts.)
Täckningsgrad
Arter
1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

1

1
1

1

Chamaenerion angustifolium
Cirsium heterophyllum ....
Cirsium palustre........................

i

Convallaria majatis....................
Deschampsia caespitosa ....

....

Dryopteris spinulosa...................
Equisetum arvense........................

1
1
1
1

Equiselum pratense...................
Equisetum silvaticum...................
Filipendula ulmaria...................
Fragaria vesca.............................
Galium boreale.............................

1
2
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

2

3
1

3
1

3
1

Galium mollugo.............................

1

1

Ilieracium murorum...................
Hieracium silvaticum...................

1
1

1

1

i
i

1
1
1

1
1
1
1

Lastrea dryopteris........................

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

Lastrea phegopteris...................

1
2

2

i
i

1

3
1
1

Lycopodium annotinum ....

Melampyrum pratense
Melampyrum silvaticum

....
.

.

1

2
1
1

3
1

1
3
1

i
i

1

1
1

2

1
1

1

1

1

1
1

i
i
i

1
1

1
1
1
1

1
2

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

Oxal is acetosella.............................

i

1

1

1

1
1

1
1

1

2

i
i
i
i

1

i

i

i

.

Melica nutans..................................

1
1

1
1
1
2

i
i

1

1
1

1
1
1
2

i

1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

i

2

Paris quadrifolia........................

1

1

1
1

1

i

Parnassia palustris...................

1

Picea abies......................................

1

Potentilla erecta.............................

1

1

1

1
1

Prunella vulgaris........................

1

Pteridium aquilinum...................

2

3

Pyrola minor..................................

1

1

1

1

1

1

1

1
2

4

2

i
2

i

5

i

1

i

1
1
3

1

Pyrola rotundifolia...................
Ramischia secunda........................

1

1
1

Lycopodium selago........................
Majanthemum bifolium ....

2
1

3
1

Listera ovala..................................
Luzula pilosa..................................

1

1
1
1
1
1
1

1

1

Hypericum maculatum ....

Linnaea borealis.............................

1
1

1

Geranium silvaticum...................
Geum rivale......................................

1

1

Crepis paludosa.............................
Deschampsia flexuosa

10 11

i

1

1

i

1

1
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Tabell IX (forts.)
Täckningsgrad
Arter
1

2

5

4

3

7

6

9

8

10 11

12

1

1

1
1
2

1

1
1

Ranunculus acris.........................
Ranunculus auricomus ....
Rhamnus frangula.........................

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

Ribes spicatum.............................
Rubus idaeus..................................
Rubus saxatilis.............................
Salix caprea..................................
Salix nigricans.............................
Salix pentandra.............................
Solidago virgaurea........................

1

Sorbus aucuparia........................

2
1

1
1

1
1
1

2

4

i
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

2
1

3
i

2
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

i
i

3
1

3
1

1
1
1
1
2
2
1

1

1

1

1
1

Taraxacum vulgare....................

1
2
2
1

Trientalis europaea....................
Tussilago farfara.........................
Vaccinium myrtillus....................
Vaccinium vitis-idaea

....

Veronica officinalis....................

1
1

Viola palustris.............................
Viola riviniana.............................

1

1

2
1

2
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Valeriana sambucifolia ....

1

i

1

1

1
1
1

Bottenskikt
1

Brachythecium sp...........................

2

Calliergonella cuspidata ....

1

Cirriphyllum piliferum ....
Climacium dendroides

....

Dicranum majus........................
Dicranum scoparium....................
Dicranum undulatum
Fissidens adianthoides

....

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
i
l
l

1

1

1
1
1

1

2

1

1

Mnium affine..................................

l

1

1

l
l

1
1

1
1
1

l
l
l

1

1

1

1

1

Mnium cuspidatum....................
.

1

Pleurozium Schreberi....................

1
1

1

1
1

1

Plagiochila asplenioides

.

.

2

Rhytidiadelphus squarrosus .

.

Rhytidiadelphus triquetrus

.

.

.

■

Sphagnum Girgensohnii

.

Thuidium sp....................................

(1960) : 1

2
1

1

2

1

2

1

i

1
1

1

1
1

2

2

1

1

1

1
i
1
1

2

1
1
2
1

Plagiothecium sp............................
Rhodobryum roseum....................

1
1

1

....

Hypnum pratense.........................

54

1

1
i

i

Hylocomium splendens ....
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1

i
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1
1
1
1
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Tabell IX (forts,)
Dessutom förekommer inom området följande arter:
Buskskikt
Alnus glutinosa
Juniperus communis
Viburnum opulus
Fältskikt
Agrostis canina
Ajuga pyramidalis
Anthoxanthum odoratum
Calamagrostis canescens
Carex echinata
Coeloglossum viride
Dryopteris austriaca
Galium palustre
Hieracium rigidum
Kautia arvensis
Lactuca muralis

Mentha arvensis
Orchis maculata
Platanthera bifolia
Poa nemoralis
Polygonum viviparum
Potentilla Crantzii
Ranunculus repens
Succisa pratensis
Taraxacum sp.
Thalictrum simplex
Vicia cracca
Vicia sepium

På kalkgrus
Lathyrus silvestris
Vicia silvatica.

2) gråalsumpskog utefter en bäck. a och b sammanförs till kärraktig
gransumpskog.
1. Kärraktig gransumpskog.
a) Ett relativt stort område av gransumpskog påträffas i undersök
ningsområdets norra del ca 250 m SO om Fransbo. Enligt kartan
från 1857 skall även detta område ha nyttjats såsom löväng, vilket
visar hur stor betydelse även mindre givande marker hade som
slåtterängar, genom sitt tillskott till foderproduktionen.
Sumpskogen ligger som tidigare framhållits (sid. 90) liksom på en
hylla ca 185 m ö.h. Denna hyllbildning är den direkta anledningen
till sumpskogens uppträdande därigenom att grundvattnet från
högre liggande terrängavsnitt ansamlas här. Normala nederbördsår
står vattnet så högt, att mossorna mellan tuvorna är helt genomdränkta, och att vattentillgången då är mycket god får man belägg
för i det dike som genomlöper området. Här stod vattnet 1958 åt
skilliga decimeter över bottnen. Det är från denna gransumpskog som
den frodiga lågörtskogen vid Fransbovägen mottager sitt näringsrika
vatten.
Som överallt annars under HK utgörs jordarten av svallad sandig
morän, som här överlagras av en högförmultnad skogskärrtorv.
Även från detta växtsamhälle finns två pH-värden, ett från vardera
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Fig. 6. Kärraktig gransumpskog SO om Fransbo med gran, klibbal, brakved, brudborste,
älggräs, stenbär, knapptåg, slidstarr och blåtåtel. H. Sjörs 11.7. 1959.

provytan. Värdena 5,7 och 6,1 erhölls för ytorna 1 och 2 resp., det
sista värdet lika högt som för lågörtgranskogen nedanför.
Skogsbeståndet består av lågvuxna nog så risiga granar och tallar
med inslag av mycket björk. I trädskiktet ingar här även klibbal.
Buskskiktet är tätt och risigt med företrädesvis björk och klibbal som
dominerande arter. Provyta nr 1 är lagd på gränsen mot lågörtskogen
och här domineras fältskiktet av Molinict coerulea och Ccirex vaginata,
medan Ccirex paniccct, Ccirex ucigincitci och Vaccinium myrtillus helt
överskuggar andra växter inom provyta nr 2, som är belägen mitt
i gransumpskogen. Även Calamagrostis canescens kan dominera.
b) Kärraktig gransumpskog av Viola palustris-Equisetum silvatiSv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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cum-typ utgör ett ganska stort område, varav blott en del faller
inom undersökningsområdet. Skogssamhället ifråga ligger cirka
400 m Ö om Bengtsbo och på ca 200 meters höjd ö.h. Under ett
humusrikt mulliknande lager ligger en osvallad sandig morän. pHvärdet för humustäcket i provytan är 4,3. Ett högt och relativt stilla
stående grundvatten ger en svag skogstillväxt.
Trädskiktet på området utgöres av risiga, dåligt växande granar
med ganska mycket inslag av björk. Här och där finns ganska stora
öppningar i beståndet, troligen utgörande tidigare små odlingar.
Marken under de tätt stående granarna saknar helt fältskikt och
har blott ett bottenskikt bestående av Sphagnum Girgensohnii och
5. parvifolium, tillsammans bildande kvadratmeterstora ytor. På
många ställen ligger marken bar, täckt endast av barrförna.
På de friliggande öppna ytorna där ljuskravet tillgodoses är vegeta
tionen rik jämförd med omgivningens. Provytan (nr 3) är lagd i en
sådan glänta. Det är i huvudsak fyra växter som dominerar fältskik
tet: Viola palustris, Equisetum silvaticum samt Agrostis canina och
A. tenuis.
Bottenskiktets mest framträdande mossor är Plagiothecium sp. och
arter av Sphagnum. Någon torvbildning förekommer ej. Ett nät av
gamla diken går runt och genom sumpskogen. Det gamla kart
materialet visar, att marken varit uppodlad inom detta sumpskogsområde och längre norrut. Troligt är att även de små ytor, som
ligger inom undersökningsområdet, tillhört ytterkanten av denna
långsträckta åker.
2. Gråalsumpskog.
Vid bäcken, som går längs med det lokala lilla dalstråk, varom
nämnts tidigare bl. a. i samband med undersökningsområdets topo
grafi (s. 70), har utbildats en sumpmosskog med ett tätt högbuskskikt
av gråal, över vilket ett trädskikt av björk breder ut sina kronor. Det
är omkring övre delen av bäcken, från kärret och ca 50 m uppströms,
som detla skogssamhälle utbildats. Markytan är här jämn och flack,
och från att tidigare i sitt lopp ha haft en bestämd fåra, grenar bäcken
här ut sig kors och tvärs i en mängd småfåror. Vid högvatten, då
småfårorna inte är tillräckliga för vattenmängden, översilas marken.
Grundvattnet ligger dessutom högt. Gråalsumpskogens bredd är
varierande men torde ligga vid ett genomsnitt av ca 12 m.
Bäcken har här som nämnts ovan översilat området och ett tunt
sediment av finmo och lättlera har blivit följden. Där sedimentet är
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Tabell X. Provytor för kärraktig gransumpskog av artrik typ (a)
(ytorna 1 och 2), och av Viola palustris - Equisetum silvaticumtyp (b) (yta 3).
Provytorna 1 och 2 10 x 10 m, provyta 3 5 x 5 m.
Täckningsgrad
Arter

1

2

1

2
4

3

Trädskikt
Alnus glutinosa..................................
Betula pubescens..................................
Picea abies..........................................
Pinus silvestris......................................

3
4

1

1

1
2

Buskskikt
Alnus glutinosa..................................
Alnus incana......................................
Betula pubescens..................................
Juniperus communis.........................
Picea abies..........................................
Rhamnus frangula..............................
Salix aurita..........................................
Sorbus aucuparia..................................
Viburnum opulus..................................

2

2

2

2

1
1
1
1
1
1
1

1
2

1
2

1

Fältskikt
Agrostis canina ..................................
Agrostis tenuis......................................
Alnus glutinosa ..................................
Anemone nemorosa..............................
Athyrium filix-femina
.....................
Betula pubescens..................................
Calluna vulgaris..................................
Carex canesccns..................................
Carex dioeca..........................................
Carex echinata......................................
Carex flava..........................................
Carex globularis..................................
Carex nigra..........................................
Carex Oeder i..........................................
Carex panicea......................................
Carex vaginata......................................
Cirsium heterophyllum.....................
Deschampsia caespitosa.....................
Drgopleris spinulosa..........................
Sv. Bot. Tidskr.,
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1

1
1

1
J

,

1
1
1
1
2

1
1
1
1
3
3

1

1
1
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Tabell X (forts.)
Täckningsgrad
Arter
1
Empetrum nigrum..............................
Equisetum silvaticum..........................
Filipendula ulmaria..............................
Galium boreale......................................
Galium palustre..................................
Galium uliginosum..............................
Geum rivale...........................................
Juncus articulatus..............................
Juncus conglomerates..........................
Lastrea phegopteris..............................
Ledum palustre......................................
Linnaea borealis..................................
Majanthemum bifolium.....................
Melampyrum pratense..........................
Melica nutans......................................
Molinia coerulea..................................
Moneses uniflora..................................
Nardus strida......................................
Orchis maculata..............................
Parnassia palustris..............................
Picea abies..........................
Potentilla erecta..............................
Potentilla palustris.....................
Pgrola minor..........................
Ramischia secnnda ....
Rhamnus frangula.................
Rubus saxat ilis.................
Solidago virgaurea ....
Succisa pratensis ....
Trientalis europaea . . .
Vaccinium myrlillus . . .
Vaccinium oxycoccos . .
Vaccinium uliginosum . .
Vaccinium vitis-idaea .
Valeriana sambucifolia
Viburnum opulus . .
Viola palustris . .

1
1
1

2

3

1
1
1

3

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
3
1
1
1

1

1

4

Bottenskikt
Aulacomnium palustre .
Calliergon giganteum . . .

1
1

1

Sv. Bot. Tidskr., 54 (I960): 1

110

ARNOLD SAMUELSSON

Tabell X (forts.)
Täckningsgrad
Arter
1

Calliergon stramineum.........................
Chiloscyphus pallescens.....................
Dicranum majus..................................
Dicranum scoparium.........................
Dicranum undulatum.........................
Drepanocladus exannulatus.................
Drepanocladus revolvens.....................
Drepanocladus sp...................................
Harpanthus flotowianus.....................
Hylocomium splendens.....................
Mnium affine......................................
Plagiochila asplenioides.....................
Plagiothecium sp.....................................
Pleurozium Schreberi.........................
Polytrichum commune.........................
Polytrichum stridum.........................
Ptilium crista-castrensis.....................
Riccardia pinguis..................................
Rhytidiadelphus squarrosus ....
Rhytidiadelphus triquetrus.................
Sphagnum centrale..............................
Sphagnum fuscum..............................
Sphagnum Girgensohnii.....................
Sphagnum magellanicum.................
Sphagnum nemoreum.........................
Sphagnum paluslre..............................
Sphagnum parvifolium.....................
Sphagnum platyphyllum.....................
Sphagnum squarrosum.....................
Sphagnum teres ..................................
Sphagnum Warnstorfianum ....

1
1
1
1
1
1

2

3

1

1

1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1

1

i

3
1
1

i
1
1
1
1
2
2

1
1
1
1

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
2

1
1

Dessutom fanns i Viola palustris-sumpskogen följande örter:
Anemone nemorosa
Eqaisetum arvense
Orchis maculata

Ramischia secunda
Rubus idaeus

grundast är marken stenig, vilket visar att den forna isälven varit
ganska strid och fört med mycket löst material. I dessa sediment har
utbildats cn brunjord med ett humustäcke av ett slags »våtmull». pH
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Tabell XI. Provytor för sumpmossrik kärraktig gråalskog.
Provytornas storlek 5 x 5 m.
Täckningsgrad
Arter
1

2

3

4

5

6

7

8

4

4

3

1
1
1

Trädskikt
Alruis incana..........................
Betula pubescens.....................
Salix caprea..............................
Sorbus aucuparia.....................

2

1

Buskskikt
Alnus incana.........................
Betula pubescens.....................
Lonicera xylosteum.................
Picea abies..............................
Prunus padus .........................
Ribes nigrum.........................
Ribes rubrum (coll.).................
Rubus idaeus..........................
Salix au rita..............................
Sorbus aucuparia.....................

4
1

5

5
i

4
1

1

2
1

i
i

1
1

4
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

3

4
2

5
2

1

1

1
1
1

1

1

1

Fältskikt
Achillea ptarmica.....................
Agroslis tenuis..........................
Alchemilla vulgaris.................
Alnus incana.........................
Anemone hepatica.................
Anemone nemorosa.................
Angelica silvestris.....................
Athyrium filix-femina ....
Betula pubescens.....................
Calamagrostis purpurea . . .
Carex canescens.....................
Carex echinata.................
Carex flava..........................
Carex leporina.....................
Carex nigra ....
Carex pallescens . . .
Cardamine pratensis ....
Cirsium paluslre.................
Convallaria majalis.................
Deschampsia caespitosa . . .

1
1
1

1
1
2

i

1
1

i
2

1
1
1
1
1
2
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

2 -

2
1

i
i
i

1
1
1

1

i
i
i
t

1
1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

2

2
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Tabell XI (forts.)
Täckningsgrad
Arter

Deschampsia flexuosa ....
Dryopteris spinulosa ....
Epilobium palustre.................
Equisetum arvense.................
Equiselum silvaticum ....
Festuca rubra..........................
Filipendula ulmaria ....
Fragaria vesca..........................
Galium palustre.....................
Galium uliginosum.................
Geranium silvaticum ....
Geum rivale..............................
Glyceria fluitans.....................
Hypericum maculatum ....
Juncus conglomeralus ....
Lactuca muralis.....................
Lastrea dryopteris.....................
Lastrea phegopteris.................
Lathyrus montanus.................
Lycopodium annotinum . . .
Lycopodium selago.................
Luzula pilosa..........................
Majanthemum bifolium . . .
Melampyrum pratense ....
Mentha arvensis.....................
Myosotis palustris.................
Oxalis acetosella.....................
Paris quadrifolia.....................
Picea abies..............................
Potentilla ereda.....................
Prunella vulgaris.....................
Prunus padus .........................
Ranunculus acris.....................
Ranunculus auricomus . . .
Ranunculus flammula ....
Ranunculus repens.................
Ribes nigrum.........................
Ribes rubrum (coll.)...............
Rubus idaeus.........................
Rubus saxalilis.........................
Sorbus aucuparia.....................
Sv. Bot. Tidslcr., 54 (1960) : 1

1
1
1

2

1

1
2

1
1
1
1
1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

2

1
1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
2

1
2

1

1
1
i

1

1

1

1
1
2

1
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1

8

1

1
1
1
1

7

1

1
1
1

1
1

1

6

5

4

3

2

1

1

i
i
i
i
1

1
1

1

1

1

2
1

1

1
1

1
1

i
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
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Tabell XI (forts.)
Täckningsgrad
Arter
1
Stachys silvalica.....................
Stetlaria alsine.........................
Stellaria graminea.................
Trientalis europaea.................
Tussilago farfara.....................
Vaccinium myrlillus ....
Vaccinium vitis-idaea ....
Viola canina..............................
Viola palustris.........................
Viola riviniana .....................

3

2

4

5

6

7

8

i
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

3

3

1
1

2
i

1
1

1
1

2

1
2

1
2
1
1
1

1

1

1
3

2
1

1
1

1

1

1

1
1

i
i

1

1

i

1
3
1
2

1
1
1

i
i

1
1
1

2

1

i

1
1
1
1
1
1

1

1

2

1

1
2

1

i
i
i
i
i

1
1
1
1

1
1
1
1
2
1

Bottenskikt
Atrichum undulalum ....
Brachythecium sp......................
Calliergonella cuspidal a . . .
Cirriphyllum piliferum . . .
Climacium dendroides ....
Dicranum majus.....................
Dicranum scoparium ....
Dicranum undulalum ....
Drepanocladus uncinatus . .
Hylocomium splendens . . .
Hypnum cupressiforme . . .
Mnium affine.........................
Mnium pundatum.................
Pellia epiphylla.....................
Plagiochila asplenioides . . .
Plagiothecium sp........................
Pleurozium Schreberi ....
Polytrichum commune ....
Polytrichum juniperinum . .
Polytrichum strictum ....
Ptilium crista-castrensis . . .
Rhodobryum roseum.................
Rhylidiadelphus squarrosus
Rhytidiadelphus triquetrus . .
Scapania undulata.................
Scapania sp................................
Sphagnum centrale.................
Sphagnum Girgensohnii . . .
Sphagnum parvifolium . . .
8 - 603371

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1

i

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
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Tabell XI (forts.)
Täckningsgrad
Arter

Sphagnum squarrosum . ■ ■
Sphagnum teres.....................
Tetraphis pellucida.................
Thuidium recognitum ....
Webern nutans..........................

1

2

1

1

3

4

5

6

7

8

1

1

1
1
1

1
1

1

Tilläggsväxter
Agrostis stolonifera
Calamagrostis canescens
Carex canescens

Myosotis caespitosa
Polygonum hydropiper
Veronica scutellata

från området blev så högt som 6,1. En stigning av pH-värdet löreligger alltså från den extremt torra lokalen (sid. 95) med pH 5,3 via
den något fuktigare (sid. 95) med pH 5,7, till sumpskogens 6,1.
Området, som tidigare varit hagmark, var då starkt påverkat av
betning. Såväl fältskiktet som bottenskiktet saknar ifråga om art
antal motstycke inom hela undersökningsområdet. IIär linns för
utom 11 träd- och buskarter, 69 arter i fältskiktet samt inte mindre än
34 mossor. Någon torvbildning förekommer inte heller här. Någon
liknande växtsamhällstyp, som den ovan beskrivna, nedströms
kärret föreligger ej, beroende på att marklutningen ånyo tilltar,
varför bäcken här går i en enda fåra ned mot ängen i kanten på
undersökningsområdet. I bäckens närmaste omgivning har natur
ligtvis en rikare vegetation utbildats än i området för övrigt, på grund
av bättre vatten- och näringstillgång. Några analyser har ej gjorts här.
IV. Kärr.

Av de två kärrområdena, som är belägna dels (1) i anslutning till
bäcken, dels (2) hundra meter NV förstnämnda område, har det
större (1) undersökts. Kärret ligger i delta terrängavsnitts djupaste
del och höjden ö.h. är här 190 m. Mineraljorden utgörs av lättlera och
på en del ställen av finmo, och ovanpå sedimenten ligger ett tunt
torvtäcke. Grundvattnet ligger högt och under år med normal neder
börd översilas kärret; detta trots att mycket vatten avleds via de di
ken, som omger det. Ett studium av äldre kartmaterial ger vid handen
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Tabell XII. Provyta för kärret V om Hässlen.
Provytans storlek 10 x 10 m.
Arter

Täcknings
grad

Trädskikt
Betula pubescens . . .

3

Buskskikt
Alnus incana ....
Betula pubescens . . .
Picea abies.................
Salix aurita.................
Salix nigricans ....
Salix pentandra . . .

1
2
1
1
1
1

Fältskikt
Agrostis canina . . .
Carex canescens . . .
Carex echinala ....
Carex flava.................
Carex nigra.................
Carex rostrata ....
Deschampsia caespitosa
Epilobium palustre . .
Equisetum fluviatile . .
Filipendula ulmaria
Galium palustre . . .
Galium uliginosum . .
Geum rivale.................

Arter

Täcknings
grad

Juncus filiformis . . .
Juncus conglomeratus .
Lychnis flos-cuculi . .
Lysimachia thyrsiflora .
Mentha arvensis . . .
Parnassia palustris . .
Potentilla erecta . .
Potentilla palustris . .
Scirpus silvaticus . .
Viola palustris ....

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Bottenskikt
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1

Calliergon cordifolium .
Calliergonella cuspidata
Climacium dendroides .
Mnium affine . .
Pellia neesiana .
Plagiothecium sp. . . .
Sphagnum centrale .
Sphagnum Girgensohnii
Sphagnum parvifolium
Sphagnum squarrosum
Sphagnum subfulvum .
Sphagnum Warnstorfianum ....

1
1
1
1
1
1

5

att karret varit uppodlat så sent som 1857, därav dikningen. Förbluf
fande är att se hur snabbt och fullständigt naturen återvänt till det
tillstånd den förmodligen hade, innan »kärret» togs i bruk som
åkermark, utan att visa några spår av den tillfälliga kultur daningen.
Det nuvarande kärret har ju haft högst 100 år på sig för att upprätta
det växtsamhälle det nu uppvisar. Tyvärr har förf. ingen tidsuppgift
när åkern sista gången odlades. pH-prov gav värdet 5,7.
Föiutom ett par ex. av Salix pentandra är det endast björken som
når trädhöjd, som här är ca 10 m. Buskskiktet domineras av Salixarter och ungbjörk. Samtliga inom kärret funna Sa/icr-arter åter
finns i provytan. I fältskiktet märks framför andra arter halvgräsen
Sv. Bot. Tidskr.,
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Carex echinata och C. rostrata samt den högvuxna Scirpus silvaticas.
Svårigheten att korrekt kunna bedöma de olika Sphagnum-ailernas
täckningsgrad var för sig är orsaken till sammanslagningen i piovyteanalysen.
V. Hassellund.

Undersökningsområdet har med avsikt förlängts så långt mot SO
att en del av den tämligen vidsträckta, numera skyddade hassellun
den kommit med. Hassellunden, som ägs av Kronan —■ vilket lör
övrigt är fallet med hela undersökningsområdet — blev Domänsty
relsens reservat år 1946. Reservatets yta omfattade då 13,75 ha. 1957
ändrades reservatets gränser samtidigt som dess yta minskades med
ca 1/3 av den ursprungliga.
Man har för att gynna hasseln och säkra föryngringen låtit bl. a.
hormonbespruta ungbjörk (gäller lövängsdelen), och röjning av gråal
och gran sker kontinuerligt. Något trädskikt, som beskuggar hasseln,
saknas; blott enstaka björkar står här och var, företrädesvis då i och
vid de gläntor, som tidigare utgjort små åkerlappar (jfr 1857 års
karta).Utanför kartområdet står också en storväxt, llerstammig skogs
lind (Tilia cordata). Lunden börjar strax nedanför boningshusen,
vilka ligger på undersökningsområdets högsta punkt 205 m ö.h., och
sträcker sig ända ned till den av bäcken genomflutna ängen, ca 175 m
ö.h.; en höjdskillnad på inte mindre än 30 meter. Från husen och ned
till HK utgörs jordarten av osvallad sandig-moig morän, varefter
följer ett sedimentationsområde där jordarten är övervägande mjäla,
fläckvis uppblandad med grovsand. Längst söderut finns ett litet
område med svallgrus (Thoedsson 1953 plansch 1:4), utgörande en
del av den deltabildning varom nämnts tidigare (sid. 70). Jordmånen
är en 15-20 cm mäktig brunjord med ett humustäcke av mull. Två
jordprover för bestämning av pH har tagits; ett från provyla nr 1
samt ett från de två övriga ytorna tillsammans. De erhållna resultaten
blev 6,4 och 5,4 resp. Ett av lab. S.jörs taget mullprov i den del av
lunden som ligger Ö om förf:s område gav pH 5,3. äxlingen i pHvärdena är alltså ganska stor, och mullen är tydligen stundom surare
än väntat. Grundvattenförhållandena är goda åtminstone under nor
mala år; egendomligt nog har torpet Hässlen en god, inte särskilt
djup brunn, som ger vatten trots läget på en kulle. En besökare kan
glädjas åt en frodig och typisk lundllora.
Tidigare var här slåtteräng, i vilken små åkerlappar fanns in
kilade. Ännu har hasselbuskarna inte lyckais gömma dessa tegar
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Fig. 7. Hassellund vid Hässlen visande de täta hasselknippena, vilka står på ca 5 m
avstånd från varandra. Observera krontaksbildningen i förgrunden. A. Samuelsson
3.9.1959.

under sitt lummiga lövtak. Pa dessa gläntor frodas nu en härlig
ängsflora. Under slåtterängens tid höggs eller slogs även hasselbus
karna, detta för att gynna gräsen, men att vissa bestånd har fått stå
orörda även då visar inslagen i örtfloran av sådana växter som
Pulmonaria officinalis och Milium effusum — båda känsliga för slåtter
(muntlig uppgift av laborator Sjörs). Förutom de genom provytorna
framkomna växterna finns i hassellunden även bl. a. Viburnum
opiilus, Listera ovata, Primula veris och Lathyrus vernus. Den inten
siva torkan under sommaren 1959 har inte heller gått hassellunden
förbi. Marken var helt upptorkad och växterna var så gott som
undantagslöst i ett bedrövligt tillstånd då provytorna lades. Torkan
hade tagit så hårt på hasslarna, att de stod nästan kala redan de
första dagarna i september. Orsaken till den svaga utvecklingen av
bottenskiktet får till största delen tillskrivas den under normala år
yppiga fältskiktsfloran och den myckna mängd lövförna som bildas,
vilka faktorer tillsammans förhindrar uppkomsten av ett mosstäcke.
Några provytor i de öppna gläntorna hade varit att föredraga som
komplettering till hassellunden, men de förtorkade, savannliknande
Sv. Bot. Tidskr.,
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Tabell XIII. Provytor för hassellunden vid Hässlen.
Provytornas storlek är för nr 1 10 x 10 m, för övriga 5 x 5 ra.
Täckningsgrad
Arter
3
Trädskikt (saknas)
Buskskikt
Alnus incana . .
Betula pubescens .
Corylus avellana .
Lonicera xylosteum
Picea abies . . ■
Populus tremula .
Prunus padus . .
Ribes alpinum . .
Rubus idaeus . .
Sorbus aucuparia .
Fältskikt
Acer platanoides ....
Achillea ptarmica ....
Agrostis tenuis.................
Alchemilla vulgaris . . .
Alnus incana.................
Anemone hepatica . . .
Anthoxanlhum odoratum .
Betula pubescens ....
Calamagrostis arundinacea
Campanula persicifolia .
Carex digitala.................
Carex pallescens ....
Carex pilulifera ....
Convallaria majalis . . .
Corylus avellana ....
Dadylis glomerata . . .
Deschampsia caespitosa .
Deschampsia flexuosa . .
Dryopteris spinulosa . .
Festuca ovina.................
Festuca rubra.................
Filipendula ulmaria . .
Fragaria vesca .................
Galeopsis speciosa . . .
Galium mollugo.................
Geranium silvaticum . ■
Sv. Bot. Tidslcr.,
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1
1
1
1

1
1
1
2

1
1
1

1
1

2

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
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Tabell XIII (forts.)
Täckningsgrad
Arter
1
Hypericum maculalum.....................
Juniperus communis..........................
Lastrea dryopteris..............................
Lathyrus montanus..............................
Lonicera xylosteum..............................
Luzula pilosa......................................
Majanthemum bifolium.....................
Melampyrum pratense..........................
Melampyrum silvaticum.....................
Melica nutans......................................
Milium effusum..................................
Oxalis acetoselta..................................
Paris quadrifolia..................................
Picea abies...........................................
Poa pratensis......................................
Populus tremula..................................
Potentilla erecta......................................
Prunella vulgaris..................................
Prunus padus ......................................
Pulmonaria officinalis..........................
Rubus idaeus......................................
Rabus saxatilis......................................
Rumex acetosella..................................
Solidago virgaurea..............................
Sorbus aucuparia..................................
Stachys silvatica..................................
Trientalis europaea..............................
Vaccinium myrtillus..........................
Vaccinium vitis-idaea..........................
Veronica chamaedrys..........................
Veronica officinalis..............................
Vicia sepium......................................
Viola mirabilis......................................
Viola riviniana..................................
Bottenskikt
Climacium dendroides..........................
Hylocomium splendens.....................
Mnium affine..............................
Pleurozium Schreberi..........................
Rhodobryum roseum ..........................
Rhytidiadelphus triquelrus.................

2

3

1
X
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

2
i
i
i

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

t
i
i
2
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
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ängarna med sina brungrå pinnar avtrubbade helt inspirationen.
Från öppen löväng kan nämnas Gymnadenia conopsea, Gentianella
campestris, Botrychium lunaria, Hypochoeris maculata och Crepis
praemorsa.
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ÅNGERMANÄLVEN MELLAN NÄMFORSEN
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HUGO SJÖRS.
Inledning.

Liksom de flesta övriga älvar i Norrland har Ångermanälven
blivit starkt förändrad som miljö för växtlivet genom vattenut
byggnad för kraftverksändamål. Samverkande faktorer har varit den
genom de stora regleringsmagasinen betydligt utjämnade årsvariationen i vattenföringen, korttidsregleringarna, som i gengäld åstad
kommit stora dygns- och veckovariationer, samt den direkta verkan
av själva kraftverksanläggningarna. Ovanför dammarna bildas långa
konstgjorda sjöar med de gamla älvstränderna överdämda. Ofta in
träder betydande erosion längs de nya stränderna och motsvarande
sedimentation på älvbottnen. Forssträckor och älvfåror nedströms
dammarna rensas och fördjupas till kanaler, eller också anläggs nya
avloppstunnlar eller kanaler och den gamla älvbädden ligger tidvis
torr. I ett fullt utbyggt älvlopp blir älven frånsett dylika sträckor för
vandlad till en sjötrappa. Vissa av olägenheterna, främst den öde
läggande verkan på vegetationen av korttidsregleringen, bli mindre
kännbara när älven är full utbyggd, men å andra sidan innebär detta
stadium att de sista resterna av naturlig älvvegetation försvinner. De
kan i gynnsamma fall och efter det en rundlig tid förflutit åtminstone
lokalt ersättas av en helt ny typ av vegetation, en strandlös vatten
vegetation som i princip varken är en älvvegetation eller en sjövegeta
tion i egentlig mening utan en spegeldammvegetation. Till detta
stadium har emellertid intet område vid Ångermanälven ännu hunnit,
men vid t. ex. Dalälven kan man i dag studera vissa faser i utveck
lingen därhän.
För tydlighetens skull bör betonas, att det sagda gäller de trappstegsartade älvsträckorna, där tillnärmelsevis konstant vattenstånd
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hålles frånsett vårflodens även där kännbara högvatten. Det sagda
gäller alltså icke de magasinsreglerade sjöarna och älvsträckorna,
där vinteravtappning dräper den vegetation som till äventyrs ut
härdar vegetationstidens onaturligt stigande vattenstånd. Där kan
man icke vänta sig annat än en i bästa fall starkt utarmad växtlighet,
och beträffande stora amplituder och ogynnsamma klimatområden
infinner sig över huvud taget knappast någon makroskopisk vegeta
tion alls.
I princip måste det anses vara en plikt för vår generations bota
nister att inventera floran och huvuddragen av vegetationen inom
varje område som ödelägges eller omvandlas genom valtenutbyggnaden, och en plikt för de egen- och allmännyttiga företag, som draga
vinsten därav, att bekosta en sådan inventering. Då samhällsnyttan
av kraftutbyggnaden i talrika fall ansetts utgöra väsentlig motivering
för de övergrepp mot bygd och natur som utbyggnaden medför, är
det ytterst samhället självt som borde tillse att nämnda undersök
ningar obligatoriskt komme till stånd.
Ångermanlands tlora och vegetation hör fill de mindre fullständigt
kända i Norrland, och detta gäller även växtligheten längs själva
huvudälven. Fristedts mer än hundraåriga flora (1857, supplement
1858) är fortfarande den enda fullständiga, men lokaler anges i regel
ej alls, och frekvensuppgifterna är schematiska, tydligt subjektiva
och givetvis mycket föråldrade, i synnerhet när det gäller floran på
kulturpåverkad mark, där stora ändringar sketl. Nyare uppgifter
är mer sporadiska från Ådalsliden och Resele än från andra Ådalssocknar; dock finns en och annan ny lokal särskilt hos Haglund
1923, Arnell 1925, Grapengiesser 1933 och 1934 samt Almquist
1941; från andra socknar finns uppgifter också hos Samuelsson
1927 och Holmen 1959. Sistnämnda arbete är det enda, i vilket vege
tationen behandlas mera ingående, om än notiser om högört- och
torrängsvegetationen finns redan hos Fristedt (1857) och i Grapengiessers arbeten. En landskapsöversikt har denne givit 1953.
Tyvärr vet vi mycket litet om älvarnas och älvsträndernas vegeta
tion före alla ingrepp. Den torde dock alltid ha varil tämligen labil,
som ju är fallet t.o.m. vid av kulturen helt oberörda älvar, t.ex. vid
floderna i Hudson Bay-området i Canada (S.iörs 1959). Huvudarbe
tena på detta område är Cajanders, av vilka arbetet om Torne och
Kemi älvar (1909) berör oss närmast. Men de mellan- och sydnorrländska nipälvarna är mycket olika de nordliga och östliga alluvionälvarna.
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Den undersökning, som här närmare skall redovisas, ger med
säkerhet icke någon bild av älvens och älvstrandens vegetation, sådan
den tedde sig före all utbyggnad. Mycket tyder på att en stark ut
tunning av växtsamhällena skett till följd av dels korttidsreglering,
dels vattengrumling och slamavsättning på växterna själva. Vidare
har betesinflytandet avtagit och därmed vissa förändringar ägt rum
oberoende av regleringsåtgärderna. En mängd arter, t. o.m. rena
ogräs, uppträder mer eller mindre efemärt på älvstränderna, och de
vid undersökningen rådande förhållandena synes snarast gynna
sådan tillfällig kolonisation (s. 140).
Den utförda undersökningen omfattar en ca 11 km lång älvsträcka
(karta lig. 10 s. 159) från Nämforsen strax ovan Näsåker i Ådalslidens socken till Moforsen i Resele. Den förra forsen är utbyggd och
för den senare föreligger numera ansökan om utbyggnad.
Kraftverksdammen vid Moforsen avsågs ursprungligen att ligga i
forsens nedre del, varvid dämningen nederst skulle uppgå till ej
mindre än 28 m enligt förberedelse-kungörelsen. På grund av att
bättre berggrund och bottenförhållanden i övrigt visade sig föreligga
uppströms har planerna numera ändrats något; dammen skulle
placeras strax nedom Mångmanåns inflöde. Dämningsgränsens nivå
(ca 71,5 m ö.h.; något högre uppströms) skulle ej ändras, men vissa
delar av tidigare beräknat dämningsområde nedströms det nya
dammläget skulle ej överdämmas. De hade emellertid inventerats
floristiskt, och antecknade lokaler därifrån har fått kvarstå, ty det är
troligt att huvuddelen av dem skulle komma att förstöras vid bygg
nadsarbetena (inkl. rensning nedanför dammen).
Arealen av överdämt område uppgavs tidigare bli ca 30 ha inägojord och ca 55 ha annan mark (mest betesmark). Genom flyttningen
av dammläget har det överdämda området dock minskats något.
Dämningsområdet avtar uppströms snabbt i vertikal utsträckning.
På den översta sträckan (inom Näsåkers resp. Forsås byar) skulle
dämningen huvudsakligen innebära dels ett högre lågvattenstånd,
dels att en försvårad avrinning skulle göra sig gällande särskilt vid
stora vattenföringar och alt därför högvattentopparna skulle bli mera
utpräglade än nu. Man kan därför för uppströmsdelen av dämnings
området inte fixera en bestämd dämningsgräns. Den nuvarande
stranden med undantag för »övre landstranden» har i Näsåkerområdet ansetts tillhöra dämningens verkningsområde, trots att det är
troligt att många växter inom t. ex. den mellersta landstranden här
skulle kunna överleva en dämning. Längre nerströms kommer
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Fig. 1. Utsikt nedströms från Prästnipan mellan Näsåker och Nämforsen, tämligen
högt vattenstånd. Kraftverkets drivvatten kommer fram i bakgrunden t. h. Överloppsvattnet rinner via själva forsen (t. h. om bilden) i en stor bukt, omslutande den
låga grusholmen, som till större delen är vegetationslos. Vid lågvatten når holmen
halvvägs mot stranden t. v. Närmaste älvsträckan nedströms har låga stränder.
9.7.1958. — Downstream view of the upper part of the area, just below the Nämforsen
power plant.

givetvis hela strandområdet att dränkas och dämningsgränsen att
förlöpa genom rent terrestrisk vegetation, där dess exakta nivå i
regel är av mindre betydelse ur botanisk synpunkt. F. ö. torde
växtligheten i avsevärda områden ovan dämningsgränsen komma
alt förstöras antingen genom erosion (jfr Beskow 1953) eller också
genom de erosionsskydd som avses byggas, ävensom genom nya
timmeravlägg, vägar osv. Till detta har emellertid hänsyn inte kunnat
tagas vid inventeringen.
Då det är värdefullt att veta vilka arter som trots en dämning skulle
bli kvar i trakten har även vissa lokaler antecknats ovan dämnings
gränsen, men detta har inte medhunnits i den omfattning som varit
önskvärd. Om sådana lokaler ej angivits behöver det alltså inte alls
innebära att arten skulle försvinna helt genom dämningen.
Undersökningen utfördes på uppdrag av Kungl. Vetenskapsaka
demiens naturskyddskommitté och med ekonomiskt bistånd av ett
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anslag från företagaren vid Moforsen, Krångede AB, förmedlat av
Kungl. Kammarkollegiet. Inventeringen gjordes under några juli
dagar 1958, då högvatten ännu rådde, och under några dagar i slutet
av augusti 1959, vid ett av långvarig torka betingat lågt vattenstånd,
till följd av korttidsregleringen dock något växlande. Vid det senare
tilltället biträdde skog. stud. Bo Mårsäter. För bestämningar eller
kontroll av några kärlväxter är jag tack skyldig prof. Erik Asplund
(bl. a. Alchemilla), fil. dr Erik Almquist (Hieracium), docent Gun
nar Lohammar (Polygonum lapathifolium), docent Börje Lövkvist
(Cardamine) och prof. G. Einar Du Rietz (Euphrasia). Några mossprov har fil. dr Herman Persson haft vänligheten att bestämma.
Undersökningsområdets edafiska milj öförhållanden.

Den ångermanlandska älvbygden, Ådalen, är i Resele och Ådalsliden inte längre sammanhängande utan uppdelad i skilda dalbäcken
(Hjulström 1953 s. 61). Dalgången löper nedsänkt i ett tämligen
småkuperat skogsbergslandskap med nivåer mellan ca 180 och 330 m
ö.h. Den är endast ett par km bred och utfylld av sediment upp till
en nivå omkring 130 m ö.h. Högsta kustlinjen ligger på 250 m (Ek
ström 1953 s. 26). På NÖ sidan älven utbreder sig ansenliga, upp
odlade sedimentplatåer på något över 130 m i de stora byarna Näs
åker och Lidgatu, och en del av odlingsmarken i byarna Norrtannflo
och Mo några km längre nerströms i dalen bildar en liknande platå
pa något lägre nivå. De huvudsakligen moiga sedimenten liar genomskuiits a^ djupa bäckraviner, bildade under landhöjningens gång i
samband med att älvfåran skurit sig ner. I den ursprungliga dal
bottnen ligger en rullstensås som dock till stor del eroderats bort av
älven; resterna av densamma reser sig i tydlig åsform dels som en
udde nordöst om Nämforsen, ungefär mitt emellan kraftverket och
Ådalslidens kyrka i Näsåker (se bilder s. 20 hos Ekström 1953 och
s. 50-51 hos Hjulström 1953), dels längre ner på samma älvsida
i Norrtannflo och Mo. Åsen torde under dalgångens fjordtid ha varit
helt översedimenterad och ligger nu på sina ställen som en slags
kantskoning mellan moplatån och den djupt nerskurna älven. Vid
Nämforsen passerar älven en tröskel i fast berg. Nämforsens fot
ligger vid pass 71 m ö.h. Längre ner har älven utbildat en nästan
obruten forssträcka med ca 13 m fallhöjd på ungefär 1 mil, vartill
kommer ca 15 m i Moforsen. Moforsen har en liten bergtröskel
endast sydväst om älvfåran. Det grova blockmaterial, som nästan
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Fig. 2. Moforsens övre del mellan Sörtannflo (t. v.) och Mo (t. h.), uppströms. Typiska
blockstränder. 7.7.1958. — The Ångerman River, the rapids Moforsen in the down
stream part of the area, upstream view. Typical boulder banks.

överallt bildar älvbottnen, torde huvudsakligen härstamma från den
sönderskurna åsen. Trots rikedomen på finkornigare sediment på
högre nivåer bildas alltså själva älvbädden av block och grov klap
persten med väl avrundade former, endast lokalt av grus och på
några ställen med lugnvatten eller åtminstone tidvis bakvatten av
sand och finjord. Emellertid finns i många fall en hel del sand och
t.o.rn. finjord mellan strandblocken, och i själva verket äger en
avsevärd årlig sedimentation av älvburet jordmaterial rum, lastän
det mesta därav snabbt förs bort igen, därför alt bindande vegetation
saknas, eller rättare sagt är för gles. Det är möjligt att mikro-påväxtalger kan fånga upp en del älvburna mineralpartiklar, vilket skulle
förklara att en millimeter tjock sedimenthinna på sina ställen bildas
även där strömmen är för stark för att normalt tillåta finmo och
mjäla att sedimentera. Mosedimentet täcker även alla de växtdelar
som befinner eller befunnit sig i vattnet, vilket tydligt framträdde
under lågvattentiden 1959, då föga regn fallit på flera månader.
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Miljöförhållandena i och vid en älv är som nämnt redan av naturen
labila, i det att sedimentation och erosion omväxlar inte bara från
punkt till punkt utan även på ett och samma ställe. Inom den under
sökta älvsträckan torde framför allt utbyggnaden av Nämforsen
(färdig 1947) ha inverkat på dessa förhållanden. Den avsevärda
erosionen uppströms Nämforsen (Beskow 1953 s. 66) har medfört
att finare partiklar (framför allt härstammande från de moiga-sandiga
sedimenten) med vattnet ständigt förs längs älven, avlagras, lösgöres
av regn eller högvattenström, åter avlagras osv. Samtidigt bedrivs
korttidsreglering, som efter allt att döma medfört att växtsamhällena
i de mellersta och framför allt nedre strandzonerna glesats ut även
på de ställen där bottenbeskaffenhet och strömförhållanden skulle
tillåta en mera sluten vegetation. Sedan den bindande vegetationen
försvagats, kan tidigare avsatta sediment åter föras bort. På så sätt
kan man kanske förklara det i förstone förbryllande förhållandet, att
permanenta vattensediment nästan saknas inom det allra mesta av
älvbädden, fastän samtidigt vattengrumlingen och tecknen på sedi
mentation är så påtagliga.
Den efemära Sedimentationen avtar i styrka nedströms från Näm
forsen. Vissa strandsträckor längre ner, särskilt vid själva Moforsen,
är nästan »rena». Sedimentationen är till nackdel för lavar och de
tlesta mossor, och sådana förekommer också blott sporadiskt i de
lägre strandzonerna och ganska sparsamt även i övre landstranden.
1 nedströmsdelarna av området är vegetationen av dessa kryptogamer
något rikligare, huvudsakligen i övre landstranden. De väl avrun
dande blocken och de ofta inte fullt stabilt liggande klapperstenarna
är också ogynnsamma som substrat för kryptogamer som tidvis
utsätts för stark ström. På många håll torde t. o. m. skorplavar saknas
eller blott uppträda fragmentariskt, men saken har ej undersökts.
Någon väldelinierad »bladlavlinje» (nedre gräns för obligata land
lavar som t. ex. Umbilicaria pustulata, Parmelia saxatilis och P.
centrifuga, se bl. a. Naumann 1928, Santesson 1939, Du Rietz 1945
s. 132) utbildas inte under dessa förhållanden, särskilt som det
knappast finns några stora block eller hällar som verkligen når upp
högt över de högsta högvattnen och forsstänket vid dessa.
Om jordarterna i själva älvbädden är tämligen enformiga, är de
desto mera växlande på högre nivå. När fjorden, som ursprungligen
varit över 120 m djup, småningom torrlädes, ägde en betydande
postglacial sedimentation rum, sedan efterföljd av ett skede av över
vägande erosion, medan älven successivt arbetade sig ner från 130Sv. Bot. Tidskr., 5i (1960): 1
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metersplanet till nuvarande nivå, ca 71-43 in. I stort sett bildades
älvfåran mellan den underst moräntäckta sydvästra dalsidan och
den nämnda rullstensåsen, men långt ifrån allt isälvs- och ljordsediment bortfördes från älvsidorna, och på sina håll omlagrades
också tidigare sediment genom ras, jordflytning, älv- och backerosion
osv. Jfr en profil från Resele hos Högbom 1906 s. 163. Enligt de
undersökningar av de lösa jordarterna, som sökandebolaget, Krångede AB, låtit utföra särskilt i området omkring själva Molorsen, är
lagerföljden starkt växlande, med oregelbundna skikt och linser
av mo, sand, grovt grus osv. i snart sagt varje provgrop, och (dia
föga överensstämmelse mellan helt närbelägna gropar. Dessa för
hållanden leder bl. a. till att skikt förande rörligt grundvatten ofta
förekommer vid och nära ytan. Inom områden med blandade jord
arter präglas vegetationen oftast av den finkornigaste jordarten, och
dessa områden hyser därför ungefär samma typer av vegetation som
de rena finjordsmarkerna. I motsats härtill står de mer eller mindre
utpräglade grovjordmarkerna på rullstensgrus och i viss mån sand
och grovmo. Brantläget medför emellertid — ofta i förening med
kullurinllytanden — att även grovjordmarkerna blir gynnsamma for
åtskilliga växtarter, som inte torde fördra långt gående mårhildning,
acidifiering, urlakning och podsolering. Tyvärr medgav tiden inga
markstudier, men så mycket kan sägas, att dessa processer är starkt
tillbakaträngda i älvdalen, i synnerhet i brantläge, och helt torde
saknas inom strandzonerna, i stort sett även i den övre landstranden,
som endast kortvarigt översvämmas.
Inom det undersökta området finns tvärbranta grusmpor pa nord
östra älvsidan vid Mo och Norrtannflo och en huvudsakligen i mo
men delvis i rullstensgrus utskuren nipbrant om över 60 m hojd vid
Näsåker (en del av denna är den bekanta Prästnipan). Eljest sänker
sig älvsidan i terrasser på denna älvsida. På sydvästsidan ar topo
grafin mindre markerad; själva älvbrinken är mestadels blott några
få fill ett 10-tal m hög. Vid Moforsen (Tängsta bys mark) är den dock
ca 20 m hög ehuru uppdelad i terrasser. Den övervägande delen av
områdets nipbranter ligger över dämningsgränsen och mestadels
också i sådant läge att de inte hotas av erosion vid dämning. På vissa
ställen föreligger emellertid denna fara, och i dämningsområdets
nedströmsdel (inom Mo och Sorte på nordöstsidan och Tängsta på
sydvästsidan) är den flerstädes allvailig.
' Torvmarker saknas. Däremot finns en liten tjärn nära älven i en
exklav av Lidgatu omgiven av mark tillhörig Näsåker, strax ovan
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dämningsgränsen (se kartan fig. 10 s. 159). Tjärnen skiljs från älven
av stenig-grusig mark. Den kan möjligen vara en grop i en äldre sidofåra av älven, bildad innan huvudfåran eroderat sig ner så djupt.
Egendomligt är att den ej blivit jordfylld, vilket tyder på att den
markerade småravinbildningen i området är av rätt hög ålder.
Tjärnen kan möjligen också tolkas som en åsgrop, men det vore i så
fall en gåta att den kunnat bibehållas under den ovan nämnda
sedimentationshistorien.
Vid en jämförelse med det betydligt högre belägna Ramsele-om
rådet (Holmen 1959) är skillnaderna betydande: Moforsen-områdets
topografi är mer utpräglad, fmjord är där mycket mer utbredd,
även de grova jordarterna gynnsammare för växtlivet osv. Å andra
sidan fmns inga tecken på närvaro av kalkjordarter och ej heller
några torvmarker mellan Nämforsen och Moforsen, varigenom art
antalet i detta område starkt nedsätts.

Klimatförhållanden.

Moforsen-området ligger omkring 9 mil från kusten. Det liar enligt
Atlas över Sverige (se även Bergsten 1953) ett påfallande utpräglat
lokalkontinentalt temperaturklimat med bortåt 26° skillnad mellan
kallaste månad (ca —10°) och den varmaste (ca +16°). Högsom
maren är i denna trakt varmare än någon annanstans i Norrland
med undantag för Gästrikland. Ådalen är också den nordligaste
trakt i Sverige som har över +10° i medeltemperatur under minst
100 dygn. Över +15° i dygnsmedeltemperatur råder under mer än
30 sommardygn, vilket är en för mellersta Norrland mycket hög
siffra (men också gäller Umeå och nedre Norrbotten). Vintern är
däremot inte på något sätt gynnsam; den är omkring 20 dagar
längre än i kustlandet, och antalet frostdagar är ca 140 mot 110 vid
kusten. Sådana värmeälskande växter, som främst fordrar en lång
vegetationsperiod, t. ex. de ädla lövträden och hasseln, saknas också i
området, medan växter med krav enbart på hög sommarvärme kan
väntas triva där. Dessa torde särskilt vara att finna bland de arter
som här är bundna till särskilt varma ståndorter, såsom Viscaria
vulgaris och andra torrängsväxter. Denna solälskande art är vanlig
på älvens nordöstsida.
Nederbörden är tämligen låg, omkring 500 mm, men dock avse
värt högre än i Sollefteåtrakten. 30% av nederbörden faller som snö,
■9 - 603371
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snötäckets största mäktighet är normalt omkring 60 cm och dess
varaktighet 170 dagar.
De betydliga nivåskillnaderna, brantlägena i olika exposition och
älven själv torde betinga ganska betydande lokal- och mikroklima
tiska avvikelser från det regionala klimatet, i synnerhet beträffande
maximi- och minimitemperaturer samt luftfuktighet.
Regionalt läge.

Området tillhör norra barrskogsregionens nedre underregion
(Sjörs 1950 s. 174, 1956 s. 202), närmare bestämt den »nordsvenska
porsregionen utan vild lönn, lind och hassel» enligt Du Rietz (1952
s. 5). Myrica är dock ej känd från trakten, men sydliga arter av annan
typ, i synnerhet som nämnt värmegynnande torrängsarter, ger floran
en så stark prägel, att tillhörigheten till den nämnda underregionen är
otvivelaktig.
Den lokala differentieringen i regioner i Ångermanland behandla
des ingående redan av Fristedt (1857), som närmare preciserade
den bekanta Wahlenbergska indelningen av Norrland. Ångerman
lands kustland kallade Fristedt »Alregion» (efter Alnus glutinosa,
som dock där inte är övervägande). Gränsen i inlandet förlädes till
övre gränsen av Bjärtrå och Ytterlännäs socknar. Därovan vidtog
enligt Fristedt »Alderregionen», sträckande sig till nedre gränsen för
Fjällsjö och Junsele socknar, där »Granregionen» ansågs börja.
Fristedt ansåg inte »alderregionen» höra till Wahlenbergs porsregion, som han förläde till kustlandet från nordöstra Ångermanland
och vidare norrut; han påpekade därvid porsens sällsynthet i Ådalen.
Fristedts indelning torde vara väl funnen för denna, men det är
tydligt, att han endast i ringa grad kände skogstrakterna utanlör
älv- och kustbygderna, och dessa skogstrakter är f.ö. än i dag till
stora delar nästan okända floristiskt sett.
För Medelpad angavs en regional femdelning av Collinder 1909
(s. 30); om denna indelning överföres till Ångermanland skulle
Fristedts »alregion» tillhöra »kustbygden» och en del av »nedre
dalbygden». Fristedts »alderregion», till vilken enligt hans sätt att
se också angränsande skogstrakter hörde, skulle tillfalla den öveista
delen av »nedre dalbygden», »övre dalbygden» och »nedre skogsregionen». Med »granregionen» hos Fristedt skulle i stort sett en
dast den i Medelpad högt belägna »övre skogsregionen» likställas
(detta med någon hänsyn till Ångermanlands nordligare läge, hårSv. Bot. Tidslcr., 54 (1960): 1
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dare klimat och talligare växtvärld). De båda indelningsgrunderna
är dock i princip så olika, att någon fullt säker parallellisering inte
kan genomföras.
Undersökningsområdets regionala ställning är emellertid fullt klar.
Enligt k Ristedt tillhör det »alderregionen». Med Collinders in
delning skulle det tillhöra »övre dalbygden». Enligt Högboms geo
grafiska indelning (1906) tillhör det »älv- och havsavlagringarnas
region».
Vatten- och vattenstrandvegetation.

Såvitt kunde iakttagas (båt kunde inte användas på grund av
strömmen) saknas makroskopisk vattenvegetation inom alla djupare
eller starkt strömmande delar av älven. Det är dock ej helt uteslutet
att någon submers art skulle kunna uppträda utan att vara synlig
från stränderna ens vid lågvatten, och t.o.m. troligt att vattenväxter
uppträtt rikligare före utbyggnaderna uppströms.
Den nuvarande vattenvegetationen består av amfibiska växter,
på vid lågvattentid helt grunt vatten, och är till sin karaktär snarast
en »vattenstrandvegetation» (hydrolitoralvegetation). Denna kan en
ligt Englund (1942) och Du Rietz (1940, 1950) definieras som
»Stufe der gelegentlich blossgelegten Wasserorganismen» (Du Rietz
1940 s. 106). Gränsen mellan vattenstrandvegetation och vatten
vegetation i inskränkt mening »förklaras» (dvs. förorsakas) genom
den torrläggning som sker vid extremt lågvattenstånd. Enligt sist
nämnda arbete bör i såväl teori som praktik vegetationsgränsen inte
dragas efter detta hydrografiska kriterium utan efter övre gränsen
för förekomst av inte alls barläggningstoleranta vattenorganismer.
Då makroskopiska sådana saknas i denna torftiga vegetation går det
alltså här strängt taget inte att dra någon sådan skiljelinje. Det är
f. ö. troligt alt stundom vegetationen i sin helhet faktiskt blir torrlagd
genom korttidsregleringen. Sannolikt undantag bildar blott Hippuris
och Callitriche verna, som sågs i några gropar i skyddat läge vid
Sörtannflo (den rikaste lokalen för vattenväxter över huvud). Vege
tationen i vattenstrandbältet bildas av dessa båda arter, Ranunculus
reptans, Sparganium angustifolium (med flytblad) och någon gång
A lisma plantago-aquatica, Sagittaria sagittifolia, Myriophyllum alterniflorum, Ranunculus confervoides, Alopecurus aequalis, Eleocharis
acicularis, Subularia etc. Equisetum fluviatile spelar en oväntat liten
roll.
Su. Bot. Tidsxr.,
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Landstrandens vegetation.
Landstranden — geolitoralen — kan schematiskt delas i tre, i
varandra diffust övergående zoner. Nederst återfinns den nedre
landstranden eller den amfibiska zonen, där det förekommer äkta
amfibiska växter, som växer lika bra i grunt vatten som på land.
De viktigaste arterna i denna grupp är vissa av de ovan nämnda;
vanligast är Callitriche verna och Ranunculus reptans. Här växer även
åtskilliga andra arter, som uppträder också i nästa bälte, såsom
Juncus bufonius, J. alpinas ssp. nodulosus (rariflorus), Veronica scutellata, Rorippa islandica, Polygonum lapathifolium, Myosotis laxa ssp.
caespitosa och spridda exemplar av de högre upp mera rikliga
Deschampsia caespitosa (var. glauca), Agrostis stolonifera, Viola montana, Leontodon autumnalis, Hieracium umbellatum, Vicia cracca,
Juncus fdiformis, Ranunculus repens, Trifolium repens, Equisetum
variegatum osv. Denna zon omfattar en knapp vertikalmeter eller
mindre, och dess vegetation är i de flesta fall ganska sporadisk; på
rena grus- eller stenstränder saknas makrovegetation ofta helt.
Den mellersta landstranden har avsevärd utsträckning (över 2
vertikalmeter) vid Näsåker, men mindre längre nedströms; vertikal
utsträckningen växlar till följd av strömdynamiska orsaker, i stort
sett så alt den blir mindre inom och närmast ovanför forsarna. Inom
denna zon finns kärlväxtvegetation på alla strandtyper, även om den
är sparsam på de grovblockiga och samtidigt finjordsfria. Finns där
emot en del finjord mellan blocken, som vid Näsåker, är vegetationen
väsentligt rikare. Viktigaste dominant — dock sällan med högre
täckningsgrad — är nästan överallt Deschampsia caespitosa (mer eller
mindre utpräglad var. glauca)', på slamrika ställen dominerar olta
dessutom Agrostis stolonifera-, helt lokalt dominerar Care:x acuta
(gracilis). Sandig strandäng finns på några ställen, särskilt vid grän
sen mellan Norrtannflo och Mo samt något längre nedströms på
Sörtannflosidan. Här är vegetationen mera sluten; dominanterna
växlar tämligen regellöst, och bl. a. Eleocharis palustris, Carex nigra
och Juncus filiformis uppträder som sådana. Flera andra allmänna
växter i denna zon har redan nämnts; bland dem uppträder särskilt
Viola montana mycket regelbundet, medan andra arter, t. ex. Crepis
tectorum, förekommer till synes helt nyckfullt. I den mellersta landstranden möter man också exempelvis Galium boreale, som är sär
skilt vanlig på blockstränderna.
Den övre landstranden har inte samma karaktär av ett tydligt
Sv. Bot. Tidskr., 5-t (1960): 1
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Fig. 3. Grovblockig strand vid Moforsens nedre del i Sorte strax nedom det numera
föreslagna dammläget. Mellersta landstranden utan synlig vegetation. I övre land
stranden växer sparsamt meilan blocken bl. a. Roegneria canina, Galium bnreale,
Solidago virgaurea, Viola monlana, Vicia cracca och Rubus idaeus. Epilitorala snår av
Salix myrsinifolia och Alnus incana, därovan barrskog. 7.7.1958. — Coarse boulders
forming the steep bank along the Moforsen rapids. Sparse vegetation of Roegneria etc. in
upper geolittoral only. Epilittoral thickets of Salix and Alnus.

i egctationsbälte, utan är pa de flesta ställen en övergångszon (ekoton), därtill mycket växlande pa olika stränder. Dess gränsområde
mot den mellersta landstranden har på block- och grusstrand ofta
en gles eller t. o.m. sporadisk vegetation. Flera av de i mellersta
landstranden vanliga arterna, t. ex. Hieracium umbellatum, Deschampsia caespitosa, Viola monto.no., Golium borcolc, Reontodon outumnalis, Vida cracca, är spridda även här, tillsammans med mera
typiska landväxter såsom Rubus saxatilis och ej sällan Roegneria
canina och Calamagrostis epigeios. Något högre upp tillkommer större
buskar och träd. Enstaka små exemplar finns ungefär från bältets
nedre gräns, och småplantor särskilt av Salix myrsinifolia (nigri
cans) ibland inom mellersta landstranden. Vanligast är i allmänhet
gråalen (Alnus incana).
Sv. Bot. Tidskr.,
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Picea abies upl.

Pinus silvi
Roegneria c
Salix myrsir
Equisetum c
Poa nemoralis
Viola montana
Equisetum variegat
Juncus filiformis
Molinia coerulea
Phleum pratense
Carex canescens
Vicia cracca
Agrostis tenuis
Agrostis stolonifera
Ranunculus repens
Veronica scutellata
Crepis tectorum
Cardamine palustris
Carex rostrata

----------------— _
_ ----------—
_
_

Campanula rotundifolia gpl.
Rorippa islandica
Juncus bufonius
Lathyrus pratensis gpl.
Hieracium umbellatum
Taraxacum
Deschampsia caespitos
Leontodon autumnalis
Ranunculus reptans
Juncus alpinus nodul.
Polygonum lapathifolk
Alopecurus aequalis
Eleocharls acicularis
Subularia aquatica
Callitriche verna

Pohlia albicans
Pohlia bulbifera

—

Fig.4. Vegetationsprofil (2 m brett band) över blockstrand vid Näsåker. På grund av att
avbördningen vid Nämforsen vid lågvatten går enbart genom kraftverkstunneln ar
vattenståndsamplituden onormalt stor i bukten nedom Näsåker (jfr fig. 7). Platsen är
starkt utsatt för efemär slamavsättning. — Vegetation belt transect (2 m broad)
across boulder bank at Näsåker. Vertical extension of zones wider than normal (cp.
Fig. 7).I

I övrigt exemplifieras strandvegetationen bäst genom de uppteck
nade profilerna (fig. 4 av blockstrand och fig. 5 av strandäng) och
växtlistorna (Tab. 1:1-8 av block- och grusstrand och 1:9-15 av
mer eller mindre utpräglad strandäng).
Block- och grusstrand och strandäng är ungefär lika artrika (den
senare mångdubbelt individrikare). 1 rots den stora yttre olikheten
är växtsamhällena nära besläktade vad artsammansättningen be
träffar, vilket särskilt gäller mellersta landstranden. Avsevärda socio
logiska skillnader finns dock. Typiska för block- och grusstrand i
motsats till strandäng är Calamagrostis epigeios, Campanula rotundifoSv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Euphrasia
Rubus idaeus
Heracleum sphondylium
Trifolium medium
Trifolium pratense
Rumex acetosella
Geranium silvaticum
Carum carvi
Stellaria media
Fragaria vesca
Antennaria dioeca
Poa annua
Gnaphalium uliginosum
Achillea millefolium
Poa pratensis euprat.
Salix myrsinifolia
Ainus incana
Cerastium holosteoides
Phleum pratense
Alchemilla
Chrysanthemum leucanthemum
Potentilla anserina
Mentha arvensis
Carex acuta
Equisetum arvense
______________
Agrostis tenuis
______________
Carex nigra
______________
Juncus filiformis
______________
Potentilla palustris
______________
Sagina procumbens
______________
Juncus alpinus nodul.
______________
Luzula pallescens
______________
Cardamine palustris ____
Galium boreale________________________
Hieracium umbellatum _________________________
Ranunculus reptans
_________________________
Molinia coerulea
___________
Solidago virgaurea
_____
Viola montana
Prunella vulgaris
Plantago major
Veronica scutellata
Galium palustre
Taraxacum
Trifolium repens
Leontodon autumnalis
Vicia cracca
Deschampsia caespitosa
Spergula arvensis
Ranunculus repens
Viola palustris
Agrostis stolonifera
Equisetum variegatum
Chenopodi
album

Climacium dendroides
Atrichum tenellum
Blasia pusilla
Bryum pallens
Pohlia bulbifera
Hypnum Lindbergii ____
Jungermania pusilla ____
Bryum sp.
-----Pohlia albicans
_______________
Schistidium Agassizii
_______________
Brachythecium plumosum ___________

Fig. 5. Vegetationsprofil (2 m brett band) över gles strandäng i Norrtannflo vid gränsen
till Mo. Småblockig, sandig flackstrand, vattenståndsamplitud rätt liten. — Vegeta
tion belt transect (2 m broad) across meadow bank consisting of small boulders with
sandy soil between. Zones narrower vertically than on Fig. 4.

Su. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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Tabell I. Artlistor från strandvegetation vid Ångermanälven.
Alla strandzoner upp till gränsen mot epilitoral landvegetation. 1-8: block-, klapper
och grusstränder, 9-15: mer eller mindre ängsartade stränder. Provområden av
skiltande storlek (de ängsartade strandpartierna är i regel mindre än klapperom
rådena).
1

Achillea millefolium

.

2

3 4

+ 4- 4-

+

.

5 6 7

8

44-

A. ptarm ica....................

4-

+ + + + 4+
+

A. stolonifera....................
A. tenuis..............................

4-

Alnus incana....................
Alopecurus aequalis

+

.

.

.

+

.

.

.

+ +

Calamagrostis epigeios

.

4- 44-

+

Campanula rotundifolia

+ +

.

.

4-

+

+

4-

4-

4-

4-

44-

4- 4-

4-

4-

4-

+
+
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444- 4- 4- +

44-

+

4-

4-

4-

4-

4- +

+

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

Cerastium holosteoides

4-
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4-

4-

4-

4-

44-

4-

44-

4-

4-

4-

4-
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4-

4- 4-

4-

4-

4-

4- 4-

4-

4-

4-

4-

4- 4-

4-

4-

C. digitata.........................
C. nigra

4-

15

+
4-

4-

Carex acuta....................

C. canescens....................

4-

14

4+

+

.

Caltha palustris ....
Cardamine palustris

4- 4- 4- 4-

+

C. purpurea....................
.

4-

13

4-

4+

C. neglecla.........................
.

4-

4-

4-

Belula pubescens

Callilriche verna

4- 4-

4-

Barbaraea stricta

12

4-

4+ + + + 4-

.

ii

4-

4-

Alisma plantago-aquatica
.

10

4-

+

....

Agrostis canina

9

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4- ' 4-

+

Chamaenerion angustifo-

....

Deschampsia caespitosa
Eleocharis acicularis .

.

E. palustris.........................
Epilobium palustre

.

.

Equisetum arvense .

.

.

E. fluviatile....................

4-

4-

+ +

lium..................................
Crepis tectorum
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44+ + 44-

+

E. variegatum....................

+

Festuca ovina....................

+

Filipendula ulmaria .

.

Fragaria vesca

....

Galium boreale

....

G. palustre.........................

G. uliginosum

....
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Tabell 1 (forts.)
5
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2
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J. filiformis....................
Leontodon autumnal is
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Lysimachia thyrsiflora
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P. palustris....................
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Ranunculus acris
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R. repens
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R. replans........................
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R. acetosella....................

S. myrsinifolia

....

Solidago virgaurea .
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Salix caprea....................
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....
.
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Sagina procumbens
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+
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4+
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Rumex acetosa
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+

+

Rubus idaeus....................
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Rorippa islandica .

Roegneria canina

4-
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P. anserina ......
Prunella vulgaris
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Polygonum lapathifolium +
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4-
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Polentilla palustris
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.
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P. prat. eupratensis
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+

+
+

Poa annua .........................

P. pratensis angustif.

+
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.
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+
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Myosotis laxa caespitosa
Plantago major
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Mentha arvensis ....
.
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+
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L. pilosa.............................

Molinia coerulea

14
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J. bufonius .........................

.

13

.
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Gnaphalium uliginosum
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Hipparis vulgaris .
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Spergnla arvensis

.

.

.
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.

.
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S. media.............................
Subularia aquatica

.
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Tabell I (forts.)
1

T. repens

2

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

Tussilago farfara

.

.

■

.

.

Vicia cracca....................
Viola montana

....

V. palustris....................

9

10

ii

4 + + 4- 4 44- +

+

+

4

6
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+
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Valeriana sambucifolia .
Veronica scutellata .

8
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4
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+
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+
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1. Näsåker. 2. Mo. 3. Sorte. 4. Forsås. 5. Nedre delen av Holme. 6. Tannflo hpl. 7.
Sörtannflo. 8. Tängsta. 9. Näsåker, uppströms. 10. Näsåker, nedströms. 11. Lldgatu,
nedströms. 12. Holme, uppströms. 13. Sörtannflo. 14. Tannflo hpl., bäckutlopp. 15.
Norrtannflo och Mo.
Tillägg: Alchemilla 15, Alopecurus geniculatus 14, A. pratensis 14, Angelica silvestris 8,
Antennaria dioeca 15, Anlhriscus silvestris 5, 8, Atriplex patula 14, Betula verrucosa 5,
Calamagrostis canescens 13, Calluna vulgaris 6, 8, Cardaminopsis arenosa 1, 6, Carduus
crispus 4, Carex aquatilis 10, 14, C. juncella 12, C. leporina 1, C. media 8, C. Oederi v.
pulchella 9, C. pallescens 8, C. rostrata 1, Chenopodium album 14, 15, Chrysanthemum
leucanthemum 14, 15, Cirsium arvense 2, Euphrasia curla 8, Festuca rubra 9, Gera
nium sitvaticum 14, Hieracium gr. Rigida 1 (cfr dolabratum), 3, H. gr. \ ulgatiformia 1
(kuusamoense), Hierochloe odorata 6, Hypochoeris maculata 6, Laslrea dryopteris 1, 5, L.
phegopteris 5, Lathyrus pratensis 1, Luzula pallescens 15, L. sudetica 8, Matricaria
matricarioides 10, 14, Melandrium rubrum 1, Melica nutans 1, 3, Menyanthes trifoliata 9,
Montia fontana ssp. lamprosperma 15, Myriophyllum alternijlorum 12, Parnassia pa
lustris 1, 9, Pedicularis palustris 9, 13, Peucedanum palustre 9, Phleum pratense 1, 15,
Picea abies (upl.) 1, 5, 8, Pimpinella saxifraga 3, 5, Pinguicula vulgaris 8, Pinus sil
vestris (upl.) 1, 8, Poa trivialis 13, Polygonum aviculare 10, Populus tremula 1, 5, Potamogeton gramineus 13, Ranunculus auricomus 7, 14, R. confervoides 12, Rhinanthus
minor 9, Rosa majalis 4, 8, Rubus ardicus 6, Rumex aquaticus 9, R. domesticus 10, 14,
Sagittaria sagittifolia 12, Salix lapponum 9, S. pentandra 9, S. starkeana 5, Scutellaria
galericulata 9, 13, Selaginella selaginoides 8, Sorbus aucuparia 1, Stellaria longifolia 4,
14, Thalictrum simplex 6, 14, Trifolium hybridum 10, 7. medium 6, Urtica dioeca 5,
Vaccinium uliginosum 8, Veronica officinalis 3, V. serpyllifolia 9, Viscaria vulgaris 2.

lia, Carex digitata, Chamaenerion angustifolium, Festuca ovina, Luzula
multiflora, L. pilosa, Poa pratensis ssp. angustifolia, Pimpinella
saxifraga, Roegneria canina, Rubus idaeus, R. saxatilis och Solidago
virgaurea, varjämte Galium boreale, Hieracium umbellatum, Viola
montana och Poa nemoralis där är vida mera tongivande. Alla dessa
är terrestriska växter, i allmänhet vanligare i övre än i mellersta
landstranden. På strandängslokalerna däremot förekommer vattenstrandvegetation, vilken ofta helt saknas på block- och grusstrand,
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Fig.6. Blockstrand med något finjord i förgrunden, bevuxen med relativt gles vegetation
dominerad av Deschampsia caespitosa ( + var. glauca) i mellersta landstranden; den
vegetationsfattiga nedre landstranden också blottlagd vid rådande lågvatten. I bak
grunden grövre blockstrand. Sörtannflo, Moforsens nacke i bakgrunden. 27.8. 1959. —
Boulder bank with some fine sediments; middle geolittoral with Deschampsia. Low
waters.

och den äkta amfibiska vegetationen är även i övrigt rikligare. Vidare
karakteriseras strandängsvegetationen, i motsats till block- och grusstrandvegetationen, av t. ex. Carex acuta, Eleocharis palustris, Epilobium palustre, Equisetum fluviatile, E. palustre och Lysimachia thyrsiflora. Många andra arter är vida vanligare på strandängslokalerna,
exempelvis Agrostis stolonifera, Alopecurus aequalis, Barbaraea strida,
Calamagrostis neglecta, Carex nigra, Eleocharis acicularis, Galium
palustre, Juncus-arterna, Myosotis laxa ssp. caespitosa, Polygonum
lapathifolium, Potentilla palustris, Rorippa islandica, Veronica scutellata och Viola palustris.
Mycket av vegetationen på stranden, och då i synnerhet inom
strandängarnas nedre och mellersta landstrand, är uppenbart efeSv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Fig. 7. Strandäng nedanför Näsåker. Övre och mellersta landstranden väl bevuxna, den
senare här dominerad av Carex acuta och Agrostis stolonifera (även i vattnet) och nående
från 0,5 m under vattenytan till foten av blocket t. v. Forna högvatten har sedimenterat mo på toppen av detta block, ca 3,5 m över nuvarande rel. höga vattenstånd.
6.7.1958. — Meadow bank at Näsåker. Middle geolittoral extending from 0.5 m below
water to the foot of the large boulder to the left, which was once totally submerged
at extreme high waters (more than 3.5 m above present water level). Scale also shown
by a nine-year girl standing near the bay to the right. Vegetation: foreground Carex
acuta, Agrostis stolonifera, etc.; background Alnus incana.

mär, bildad av spridda exemplar av ofta ettåriga växter, varibland
åtskilliga rena ogräs som Spergula arvensis, Chenopodium album,
Stellaria media, Matricaria matricarioides, Polygonum auiculare, Rumex domesticus, ja t. o. m. den i trakten eljest ej funna Atriplexpatula.
Detta är främst en följd avslamavsättningen, som lämnar en gynnsam
grobädd och ett substrat, som vid frånvaro av konkurrensen från ett
slutet växttäcke är tillräckligt näringsrikt för plantornas utveckling.
Men även eljest är släktskapen mellan de lätta (ej alltid fuktiga) åker
jordarnas och älvstrandängens flora och vegetation påfallande. Ge
mensamma arter är sålunda Achillea ptarmica, Gnaphalium uliginosum, Leontodon autumnalis, Juncus bufonius, Mentha arvensis, PlanSu. Bot. Tidslcr., 54 (1960): 1
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la9° major, Polygonum lapathifolium, Potentilla anserina, Poa annua
och Sagina procumbens, och bland växter som träffas även i andra
vegetationstyper bl. a Rumex acetosella, Equisetum arvense, Ranun
culus repens och Trifolium repens. Att en stor del av kulturmarkens
ogräs ursprungligen kommit från strandlokaler är visserligen sant,
men exemplen ovan visar att den omvända vandringsriktningen
också förekommer, och man får ej, som så ofta skett, tolka förekomst
is.k. naturlig vegetation som något säkert kriterium på att en art är
inhemsk i en trakt.

Landvegetationens huvudtyper.

Ren landvegetation förekommer inte inom dämningsområdets
översta uppströmsdel, men ett smalt »epilitoralt» bälte börjar ingå i
dämningsområdet mellan Näsåker och Lidgatu, och redan inom
sistnämnda by kan man urskilja olika vegetationstyper inom däm
ningsområdets rent terrestriska del.
De stundom förekommande »epilitorala» strandsnåren har räk
nats som terrestriska, även om enstaka högvatten torde ha nått upp i
dem.
Följande huvudtyper av terrestrisk vegetation har urskiljts inom
dämningsområdet:
Skogsvegetation: lingontallskog; blandskog med ris, gräs och örter;
gråalskog av hagmarkstyp; högört-gråalskog.
Ängsvegetation: vegetation i öppna grusbranter; torräng; »frisk
äng»; högört-fuktäng.
Kulturmarksvegetation: växtlighet på och vid odlingar, vägar, tim
mer avlägg m.m.
Myrvegetation saknas helt.

Skogsvegetation.
Lingontallskog finns utbildad på torra åsryggar, mera sällan på
åsarnas sidor, samt på terrasser av grovmo, de senare vanliga blott
högt ovan dämningsområdet. 1 fältskiktet dominerar lingon, stundom
dock blåbär eller ljung, vilka i regel saknas. En sparsamt före
kommande, men utmärkande art är Salix starkeana. I de ilesta fall
ar växtsamhället ej typiskt, utan det ingår dels andra träd än tall,
dels diverse relativt kulturbetingade örter, t. ex. blåklocka och smult
ron, dels inslag från följande grupp av skogssamhällen, såsom
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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Tabell II. Artlistor från lingontallskog.
Provområden av obestämd storlek.
i

2

Träd- och buskskikt:
Alnus incana.................
Betula verrucosa ....
Juniperus communis . .
Picea abies.....................
Pinus silvestris ....
Populus tremula ....
Salix caprea.....................
Sorbus aucuparia ....

+
+
+
+
+ +
+
+
+

+
+
+
+
+ +
+
+

Fältskikt:
Achillea millefolium . ■
Antennaria dioeca . ■ ■
Calamagrostis epigeios
Campanula rotundifolia .

+
+
+

+
+

1

Carex digitata.....................
C. ericetorum..........................
+
Chamaenerion anguslifolium
+
Equisetum pratense ....
Festuca ovina ..................... + +
Frag aria vesca.....................
+
Hieracium gr. Rigida . ■ ■
H. umbellatum.....................
Leontodon autumnalis . . ■
Luzula pallescens.................
+
Lycopodium annotinum • •
+
Maianthemum bifolium ■ ■
Pimpinella saxifraga . ■ •
Poa ncmoralis......................
Rubus saxatilis......................
Vaccinium vitis-idaea . . . + +

2
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+ +

1. Lidgatu, nedströms. 2. Mo, brant rullstensås-sida. 1 växtsamhället förekommer också
bl. a. Salix starlceana.

Calamagrostis epigeios, Rubus saxatilis, Juniperus communis och
Festuca ovina.
En jämförelse med Ramsele-området (Holmen 1959 s. 22 II) visar
stora olikheter: typisk lavtallskog saknas i Moforsen-området, och
örtinslaget i den mossrika (eller oftare bottenskiktsfattiga) lingon
tallskogen är mycket större, varjämte tallskogen över huvud spelar
en blygsam roll, medan den i Ramsele-området intar 73% av skogs
arealen.
Blandskog med ris, gräs och örter är som benämningen anger en
heterogen grupp av mer eller mindre besläktade skogsväxtsamhallen. Dessa växer på grus och andra grövre jordarter, på vissa
blandade sediment och förmodligen på morän (i så fall lokalt på
SV älvsidan), och alldeles övervägande i stark lutning. I flertalet fall
har skogen åtminstone tidigare varit betespåverkad, och någon sta
bilitet synes ej ha inträtt vare sig i trädslagsfördelningen eller i fält
skiktets sammansättning. Viktigare trädslag är gran, björk (både
glas- och vårtbjörk, på grusbackarna mest den senare), tall och graal;
Sv. Bot. Tidskr., 54 (I960) : 1
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rönn, sälg och hägg är vanliga, och på en del håll också asp. Buskskikl finns i regel, men bildas mest av smärre exemplar av trädslagen,
i synnerhet gråalen; dessutom är en, hallon och Salix myrsinifolia
vanliga.
tältskiktet innehåller i regel lingonris, som ofta dominerar, och
ibland också blåbärsris i större mängd. Bland graminiderna ingår
både triviala arter som Festaca ovina, Agrostis tenuis, Poa nemoralis,
Deschampsia flexuosa och Luzula pilosa och ej sällan de mera ford
rande Carex digitata, Melica nutans, Calamagrostis epigeios och
Roegneria canina samt Equisetum pratense. Förutom Trientalis,
Solidago, Maianthemum och Melampyrum-arterna bör bland örter
nämnas Lhamaenerion angustifolium, Rubus saxatilis, Convallaria
majalis, Oxalis acetosella, Galium boreale, Fragaria vesca, Viola
montana, Geranium silvatieum, Campanula rotundifolia, Vicia cracca,
Veronica officinalis, 1 . chamaedrys, Lastrea phegopteris, L. dryopteris.
Mera speciella, men rätt vanliga örtskogsinslag är bl. a. Ribes spicatum, Melandrium rubrum, Epilobium montcinum, Geum rivale, Atliyrium filix-femina, 1 aleriana sambucifolia och Anthriscus silvestris,
torrängsinslag exempelvis Carex ericetorum, Pimpinella saxifraga och
\ iscaria vulgaris. Då härtill kommer ett ej ringa antal mera ruderatbetonade aDer, i synnerhet i skogens hyggesfas, och dessutom endast
mera vanliga och typiska arter nämnts, är artrikedomen stor.
Fn närmare uppdelning av vegetationen vore nog befogad, men
några bestämda gränser mellan så erhållna växtsamhällen skulle
inte kunna dragas, och ej heller skulle dessa växtsamhällen kunna
anses tillfredsställande enhetliga utan att uppdelningen drevs in
absurdum, ner till rent tillfälliga artkonstellationer. De llesta av
ovan nämnda arter tycks f.ö. trots sin ekologiskt olika karaktär
kunna växa tillsammans, åtminstone i en så i detalj växlande miljö
som dessa skogsbackar vid älven.
Gråalskog av hagmarkstyp är älvbackarnas mest utbredda vegetations
typ. Från Lidgatu nedströms faller jämförelsevis stora arealer
därav inom dämningsområdet. Vegetationstypen är betingad av
röjning och bete, i en del fall tidigare av slåtter. Man kan förmoda att
älvbackarna under förra seklet till stora delar varit slåttermark (med
eller utan lövträd och buskar), men att övergång (ill bete snabbt
medfört att gråalen invandrat eller kraftigt ökat i mängd. Gråalen
är genom skottens beska smak skyddad mot betesdjuren och förökar
sig snabbt genom rotskott och när den huggs bort också genom
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Tabell III. Artlistor från epilitorala snår (1-4) och annan gråalskog
av hagmarkstyp (5-9).
Utpräglad högörtvegetation ingår ej. Provområden av skiftande storlek.

Achillea millefolium .
Agrostis tenuis . . .
Alchemilla.................
Ainus incana ....
Alopecurus pratensis .
Angelica silveslris . .
Anthoxanlhum odoratum
Anlhriscus silvestris .
Betula pubescens . .
B. verrucosa ....
Calamagrostis chalgbaea
C. epigeios .................
C. purpurea ....
Campanula rolundifolia
Carex digitata ....
C. ericetorum ....
Chamaenerion angustifolium
Chrysanthemum leucanthemum .................
Convallaria majalis
Deschampsia caespitosa
D. flexuosa ....
Equisetum arvense .
E. pratense ....
Euphrasia ....
Festuca ovina . . .
F. rubra .................
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca . .
Galium boreale . ■
G. uliginosum . ■
Geranium silvaticum
Geum rivale . . .
Hieracium auricula
H. umbellatum . .
Hypochoeris maculata
Juniperus communis
Lastrea dryopleris .
L. phegopteris . . .
Leontodon autumnaiis
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Tabell III (forts.)
2

1

Luzula multi/lora . . .
L. pallescens.................
L. pilosa.........................
Mainthemum bijolium .
Matteuccia struthiopteris
Melampyrum pratense .
M. silvaticum . . . .
Melandrium rubrum . .
Melica nutans . . . .
Myosotis arvensis . . .
Oxalis acetosella ....
Paris quadrifolia . . .
Picea abies.....................
Pimpinella saxifraga . .
Pinus silveslris ....
Poa nemoralis ....
P. pratensis angustifolia
P. pratensis eupratensis
Polygonum viviparum .
Populus tremula . . .
Prunella vulgaris . . .
Prunus padus ....
Ranunculus acris . . .
R. auricomus.................
R. repens.........................
Ribes spicatum ....
Roegneria canina . . .
Rubus arclicus ....
R. idaeus .....................
R. saxatilis.....................
Rumex acetosa ....
R. acetosella.................
Salix caprea.................
S. myrsinifolia ....
Solidago virgaurea . . .
Sorbus aucuparia . . .
Stellaria graminea . . .
Taraxacum.....................
Thalidrum simplex . .
Trientalis europaea . .
Trifolium pratense . . .
T. repens .....................
Urtica dioeca.................
Vaccinium myrtillus
10-603371

+
+
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Tabell III (forts.)

V. uliginosum......................
V. vitis-idaea..........................
Valeriana sambucifolia . ■ ■
Veronica chamaedrys ....
V. officinalis..........................
Vicia cracca..........................
Viola epipsila ......................
V. montana..........................

1

2

+
+

+

3

5

6

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

4

+
+

+
+
+

+

7

8

9

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

1. Sorte. 2. Holme. 3. Sörtannflo. 4. Tängsta. 5. Lidgatu, nedströms, hage i älvbacken.
6. Norrtannflo, endast delvis gråalbevuxen älvbacke. 7. Fuktig, delvis gråalbevuxen
mark vid Mångmanån. 8. Delvis gråalbevuxen, nordöstvänd älvbacke vid Tannflo
hpl. 9. översluten ung gråalvegetation i Sörtannflo.
Tillägg: Aconitum septentrionale 5, Actaea spicata 9, Antennaria dioeca 5, 6, Athyrium
jilix-jemina 3,5, Botrychium lunaria 5, 6, Calluna vulgaris 4, 5, Carex acuta 1 (vid bäck),
C. brunnescens 5, C. pilulifera 6, C. vaginata 4, Cerastium arvense 6, C. holosteoides 5,6,
Cirsium heterophyllum 4, 8, C.palustre 1, Dianthus deltoides 6, Dryopteris spinulosa 9,
Erigeron acre 5, 6, Festuca pratensis 6, 8, Galeopsis bifida 5, 9, Galium mollugo 6, G.
palustre 5, Gnaphalium silvaticumG, Heracleum sphondylium 1, Hieracium gr. Stiptolepidea 5 (H. cymosum coil.), 6 (H. pubescens), 7 (H. glomeratum coll.), H. gr. Silvaticiformia 5 (II- praelenerum), II. gr. Vulgatiformia 1, 6 (II. caesium), 8, Knautia arvensis o,
Lathyrus pratensis 8, Linnaea borealis 1, Lonicera coerulea 8 (förvildad), Lycopodium
annotinum 8, Milium effusum 3, Molinia coerulea 4, Nardus strida 6, Phleum pratense 6,
8, Plantago major 9, Potenlilla Crantzii 6, Ramischia secunda 2, Rosa majalis 4, 9,
Sagina procumbens 5, Stellaria longifolia 1, 9, Thlaspi alpestre 6, Trifolium medium 6,
7, Veronica serpyllifolia 5, Viola palustris 5, 7, V. riviniana 5, 8, V. Selkirkii 5, V.
tricolof 5, 6, Viscaria vulgaris 2.

stubbskott; därtill är de unga skotten snabbväxande på denna gynn
samma mark. Gråalen växer framlör allt pa de medelgrov a sedi
menten, såväl i relativt torrt som fuktigt läge. Härtill kommer de
epilitorala snår, som ofta bildar ett bälte närmast ovanför de egent
liga strandzonerna; som ovan (s. 126) antytts är jordarten här ofta
rullsten eller grovt grus även då högre delar av älvbacken bildas av
moiga sediment. I extrema fall, som i östra delen a\ Ilolme by
(Tab. III:2), är vegetationen på rullstensunderlaget inte helt sluten
i den epilitorala zonen. Humustäcke saknas i detta fall och är över
huvud taget dåligt utbildat i den epilitorala zonen; högre upp utgörs
det av olika former av ängsmull.
De epilitorala snåren (Tab. III: 1-4) bildas av gråal, ofta starkt
Su. Bot. Tidskr.,
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blandad med svartvide, sälg, hägg, asp m.fl. arter. Beträffande fält
skikt avviker de inte särskilt starkt från den övriga gråalvegetationen: på det grova materialet framträder Rubus saxatilis och Melica
nutans starkare än eljest, och Betula verrucosa, Calamagrostis epigeios, Carex digitata och Roegneria canina är där betydligt vanligare.
Gråalhagarnas vegetation är även i övrigt starkt variabel. Den mera
extrema högörtvegetationen omtalas för sig (s. 148 och Tab. IV), men
det är gott om varianter i riktning mot sådan, särskilt i fuktigt läge.
Å andra sidan finns mera torrängsartade varianter, i synnerhet i
solöppna gläntor på den nordöstra älvsidan. Både i torrare och
fuktigare lägen finns sådana ljusöppnare partier; ofta är det fråga om
rester av äldre slåtteräng eller väl uppröjd betesmark, där gråalen
hållits efter till förmån för betet (Tab. III: 6, delvis torrängsartad
betesmark; nr 7 öppen medelfuktig äng). Nr 5 är en betad hage med
smärre öppna fläckar i sydvästexposition, medan nr 8 är nordexponerad, ej längre utnyttjad betesmark med öppna små ängsfläckar intill övergiven åkermark.
Den i Tab. III sammanfattade vegetationen är tämligen trivial,
frånsett enstaka inslag av arter från den mera särpräglade högört
vegetationens grupp (Aconitum, Actaea, Calamagrostis chalybaea,
Matteuccia, Milium) eller vissa till den senare mer eller mindre
anslutande men inte helt bundna skuggörter, vilka man stundom
finner t. ex. vid små sipperrännilar i älvbackarna. Dit hör Stellaria
nemorum, Impatiens noli-tangere (som inte är med i Tab. III men
hai åtskilliga förekomster) och de sällsynt funna Circaea alpina och
Viola Sellcirkii. Både Impatiens och Circaea uppträder helt lokalt som
fältskiktsdominanter, men alla dessa arter tillhör främst den egentliga
högörtvegetationen.
Gråalhagarnas vegetation hör till de växtsociologiskt försummade
kapitlen. Notiser finns t. ex. hos Romell 1951 (änge och beteshage),
Sjörs 1949, 1951, 1954, 1956 och A. Samuelsson 1960. Den helt
triviala gråalhagens vegetation tycks över huvud aldrig ha blivit
beskriven tidigare i Sverige. Såväl Malmström (1956) som Steen
(1958) går i stort sett förbi denna vegetationstyp i sina översikter,
uppenbarligen på grund av bristen på litteratur därom. Likväl är
gråalvegetation synnerligen vanlig och ofta tongivande längs alla
våra norrlandsälvars nedre delar, liksom vid Dalälven och många
aar och alvar i Bergslagen, Värmland och t.o.m. Dalsland (Sjörs
1956 fig. 84 s. 157).
Gråalvegetationen löper inte i samma höga grad som andra hagveSv. Bot. Tidskr., 5b (1960) : 1
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getationstyper omedelbar fara att försvinna sedan hagbetet börjat
upphöra, ty gråalen erbjuder granen ett betydande motstånd mot
dess invandring. Upphörandet av betet och röjningens ersättande
med sporadisk och tämligen planlös vedhuggning förändrar emeller
tid hagens struktur och undervegetationens sammansättning. I lcitalet gräs och de ljusbehövande arterna träder tillbaka, och de
ruderatväxter, som till följd av tramp och lokal gödsling med spill ning och urin trivs i beteshagen, försvinner snart. I synnerhet efter
uthuggning sluter sig snår och sly av gråalen själv
gärna i lölje
med Salix-a.neT och hägg — och förkväver fältskiktet. Kvar blir dock
alltid en rad örter, glesa och förhållandevis lågvuxna, men till stor
del tillhörande arter som vanligen räknas som »högörter» (Geranium
silvaticum, Geum rivale, Melandrium rubrum, Valeriana sambucifolia,
Antbriscus silvestris, Angelica silvestris, Urtica dioeca osv.). Hallon ar
också vanligt. Den nitrofila prägeln av denna vegetation är otvetydig.
Tab. III: 9 är exempel på vegetation med i stort sett sluten yngre
gråal (några främmande inslag betingas av en körväg genom hagen).
I äldre gråalbestånd blir i regel fältskiktet åter något kraftigare ut
bildat.
Klt påfallande och ståndortsekologiskt svårförklarligt diag i un
dersökningsområdets gråalvegetation, till skillnad mot sydligai c
älvdalars, är den såvitt bekant fullständiga frånvaron av vitsippor
(jfr Arnei.l 1925, Grapengiesser 1933). Artens nordgräns lörlöper
som bekant betydligt nordligare.
Även inom den nyss skildrade »normala» gråalhagen spelar s.k. högörter som nämnt en stor roll. Likväl (inns
en florisliskt mera särpräglad högört-gråalskog, som vid Ångerman
älven utmärks framför allt av riklig förekomst av de tre mycket
storväxta arterna Aconitum septentrionale, Milium effusum och
Matteuccia struthiopteris (alla tre, två eller i något fall bara en av
dem). Aconitum och Matteuccia är vanligen dominanter, ibland till
sammans med exempelvis hallon eller brännässla. För växtsamhället
utmärkande är den sällsynta Poa remota, medan däremot Calamagrostis chalybaea har en vidare amplitud, åtminstone nära älvstran
den. Konstant eller nästan konstant (se tab. IV) finner man talrika
gräs och örter som också är vanliga i trivial gråalvegetation; bland
mindre spridda arter bör särskilt nämnas Actaea spicata, Cardamine
amara, Carex elongata (vid Mångmanåns mynning), C. media,
Circaea alpina, Cystopteris fragilis, Impatiens noli-tangere, Scirpus

Högört-gråalskog.

Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Fig. 8. Högörtvegetation med gråal vid den södra bäcken i Lidgatu. Matteuccia struthiopteris, Aconitum septentrionale, Filipendulct ulmaria, Valeriana sambucifolia,Lustrea
phegopteris, Milium effusum, Paris quadrifolia, Calamagrostis chalybaea etc. 9.7.1958.
— Tall herb vegetation under Alnus incana on a brook.

siluaticus (vid den ovan s. 129 omnämnda lilla tjärnen, som ligger
över dämningsgränsen), Scutellaria galericulata, Stellaria longifolia,
S. nemoreum ssp. montana oeh Viola Selkirkii; vid Mångmanåns
mynning har också busken Rhamnus frangula sin enda kända
förekomst, och även Daphne uppges finnas i nedströmsdelen av
dämningsområdet (okänt var, men säkerligen i delta slags vegeta
tion).
Högörtvegetationen i sin typiska utformning är bunden till bäck
fåror och djupa raviner samt några ställen i älvbackarna där markfuktigheten är hög. Vackrast är förekomsterna vid de två större
bäckarna i Lidgatu, där högörtvegetation dessutom finns flerstädes i
själva älvbacken, liksom något uppströms inom Näsåker. Dessa
lokaler ligger alldeles övervägande över dämningsgränsen. Det yppiga
Aconitum-Filipendula-beståndet i Tängsta (tab. IV: 6) ligger högt över
Sv. Bot. Tidskr.,
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Tabell IV. Artlistor från utpräglad högört-gråalskog
Provområden av skiftande storlek.
1
+ +
Aconitum septentrionale..........................
+ +
Alnus incana..........................................
+
Anthriscus silvestris..............................
+
Athyrium filix-femina..........................
+
Betula pubescens......................................
+
Calamagrostis chalybaea..........................
+
C. purpurea...............................................
+
Caltha palustris......................................
+
Chamaenerion anguslifolium
....
+
Deschampsia caespitosa..................... ....
+
Dryopteris dilalata..................................
D. spinulosa..........................................
Equiselum arvense..................................
+
E. pratense...............................................
E. silvalicum...........................................
+
Festuca rubra...........................................
+
Filipendula ulmaria..............................
+
Fragaria vesca..........................................
+
Galium boreale ......................................
+
G. paluslre...............................................
+
Geranium silvalicum..............................
+
Geum rivale...............................................
Juniperus communis..............................
+
Laslrea dryopteris..................................
+
L. phegopteris..........................................
Lysimachia thyrsijlora..........................
+
Maianlhemum bifolium..........................
+ +
Malteuccia struthiopteris.....................
+
Melandrium rubrum..............................
+
Melica nutans..........................................
+
Milium effusum......................................
+
Oxalis acetosella......................................
+
Paris quadrifolia......................................
+
Picea abies...............................................
+
Poa nemoralis..........................................
P. remota...................................................
+
Polygonum viviparum..........................
+
Prunus padus..........................................
+
Ranunculus acris......................................
+
R. repens ...................................................
Ribes spicatum ......................................
Roegneria canina......................................
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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Tabell IV (forts.)
1
Rosa majalis...........................................
Rubus ardicus...........................................
R. idaeus ...................................................
R. saxatilis...............................................
Rumex acetosa...........................................
Salix caprea...............................................
S. myrsinifolia.......................................
Solidago virgaurea..................................
Sorbus aucuparia..................................
Stellaria longifolia..................................
Trientalis europaea..................................
Tussilago farfara ..................................
Urtica dioeca...........................................
Vaccinium vitis-idaea..............................
Valeriana sambucifolia..........................
Veronica chamaedrys..............................
Vicia cracca...............................................
Viola epipsila...........................................

2

3

4
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+

6

4-

+
+
4-

5

4-

1. Lidgatu, nedströms, bäckravin. 2. Intill Mångmanån vid utloppet. 3. Vid bäck vid
Tannflo hpl. 4. Sörtannflo. 5. Tängsta, fuktig älvbacke och terrass nära älven. 6.
Tängsta, blött område vid dämningsgränsen, högt ovanför föregående.
Tillägg: Actaea spicata 5, Agrostis tenuis 6, Alchemilla 4, Angelica silvestris 2, Cardamine amara 1, Carex acula 3 (bäckutlopp), C. canescens 2, C. elongala2, C. juncella 6,
C. media 4, C. pallescens 2, Cerastium holosteoides 3, Circaea alpina 1, Cirsium heterophgllum 5, Cystopteris jragilis 1, Epilobium montanum 1, Galium uliginosum 6, Hieracium umbellatum 3, Impatiens noli-langere 5, Lathyrus pratensis 6, Luzula pilosa 4,
Melampyrum pratense 2, M. silvaticum 2, Peucedanum palustre 2, Poa pratensis eupratensis 4, P. trivialis 5, Populus tremula 2, Prunella vulgaris 3, Pyrola minor 2, Ranun
culus auricomus 1, Rhamnus frangula 2, Scutellaria galericulata 2, Stellaria nemorum 5,
Trifolium repens 3, Vaccinium myrtillus 4, Veronica officinalis 1, Viola montana 1, V.
palustris 3. I växtsamhället förekommer också bl. a. Cirsium palustre, Scirpus silvaticus
och Viola Selkirkii.

älven uppe på sedimentplatån (sydväst om järnvägen), men skulle
trots detta till större delen förstöras vid dämning. Vattnet från detta
ytterst blöta Aconitum-område bildar en rännil som störtar sig mot
älven i en liten ravin med ganska riklig förekomst av Poa rernota,
Calamagrostis chalybaea, Milium och Stellaria nemorum.
En mera säregen högörtvegetation är Aconitum-bestånäet vid en
soptipp i älvbacken i Norrtannflo. Förutom ett stort antal ogräs och
So. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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mängder av nässlor växer här Aconitum jämte Polemonium coeruleum
(utan tvivel förvildad), medan de flesta för högörtvegetation eljest
utmärkande arter saknas; man kan förmoda att Aconitum slagit sig
ned här först sedan avskrädet åstadkommit en gödslingseffekt. Att
även den typiska högörtvegetationen är höggradigt nitrofil är otve
tydigt. De direkt gödselpåverkade ställena i älvhagarna (nedanför
fähus o.d.) hyser emellertid i regel en av nässlor dominerad vegeta
tion, gärna bemängd med hallon, Chamcienerion osv.
Högörtvegetation är välkänd från litteraturen, ehuru de flesta
exempel hämtats från höjdlägesskogar av gran eller fjällbjörk; se
t.ex. Th. Fries 1913, Samuelsson 1917, Nordhagen 1928, 1936,
1943, Malmström 1936, 1949, Kalela 1939, Kalliola 1939, Arneorg 1942 a och b, 1943, 1950, 1953, Du Rietz 1942, M. Fries 1949.
Sådan skog av gråal har omtalats endast i förbigående av dessa
förf. men skildras av Holmen (1959 s. 33) från Ramsele. Under
sökningsområdets högörtvegetation tillhör i Enerotii—Arnborgs
skogstypsschema (Arnrorg 1953) den våta örttypen, mera sällan den
fuktiga örttypen. I senare fallet dominerar vanligen Matteuccia,
medan Aconitum träder tillbaka.
Påfallande negativa drag i områdets högörtvegetation är den full
ständiga frånvaron, såvitt kunde iakttagas, av Lactuca alpina och
Crepis palndosa. Enligt Holmen (11)59) saknas den förra också i
Ramsele-området vid Faxälven, medan den senare där finns i »fuk
tiga ängsörtrika bäckdalar». Lactuca alpina synes vara sällsynt i de
mellersta och nedre delarna av de flesta norrländska älvdalarna (jfr
M. Fries 1949 s. 35). Fries anger heller inga Lac/uca-lokaler i
undersökningsområdet eller dess närhet. Om Aconitum se artlistan
(s. 164).
Ängsvegetation.
Vegetation i öppna grusbranter förekommer i ringa utsträckning inom

dämningsområdets nedre del vid Mo och på Sorte bys mark
strax nedströms Mångmanån i en större vägskärning. Ovan dämningsområdet finns sådana blottor i grus och sand t. ex. i Näsåker
och Lidgatu. Dessutom förekommer underifrån eroderat grus flerstä
des i den »epilitorala» zonen, t. ex. i Holme. Man har anledning att
tro, att denna typ av ståndorter blir av stor betydelse ovan den nya
strandlinjen efter en dämning, men om den vegetation som eventuellt
koloniserar dessa färska blottor blir snarlik den nu existerande är
rätt osäkert.
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1

FLORA

och vegetation vid ångermanälven

153

äpyi?

liMsåfe

mm
•**+*

Tig. 9. Torrängsbacke i Norrtannflo. Antennaria dioeca, Pimpinella saxifraga och
Chrysanthemum leucanthemum mest framträdande, vidare t. ex. Viscaria vulgaris,
Hypochoeris maculata, Stellaria graminea. — Dry meadow, probably mown earlier.

Typiska för kolonistvegetationen är några hapaxantiska och fotofila
arter, nämligen Crepis tectorum, Verbascum thapsus och flera cruciferer: Erysimum hieraciifolium, Turritis glabra och den i trakten
vanliga Cardaminopsis arenosa. Även Viscaria vulgaris, Silene cucubalus, Linaria vulgaris, Thalictrum simplex och Hieracium umbellatum är vanliga. Stor roll som bindande arter spelar vissa gräs,
bl. a. Elytrigia repens och Roegneria canina men framför allt Calamagrostis epigeios. I Norrtannflo finns sålunda en ås, vars tvärbranta
mot älven vända sida är helt klädd av sistnämnda gräs. Eftersom det
finns en terrass nedom åsen, ligger den helt utom räckvidd för
(lämningen, varför den intressanta vegetationstypen ej blev analy
serad. Trots den tvära lutningsvinkeln är jorden bunden och endast
smärre blottor finns; dessa är tillhåll för de värmeälskande småör
terna Arenaria serpyllifolia, Veronica verna (nordgränslokal) och
Myosotis strida.
Sv. Bot. Tidskr., 5i (1960) : 1
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Torrängar. Den ovannämnda slutna vegetationen av Calamagrostis
epigeios måste räknas som förstadium till torräng. Den kan antingen
koloniseras av tall (jfr Holmen 1959 s. 36) eller också genom betning
övergå till mera normal torräng. Utom på den nämnda lokalen i
Norrtannflo finns torrängar i soliga grusbackar flerstädes på nord
östra älvsidan, även helt eller delvis i dämningsområdet (i Norr
tannflo och Mo samt vid Mångmanån). De är vanliga i och typiska
för denna del av Ådalen (Grapengiesser 1933, 1934).
Som typiska för torrängarna bör nämnas gräsen Calamagrostis
epigeios, Festuca ovina och Poa pratensis ssp. angustifolia, vidare
Carex ericetorum samt örterna Viscaria vulgaris, Hgpochoeris maculata,
Thalictrum simplex, Dianthus deltoides, Erigeron acre ssp. euacre,
Potentilla argentea, Plantago media, Antennaria dioeca och Pimpinella
saxifraga. Många av dessa växer även i andra vegetationstyper, men
är dock mest utmärkande för torrängar; i synnerhet gäller detta
Viscaria, som med sin rikliga blomning är solbackarnas speciella
prydnad. Vidare linns givetvis en mängd vanliga ängsgräs och ängsörter, såsom Anthoxanthum odoratum, Campanula rotundifolia, Fragaria vesca, Clirgsanthemum leucanthemum, Achillea millefolium,
Trifolium medium, Potentilla Crantzii, Hieracium-arter osv. An
märkningsvärt är att ett rätt stort antal av de i torrängarna 1 öre
kommande arterna är relativt sent inkomna, såsom Cardaminopsis
arenosa, Thlaspi alpestre, Cerastium arvense, Campanula patula, i
denna trakt sannolikt också Knautia arvensis. Torrängarna är inte
så fattiga på kryptogamer som de flesta tidigare skildrade vegetationstyperna. Bland mossor bör nämnas Abietinella abietina och
Tortula ruralis.
»Friskängar» (ängsvegetation utan träd- och buskskikt på »frisk»,
dvs. medelfuktig mark) finns tämligen fragmentariskt på nordöstra
älvsidan, såsom vid Norrtannflo, Mo och Mångmanån; på den syd
västra sidan, t. ex. vid Tannflo hpl, ersätter de i stort sett torrängarna,
men har ingen större utbredning annat än i gränsen mellan hagar och
åkrar. Någon så typisk friskängsvegetation att den varit värd att
analysera har ej påträffats, men mindre ängsgläntor ingår i flera av
de gråalhagar som ovan blivit skildrade (s. 147, se också tab. III, nr 5
och 8 samt i synnerhet nr 7; i nr 6 ingår cn mera torrängsartad
ängstyp).
Liksom torrängarna är »friskängarna» kulturbetingade, något som
för Medelpads del framhölls redan 1909 av Collinder (s. 25): »Både
Sv. Bot. Tidskr., 5i (1960) : 1
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ängar och ängsbackar äro att räkna till kulturformationer så till vida,
att de af människan hållas mer eller mindre fria från skog och slås.»
Det är högst sannolikt att öppen ängsvegetation under förra seklet och
långt in i vårt århundrade spelat en vida större roll än nu också i
undersökningsområdet. Detta framgår bl. a. av de några årtionden
gamla fotografier från Näsåker och Nämforsen, som finns reprodu
cerade i flera arbeten, bl. a. hos Grapengiesser 1933.
Högört-fuktäng utan eller med obetydligt träd- eller buskskikt
finns endast ovan dämningsgränsen i Tängsta, i form av måttligt
artrik, något tuvig Filipendulci almar ia - vegetation i cn bred dalbotten.
Vegetationstypen är bl. a. utmärkande för de breda flytjordssulorna i
vissa ravintyper i lättjordsområden (t. ex. Säterdalen i Dalarna, där
kallad »sva», se Sjörs 1949 s. 305). Förmodligen vidmakthålls den
genom bete, enär detta befrämjar tuvbildningen och skonar vissa
arter, bland dem den konkurrensstarka Filipendula ulmaria. Växt
samhället synes i undersökningsområdet utvecklas i första hand till
högört-lövskog.

Kulturmarksvegetation.
Undersökningsområdets små åkrar är ibland rika på ogräs; vissa
smärre åkerlappar brukas f. ö. inte längre. Ogrässamhällena är alltså
i vissa fall onormalt välutbildade, men floran visar knappast något
anmärkningsvärt. Ovan dämningsgränsen i Näsåker är dock Potentilla thuringiaca funnen nära en ängslada.
Gödselstads- och soptippvegetation med bl. a. massor av nässlor
har förut omtalats (s. 152). Diken och vägkanter inom dämningsområdet uppvisar inte något anmärkningsvärt. En kraftledningsgata i
Tängsta går delvis genom högörtvegetation och visar dennas hyggesfas,
dock med stark inblandning av vissa ruderatväxter. Järnvägen på
verkas blott på en obetydlig sträcka i Tängsta.
Avsevärda områden vid älven intas av virkesavlägg. Genom block
rensningar m. m. är strandvegetationen här mer eller mindre förstörd,
och även själva avläggen har en ensidigt förändrad vegetation, ofta
med massor av Chamaenerion. I andra fall intas de av en torftig gräs
vegetation.
Några mossor i området.
Tiden medgav inte någon floristisk eller sociologisk inventering av
kryptogamerna. Bottenskiktet i de ovan angivna vegetationstyperna
är i allmänhet sporadiskt. Ett antal mossor, mest från strandlokaler,
har antecknats eller insamlats (bestämda av H. Persson). HygroSv. Bot. Tidskr.,
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hypmim alpestre och Scapania subcdpina är nordliga arter. Philonotis
tomentella, också nordlig, är möjligen ny för landskapet, men ingen
överraskning. Övriga är helt triviala. Förkortningar se kärlväxtfloran.
Abietinelia abietina. LII, Ntl. Torra backar.
Atrichum tenellum. Nål, Ntl. Stranden.
A. undulatum. Täl. Gråalvegetation.
Blasia pusilla. Nål, Ntl, Täl. Stranden.
Brachythecium plumosum. Ntl, Täl. Stranden.
Bnjum inclination. Nåli. Övre landstranden.
B. pallens. Ntl. Stranden.
B. pseudotriquetrum. Nål, II. Stranden.
Calliergon cordifolium. Täl. Högörtvegetation.
Campylium stellatum. Täl. Stranden.
Ceratodon purpureus. Nåli. Övre landstranden.
Cirriphyllum piliferum. Täl. Gråalvegetation.
Climacium dendroides. Ntl, Täl.
Cratoneurum filicinum. Täl. Översilat berg, översta landstranden.
Dichelyma falcatum. Nål, LI, Täl. Större block på strandens lägre del,
särskilt vid bäckutlopp. Vanlig.
Dicranum scoparium. Täl.
Drepanocladus intermedius. Nål, Täl. Stranden.
D. ancinatus. Täl. Både på stranden och högre upp i olika slags vegetation.
Fissidens adianthoides. Täl. Stranden.
F. osmundoides. Nål. Stranden.
Fontinalis (anlipyretica var.) gracilis. Nål, LI, Täl. Blockstrand i lägsta
zonerna, samt bäckutlopp.
Hedwigia ciliata. LI. På block.
Hygrohypnum alpestre. Täl. Vattenstrand och lägsta landstrand.
H. ochraceum. Täl. Översilat berg, översta landstranden.
Hylocomium splendens. Täl. Ej sedd på stranden.
Ilypnum Lindbergii. Nål, II, Ntl, Täl. Strandens vanligaste större mossa.
Jungermania jnisilla. Ntl. Strandäng på sand, mell, landstranden.
Mnium cuspidatum. Täl. Gråalvegetation.
M. punclatum. Täl. Översilat berg, översta landstranden.
M. rugicum. Täl. Som föreg.
Oncophorus virens. Täl. Som föreg.
O. Wahlenbergii. Täl. Sandig strand.
Paraleucobryum longifolium. Täl. Block ovan stranden.
Philonotis fontana. Nåll. Fuktstråk i övre landstranden.
Ph. tomentella. Nål, Täl. Stranden.
Pleurozium Schreberi. Täl. Ej sedd på stranden.
Pogonatum urnigerum. Nål. Stranden.
Pohlia albicans. Nål, Ntl, Täl. Fuktiga ställen på stranden.
P. bulbifera. Nål, Ntl. Do.
P. cruda. Täl. Gråalvegetation.
P. nutans. Täl. Blockmark.
Polyirichum commune. Täl. Gråalvegetation.
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P. juniperinum. Täl. Gråalvegetation; blockmark.
P. piliferum. Täl. Blockmark.
Ptilium crista-castrensis. Täl. Do.
Rhacomitrium canescens. Täl. Do.
Rh. lanuginosum. Täl. Do.
Rh. microcarpum. Täl. Do.
Rhytidiadelphus triquetrus. Täl. Gråalvegetation.
Scapania subalpina. Täl. Sandig strand.
Schistidium Agassizii (angustum). LI, Ntl, Täl. Stranden.
Sphagnum plumulosum. Nåli. Fuktstråk i övre landstranden.
Thuidium recognitum. Täl. Gråalvegetation.
Tortula ruralis. Ntl, HI. Torra backar.
Kärlväxtfloran.

Dämningsomradets kärlväxtflora är ganska ensidigt sammansatt, i
det att åtskilliga i trakten förekommande skogsväxter och vatten
växter och nästan alla myrväxter där saknas. Långt ifrån alla traktens
ogräs och andra kulturmarksväxter finns där, och även torrängarnas
och nipornas växter är något underrepresenterade. Sålunda torde
Anemone patens aldrig ha funnits i dämningsområdet. Den har åt
minstone tidigare vuxit i Näsåker högt över dämningsgränsen.
Områdets kärlväxtflora är påfallande sydligt präglad. Inga egentliga fjälltrakts ar ter finns där, om man ej vill räkna Aconitum till
denna grupp, vilket med hänsyn till artens rikliga förekomst i kust
landskapen (M. Fries 1949) är tveksamt. Den nordostliga Rubus
arcticus är inte särskilt allmän (i skarp kontrast till förhållandet vid
Umeälven). Ett par andra arter med huvudutbredning i det norr
ländska skogslandet har noterats: Calamagrostis chalybaea och Carex
media. Givetvis ingår några av de nordliga arter som når ner i södra
Sverige (t. ex. Alnus incana, Equisetum variegatum, Calamagrostis
purpurea och de i dämningsområdet mera sällsynta Carex vaginata,
C. aquatilis, C. brunnescens, C.juncella, Salix lapponum, Luzula sudetica, Poa alpina, Empetrum hermaphroditum och Selaginella. Huvud
massan av arterna är emellertid ubikvisita eller sydliga (dvs. i Norr
land vanligen mer eller mindre kustlandsbundna), och ett stort antal
av dem befinner sig här i närheten av gränsen för sammanhängande
utbredning mot inlandet. Som så många sydliga arter i Norrland har
de llesta av dem dock spridda, ofta mer eller mindre tillfälliga eller
eljest kulturbetingade fyndorter längre mot norr även i inlandet.
Da lokaluppgifter i Fristedts arbeten ofta saknas eller är opreciseiade och Hulténs atlas (1950) huvudsakligen grundar sig på dessa
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arbeten och dessutom givetvis har en för liten skala för ändamålet,
har det varit svårt och delvis omöjligt att ange i vad mån de iakttagna
växterna är nya för undersökningsområdet. Även om man räknar
hela det område som de berörda byarna innefattar, är endast ett fåtal
växter förut publicerade med angiven lokal. Långt liera är de arter
vilkas utbredning tidigare angivits som mer eller mindre samman
hängande. Omkring 40 å 50 arter kan anses nyangivna.
Arter som förgäves eftersökts, trots att lämpliga ståndorter i regel
torde finnas, är bl. a. följande: Pteridium aqiiilinum, Dryopteris filixmas, flera Potamogeton-arter, Triglochin palustre, Phragmites commu
nis, Phleum commutatum, Agrostis borealis, Dactglis glomerata, Carex
panicea m.fl., alla orkidéer, Stellaria calycantha, Sagina nodosa,
Moehringia trinervia, Lychnis flos-cuculi, Thalictrum flavum, Anemone
hepatica och nemorosa, Ranunculus peltatus, Potentilla erecta (i I),
Lotus corniculatus, Astragalus alpinus, Myricaria germanica, Pyrola
rotundifolia, Moneses uniflora, Lamium-arterna, Viburnum opulus,
Campanula persicifolia, Saussurea alpina och som förut nämnts
(s. 152) Lactuca alpina och Crepis paludosa.
I listan betyder I dämningsområdet (inkl. byggnadsområdet i
Sorte och Tängsla intill 600 m nerströms det nya dammläget, se
s. 123) och II områden ovan dämningsgränsen, i den mån växten där
blivit antecknad. Några enbart i II funna växter har medtagils, men
givetvis finns åtskilligt liera enbart i IT, som ovan antytts (s. 124).
Ordningen mellan lokalerna är följande (jfr kartan, lig. 10): Ådalslidens sn, NÖ älvsidan: Nf =Nämforsen, Nå =Näsåker, L =Lidgalu;
SV älvsidan: F=Forsås; Resele sn, NÖ älvsidan: Nt =Norrtannflo,
Mo, Må = Mångmanåns utflöde (i Mo och Sorte), So = Sorte (ca 2 km
uppströms själva byn); SV älvsidan: H = Holme (exklusive Ta), Ta =
området vid Tannflo hpl, St =Sörtannflo, Tä=Tängsta (själva byn
ligger ca 2—4 km nedströms). I några fall har lokalens läge precise
rats med u = uppströms eller n= nedströms före by-förkortningen,
t. ex uL =NV delen av Lidgatu bys strand (vid eller nära den NV av
de två bäckarna i L); Lidgatu har dessutom en liten exklav, kallad
eL, ännu längre uppströms (omgiven av nNå); här ligger den på s. 129
omtalade lilla tjärnen (se kartan).
Allest. anger att arten antecknats i alla byarna. Arter som ej före
kommer i strandzonerna saknas oftast i Nal och Fl, även om de eljest
växer allestädes.
Lycopodium annotinum. LI, Tal, Täl.
L. clavatum. LII.
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Fig. 10. Karta över dämningsområdet med dämningsgränsen och byarnas gränser
!!!> I ,
J
rVOr Vid Var.10:e m (k«rvan för 70 m ej inlagd i dämningsområdet,
då den ligger strax under dämningsgränsen). — Map of the area. Intended limit of
inundation and village boundaries indicated. Altitudinal difference between contours
10 m.
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L. complanatum ssp. anceps. LI I.
Selaginella selaginoides. LII, Täl.
Equisetum arvense. Allest. i I; även i II.
E. fluviatile. eLII (tjärnen), Mol, Tal, StI.
E. hiemale. LI, II, uHI, II.
E. palustre. Nål, LII, Tal.
..
E. pratense. Allest. i I (ej i strandzonen, därför ej Nål, Fl); mycket allman
ovan stranden (även i II).
E silvaticum. Täl. Sällsyntheten längs älven förvånansvärd.
E. variegatum. Allest. i I (utom H?), Nåli. Endast sedd i landstranden.
Noterad av Arnell 1925 från Nf.
Bolnjchium lunaria. LI, II, Ntl.
Matteuccia struthiopteris. Nfll, Nåll, LI, II, Mål, Sol, II, la-Täl.
Athyrium filix-femina. Nåll, LI, Mål, StI, Täl.
Cysiopteris fragilis. Nåll, LI, Ntl.
Dryopteris dilatata. LI, FII, Ntl, Täl, II.
D. spinulosa. uLII, Mål, Tal, StI, Täl. Ny för trakten, och över huvud
taget sällsynt i mellersta Norrlands inland.
Lastrea dryopteris. Nål, II, LI, II, Mål, H-Stl.
L. phegopteris. Nåll, LI, II, Mål, H—Täl.
Juniperus communis. Allest. i I (ovan stranden) från L och H nerströms,
allm. i II.
Pinus silvestris. Som föreg.
Picea abies. Som föreg.
°
....
Sparganium anguslifolium (alltid steril, med flytblad). nNål, eLII (tjärnen),
Mol, uHI, Tal, Stl.
Potamogeton gramineus (små sterila ex. trol. tillhörande denna art). Stl.
P. natans. Nfll (i hällkar), eLII (tjärnen). Ej sedd i älven.
Alisma plantago-aquatica (mest f. fluitans). Nål, Ntl, Mol, uHI, Stl.
Sagillaria sagittifolia. uHI. Ny för området, men åtskilliga lokaler såväl
uppströms som nedströms kända.
Phalaris arundinacea. nNål.
Anthoxanthum odoratum. LI, Ntl, Mål, Tal, Täl. Trol. något förbisedd.
Hierochloe odorata. LII (nära dämningsgränsen), Tal.
Milium effusum. Nfll, eLII, nLI, II, Tal, Stl, Täl, II. Ej förut bestämt
angiven för området, men allm. enl. Fristedt 18o7.
Phleum pratense ssp. vulgare. Nåll, Ntl, Mål, H-Täl.
Alopecurus aequalis. Nål, Ntl, Mol, uHI, Stl. Huvudsaki. i nedre land
stranden i strandängsartade områden.
A. geniculatus. Tal, strandängsfragment. Kanske förbisedd eljest?
A. pratensis. nNål, Ntl, Mål, Tal, Stil.
Agrostis canina ssp. fascicularis. Fl, Stl, Täl. Ny för området.
A stolonifera. Allest. i I, i Nå också i II, men endast sedd i strandzonen.
A. tenuis. Nål, II, Ntl, Mål, Sol, LII, Stl, Täl. Huvudsaki. ovan stranden.
Calamagrostis canescens. LII, Stl (vid högvatten överspolad ö i älven). Ny for
området.
.
C. chalybaea. LI, II, Sol, II, Stl, II, Täl. Känd förut åtm. fran Ådalsliden
(Fristedt 1857).
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C. epigeios. Allest. (ej FI) och mycket allmän på grusmark.
C. neglecta. Nål, LI, II, Mol, Tal, Stl. Strandängar.
C. purpurea. LI, II, Mål, Sol, H—Täl.
Deschampsia caespitosa. Allest. Strandtypen, som är mer eller mindre ut
präglad var. glauca (Hartm.) Sam., förekommer allest. i I, i Nå också
ngt i II, men torde ej vara skarpt skild från den »normala» typen, som
förekommer ovan stranden i nedströmsdelarna av I och i II.
D. flexuosa. LI, Ntl, Tal, Täl. Oväntat sparsamt förekommande.
Melica nutans. Nåll, LI, Nt-Sol, Ta-Täl. Vanlig.
Molinia coerulea. Nål, II, Nt-Sol, Ta-Täl. Mest i strandzonen, men ej
överallt.
Poa alpina. Mol. Nåll enligt Haglund 1923.
P. annua. Nål, Ntl, Mol, Tall, Stl. Ruderatväxt; sparsamt på stranden.
P. nemoralis. Allest. i I både i och ovan strandzonen, även i II. Vanlig.
P. palustris. Nåll, Sol, Stl. Ny för området.
P. pratensis ssp. angustifolia. Nål, II, LI, Ntl, II, Mål, HI, Tal, Täl. Vanlig
på torra ställen.
P. pratensis ssp. eupratensis. LI, Nt-Mål, H-Täl, även II. Mest på kulturoch hagmark, även i strandäng. Möjligen ingår ssp. irrigata.
P. remota. Stl, Täl. Högört-gråalskog.
P. trivialis. Ntl, Mol, Sol, II, Stl, Täl.
Festuca ovina ssp. vulgaris. Allest. i I, dock mest ovan stranden, även i II.
Vanlig.
F. pratensis. Ntl, Mål, Tal. Kulturmark.
F. rubra. Nål, LI, Ntl, Ta-Täl.
Nardus strida. LII, Ntl.
Roegneria canina. Allest. i I, dock mest ovan stranden, även i II. Vanlig.
Elytrigia repens. Nfll, LII, Ntl, Mål, Tal, Stl, II, Täl. Huvudsaki. kultur
mark.
Elymus arenarius. Ådalslidens stn II. Fortfarande växande på nordvästra
infartens banvall, därstädes funnen av Degelius 1930 (enl. Almquist 1941).
Eriophorum angustifolium. Nfll (hällkar), eLII (tjärnen). Frånvaron i I
märklig.
Trichophorum alpinum. Nfll (hällkar).
Eleocharis acicularis. Nål, uHI, Stl. Sparsamt på stranden.
E. palustris. Nål, LI, Mol, Stl. Strandängar, stundom dominerande, men

lågvuxen.
Scirpus silvalicus. eLII (vid tjärnens utlopp). »Nedanför Nämforsen» enl.
Fristedt 1857 (samma eller närliggande lokal?).
Carex leporina. Nåll (stranden), u o. nLII. Sydlig art, uppgavs (med orätt?)
som allmän av Fristedt 1857; preciserad lokal i Ramsele (Holmen
1959 s. 71). (En ny utpostlokal, den första i Lappland, kan rapporteras
från Forsmark i Stensele, Lycksele lpm., där arten växte på gräsplanen
vid ett kafé år 1958. Beläggexemplar togs ej, men minnesbilden är av
C. leporina, ej av C. macloviana, som har åtskilliga lokaler nordligare och
östligare i Lycksele lpm.)
C. brunnescens. LI, HII. Nf enligt Haglund 1923.
C. canescens. Nål, II, LI, Mol, Mål, Ta-Täl.
11 -603371
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C. elongata. Mål (vid själva bäckutloppet). Sydlig art, förut känd från
Ådalsliden nedanför Nämforsen (Fristedt 1857), från do. mellan Sundmo
och Sörmoflo (Arnell 1925) samt från Ramsele (Holmen 1959 s. 71);
nordligare lokaler fåtaliga (Hultén 1950 s. 89).
C. acuta. Allest. i I utom i F och Tä; Nåll, eLII (tjärnen). Strandängar,
helst med översilande bäckvatten eller slamrik botten, på sådana ställen
ofta lokalt dominerande.
C. aquatilis. Nål, eLII (tjärnen), Tal. Mycket sparsammare än föreg.
C. juncella. Nål, LI, HI, Täl. Vid stranden blott mycket sparsamt; högre
upp vid bäckar. Den obetydliga roll som »rysshuvuden» (liksom blöta
videsnår) spelar i området står i stark kontrast till förekomstei na i
många andra norrländska älvlandskap, t. ex. vid den ganska närbelägna
Faxälven (Holmen 1959 s. 51, 52, 71) eller vid mellersta Umeälven.
»Rysshuvud»-kärr bildas på ställen, där högt grundvatten kvarstår efter
vår- och försommaröversvämning; detta är här inte fallet annat än helt
lokalt.
C. nigra. Allest. i I (ej noterad för F) men ej särskilt vanlig och endast lokalt
dominerande i strandvegetationen.
C. digitala. LI, II, FII, Nt-Sol, So II, HI-Täl. Nåll enl. Haglund 1923.
Vanligast i epilitoral vegetation och högre upp, men även i övre delen av
klapperstränder.
C. globularis. Täll (på höga tuvor i fuktäng).
C. ericelorum. LII, Ntl, II, Mol, Mål, II, HI, Tal. Torra backar, helst på
grövre jordar, lokalt vanlig, ehuru här vid sin nordvästgräns (Hultén
1950; Jalas’ karta, 1950 s. 296, når ej hit). Dock känd även från Junsele:
Mo enligt Fristedt 1857.
C. pilulifera. Ntl, Mol, Tal. Ny för hela Ådalen. Lokalgruppen bildar en
ny punkt på artens svenska nordgräns.
C. pallescens. nNål, LII, Mål, II, Täl. Enligt Hultén (1950 s. 95) här vid
gränsen för sammanhängande utbredning.
C. vaginata. LII, Täl. Oväntat sällsynt i undersökningsområdet.
C. media (C. Angarae). Sol, II, StI, Täl. Förut känd från Ramsele, Helgum
och Långsele (Fristedt 1857 och 1858; som »C. alpina»).
C. Oederi ssp. pulchella. Nål.
C. rostrata. Nål, LII.
C. vesicaria. nNål, eLI.
Juncus alpinus ssp. nodulosus (v. rariflorus). Nål, II, Ntl, Mol, HI, StI, Täl.
J. bufonius. Nål, Fl, Mol, H-Täl. Mest som strandväxt, även som ogräs.
J. fitiformis. Allest. i I (ej noterad i F), även i II.
Luzula multiflora. Allest. i I, även i II.
L. pallescens. Nåll, LI, II, Ntl, Mol, Tal, II, StI, II. Ny för området?, men
angiven som t. a. av Fristedt 1857 och från Ramsele och Junsele av
Samuelsson 1927.
L. pilosa. Allest. i I (utom i Nål), även i II.
L. sudetica. Täl.
Maianthemum bifolium. LI, Ntl, Mål, Ta—Täl, även i II.
Paris quadrifolia. Nåll, LI, II, Mål, la läl. Vanlig.
Convallaria maj alis. LI, II, Ntl, Mål, II, III, Tal, Täl.
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Populus tremula. Allest. i I och II (ej sedd i Fl).
Salix caprea. LI- Sol, HI-Täl, allest. i II. Vanlig.
S. lapponum. Nål.
S. myrsinifolia (nigricans). Allest., vanlig.
S. penlandra. Nåll (nära I).
S. phylicifolia. Täl, II.
S. starkeana. nNåll, LII, HI, II.
Betula pubescens. Allest. i I och II (ej sedd i Fl).
B. verrucosa. LI, Mol, Mål, HI, Tal, Täl.
Alnus incana. Allest. (från övre landstranden uppåt).
Urtica dioeca ssp. eudioeca. Nåll, L—Mål, H-Täl, även i II, vanlig ej blott på
ruderatmark.
Rumex acetosa ssp. pratensis. Allest.
R. acetosella. Allest., vanlig både som kulturmarksväxt och på stränderna.
R. aquaticus ssp. euaquaticus. Nål i strandängsfragment.
R. longifolius (domesticus). Nål, II, Ntl, Ta—Täl. Ogräs, stundom i strand
vegetation.
(■Polygonum amphibium. Nf enl. Fristedt 1857, ej sedd av mig.)
P. aviculare. Nål, Nt-Mål, Ta-Täl, även i II. Stundom i strandveg., men
mest som ruderatväxt.
P. convolvulus. FII, Mål, Tal, Sti. Ruderatväxt.
P. lapathifolium. Nål, II, Nt-Mål, Ta-Täl. Ganska vanlig både som ruderat
växt och på stränderna. Hultén (1950) anger blott en lokal i övre Ådalen
men arten angavs redan av Fristedt 1857 som allmän. Ex. som granskats
av G. Lohammar är ej typiska för någon av de beskrivna underarterna.
P. viviparum. LI, Ntl, Mål, Ta-Täl.
Chenopodium album ssp. eualbum. Ntl, Mål, Ta-Täl, även i II. Åkrar;
stundom enstaka i de nedre strandzonerna.
Alriplex patula. Tal, mell, landstranden. Sällsynt i inlandet, dock känd
förut från Resele (Arnell 1925).
Montia fontana ssp. lamprosperma. Mol.
Slellaria graminea. Nål, LI, Ntl, Mål, H-Täl. Både på och över stranden.
S. longifolia. LI, FI, Sol, II, Sti (2 lok.). Ej vanlig. Ny för området?
S. media. Fl, Ntl, Mål, Ta-Täl, även i II. Ruderatväxt, stundom på stranden.
S. nemorum ssp. monlana. eLII, Sol, II, Täl, II.
Cerastium arvense. Ntl, II. Ny för området. Tämligen nyinvandrad (några
lokaler från Ångermanland hos Arnell 1925). Även funnen av Holmen
(1959 s. 74) i Ramsele.
C. holosteoides v. vulgare. Allest.
Sagina procumbens. Allest. (även rätt vanlig på stränderna).
Arenaria serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. Ntll (se s. 153). Ny för området.
Aven funnen av Holmen (1959 s. 74) i Ramsele och sedan länge känd
bl. a. vid Sollefteå och Ed (Arnell 1925).
Spergula arvensis. Nål, Nt-Mål, H-Täl. Åkrar och stränder.
Viscaria vulgaris. NHI, Nåll, nNål, Ntl, II, Mol, Mål, II, nHI. Ofta riklig
i soliga backar på nordöstra älvsidan (blott en lokal på den skuggigare
sydvästra sidan). Vid nordgränsen för mera allmän förekomst.
Sv. Bot. Tidskr.,

54

(1960) : 1

HUGO S.JORS

164

Silene cucubalus. Ntl, II, Mol, Mål.
Melandrium rubrum. Nål, II, LI, II, Ntl, Mol, Ta-Täl. Mest i graalveg.
Dianthus delloides. Ntl, II, Mål, II. Torrängar. Ny för området? Aven i
Junsele (Fristedt 1857) och Ramsele (Holmen 1959 s. 74).
Thaliclrum simplex. Nål, II, LII, Ntl, II, Mål, II, nHI, Tal, II, Sti, II.
Både på torrare ängs- och hagmark och på stränder. Angavs av Fri
stedt 1858 från Ådalsliden och Junsele, av Holmen 1959 från Ramsele,
och är trol. allmän, som Fristedt ursprungligen (1857) antog.
(Th. flavum. Nf, F. Lönnkvist enl. Arnell 1925; därifrån uppgav Fri
stedt 1857 ej flavum men väl »Th. rariflorum» med var. »boreale», dvs.
Th. simplex var. boreale, vilket torde vara ett misstag. Kanske var allt
Th. simplex.)
Actaea spicata. Sti (2 lok.), Täl. Nf (G. v. Sydow enl. Haglund 1923).
Aconitum septentrionale. Nfll, eLII, LI, II (vid båda bäckarna), Ntl (sop
tipp), Täl (vid dämningsgränsen). Tidigare känd från Ådalsliden sn, bl. a.
från Nf och Nå (John Mo 1948 enl. godhetsfullt meddelande av M. Fries;
kartprick hos denne 1949). Ny för Resele (Nt och Tä).
Caltha palustris. Nål, II, LI, H-Täl.
(Anemone patens av gammalt känd från Nåll, se s. 157, senast säkert sedc
1931 (Grapengiesser 1934) och även uppgiven från Resele enl. Fristedt
1857. Lever kvar på lokalen i Nässjö i Ramsele enl. uppgift av civiling.
Olle Webjörn, Sollefteå.)
Ranunculus acris ssp. boreanus. Allest.
R. auricomus. LI, Mol, Mål, Tal, Stl.
R. repens. Allest. Alla slag av fuktiga eller gödslade lokaler.
R. reptans. Nå-Mol, H-Täl, endast i strandens nedre och mellersta del, i Nå
även i II.
,
R. confervoides (R. trichophyllus v. eradicatus). uHI, vattenstranden pa
slamrik botten, mycket sparsamt. Ny för området, dock känd från b ax
älvens område (bl. a. Holmen 1959 s. 74).
Fumaria officinalis. Ntl, Tall, Stl.
Brassica campestris. Ntl.
Thlaspi alpeslre. Nåll, Ntl, Mål, II, Tall. Ny för området. Spridd under
sista århundradet.
Th. arvense. Ntl, Mål, Stl.
Capsella bursa-pastoris. Nt-Mål, Tall, Stl.
Subularia aqualica. Nål, HI, Stl. Nedre landstranden. Ny för undersöknings
området men känd flerstädes i Ångermanälvens och dess bifloders område.
Cardamine amara. nNåll, eLII, nLI (vid bäck) Ny för området. Dessa
närbelägna lokaler är de översta kända vid själva Ångermanälven och
bildar där artens nordgräns, men växten är mera spridd uppåt i Faxälvens system. Den har dessutom en isolerad förekomst vid Tornehamn i
Torneträskområdet (sannolikt införd enl. Lövkvist 1957 b s. 427) och
finns även i de sydliga fjälltrakterna i Sverige och Norge, stundom pa ratt
C^mhistris Peterm. (confirm. B. Lövkvist, se Lövkvist 1957a). Allest.
i I, dessutom Nåll, men endast sedd på älvstranden. All »C. pratensis» i
trakten torde höra hit.
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Barbaraea stricta. Nål, II, LI, Mål, H-Stl. Endast på älvstranden.
B. vulgaris v. arcuala. Nåll, Mål, Täl.
Cardaminopsis arenosa. Nål, II, Mål, Tal, Täl. Har invandrat sedan FniSTEDTS tid.

Turritis glabra. Nfll, uNåll, nNåll, Mol, Mål. På grus. Omtalad av t. ex.
Grapengiesser (1933, 1934).
Rorippa islandica. Nål, II, Mål, Tal. Slamrika ställen på stranden.
Erysimum cheiranthoides. Mål, Tall, Täl. Kulturmark.
E. hieraciifolium. Mål, vägbank (grus). Har vuxit på denna plats åtminstone
sedan 1924 (Almquist 1941).
Parnassia palustris. Nål, II, FII.
Ribes spicatum. Nt-Sol, Ta-Täl (sannolikt också i II), lokalt vanlig.
Filipendula ulmaria. Nål, LI, II, Mål, Ta-Täl, lokalt vanlig.
Prunus padus. Allest. (i I från L och H nedströms). Vanlig fr. o.m. översta
landstranden.
Rubus arcticus. LI, II, FII, Ntl, Mol, Sol, II, HI, Tal, Täl. Icke så vanlig
eller ymnig som t. ex. vid Umeälven.
R. idaeus. Allest. (i I från L och H nedströms). Vanlig och ofta ymnig fr. o. m.
översta landstranden.
R. saxatilis. Allest. Går något längre ner i övre landstranden och är i dennas
övre del och i epilitoralt läge särskilt utmärkande för klapper- och grus
områden.
Fragaria vesca. Allest., även på stränderna (ned i mell, landstranden).
Potentilla anserina ssp. euanserina. Ntl, Mol, Mål, Sti, Täl. Stränder.
Ny för området, och mycket sällsynt i inlandet norr om detta (på svenska
sidan Skanderna).
P. argentea. Ntll, Mol, Mål. Torra backar. Norrut täml. sällsynt i inlandet.
P. Cranlzii. Ntl, Mol, Mål, II. Torrängsvegetation.
1 . erecla. Nåll. Saknas alltså i I, såvitt bekant, vilket är förvånansvärt.
P. norvegica. Nål, LI, Ntll, Mol, Täl. Nåll, Degelius enl. Almquist 1941.
Ruderatväxt trol. stadd i spridning, ehuru angiven som t. a. redan av
Fristedt 1857.
P. palustris. Allest. Huvudsaki. på stranden men även sedd i II.
P. thuringiaca ssp. Goldbachii. Nåll. En sentida invandrare enligt Hultén
1950. Närmaste lokal är Resele, N. om kyrkan, där Haglund (1923)
fann växten 1922; den är även funnen i Sollefteå (l.c.), Helgum (Samuels
son 1927) och Ramsele (Holmen 1959).
Alchemilla filicaulis. Ntl.
A. murbeckiana. Ntl. Vanligast där.
A. Wichurae. Ntl.
A. indet. Obestämbara ex. insamlades i LI, varjämte daggkåpa antecknats
från Tal, Sti och Täl. De tre (av prof. Erik Asplund) namngivna ar
terna är desamma som tagits av Holmen i Ramsele (op. c.) De är enligt
Samuelsson (1943) alla vanliga i Ångermanland, men hans kartor anger
endast A. micans för undersökningområdet i vidsträckt mening. A. micans
och A. pastoralis uppges av Haglund (1923) från Nå. Ytterligare ett par
arter är så vanliga i Ångermanland, att de säkerligen också förekommer i
trakten, där det dock inte är särskilt gott om daggkåpor.
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Rosa majalis. Nåll, LII, FI, Nt-Mål, Stil, Täl. Bl.a. i epilitorala snår.
Sorbas aucuparia. Allest. (i I frän L nedströms).
Geum rivale. L—Mål, Ta-Täl.
Trifolium hybridum. Nål, Ta—Täl. Stundom på stranden.
T. medium. Nål, II, Ntl, Mål, HII, Tal, Täl. Mest på torrare ängsmark,
även i epilitorala zonen. Ny för området? Här vid nordgränsen för
sammanhängande utbredning, ehuru angiven som allm. av Fristedt
1858. Även i Junsele (Samuelsson 1927) och Ramsele (Holmen 1959),
ytterst sällsynt nordligare.
T. pratense. Fl, Nt-Mål, H-Täl, stundom på stranden.
T. repens. Allest. Vanlig i strandvegetationen.
Vicia cracca. Allest. Vanlig i strandvegetationen.
V. sepium. LII, Täl. Ny i varje fall för Ådalsliden (L). Nordligare sällsynt
(dock vanligare i Faxälvens system).
Lalhyrus pratensis. Nål, II, Mål, Ta-Täl.
Oxalis acetosella. LI, II, Mål, Ta—Täl.
Geranium silvaticum. Allest. (i I från L och H nerströms).
Callitriche verna. Nål, F-Täl. Vattenstrand och nedre landstrand på slamrika ställen.
Impatiens noli-tangere. uNåII,nNåI, II, LI, II, Ntl, Täl (ej själva stranden).
Nf enl. Grapengiesser 1934, kanske =Nå. Lokalt i massvegetation,
främst i skuggiga men ej mycket blöta ravinbottnar och gråaiklädda
finjordsbranter. Här vid sin nordsvenska inlandsgräns, som väl i stor
utsträckning betingas av jordartsförhållanden.
Rhamnus frangula. Mål. Ny för området; växer här strax nordväst om
gränsen för sammanhängande utbredning.
Viola arvensis. Ntl, Tal, Sti.
V. epipsila. Allest. (i I från L och H nedströms). Ej på själva stranden,
men vanlig och ofta mycket frodig och storbladig i fuktigt läge epilitoralt
och högre, även i II.
V. montana. Allest. I synnerhet vanlig på blockstränderna. Även i II.
V. palustris. Nål, LI, Ntl, Mål, HI, Tal, Täl. Huvudsaki. på stränderna.
V. riviniana. LI, Mol, Tal. Vid gränsen norrut för sammanhängande ut
bredning.
V. rupestris ssp. arenaria (ssp. nana v. arenaria). Mål, vägbank, på grus.
Underarten, av Fristedt 1857 angiven som t.a., har enligt Jalas (1950,
karta s. 297, jfr karta s. 287 och utförlig textdiskussion) en markant
svensk nordgräns längs övre Faxälven-nedre Ångermanälven; vid den
senare har den här sin översta lokal. Den är även tidigare funnen i
Resele: Rösta (Fristedt & C. P. Laestadius i Riksmus. herb.).
V. Selkirkii. Nåll, LI. Beskuggade epilitorala jordbranter och småraviner.
Nya lokaler. Nordligare är denna typiska ravinart sällsynt; beträffande
förekomstsätt påminner den om Circaea alpina och i viss mån Impatiens
och Stellaria nemorum.
V. tricolor. Nå-Mål, St-Täl, även i II.
Daphne mezereum. Enligt geologen P. Hasselberg i nedströmsdelen av
dämningsområdet, dock ovisst vilken älvsida.
Chamaenerion angustifolium. Allest. (även stranden).
So.
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Epilobium montanum. LI, Mol. Lokaler förut ej angivna i trakten, men
arten var allmän enl. Fristedt 1857.
E. palustre. Nål, II, Mol, H-Täl. Mest på stränderna.
Circaea alpina. Nåll, LI, II, Mål. Beskuggade jordbranter och raviner,
förekomst mycket lokal, men fläckvis riklig.
Myriophyllum alterniflorum. eLII (tjärnen), uHI (älven, vattenstranden).
Nf enl. Fristedt 1857.
Ilippuris vulgaris. Mol, Stl. Nedersta landstranden och vattenstranden.
Anthriscus silvestris. Allest. (i I från L och H nedströms).
Carum carvi. Nåll, LII, Ntl, Mol.
Pimpinella saxifraga. Nåll, L-Sol, HI, Tal, Täl. Torrängar och övre landstrand på grus och klapper. Nära nordgränsen för sammanhängande
utbredning.
Angelica silvestris. Nål, LI, Mål, Sol, Täl. Mindre vanlig än väntat.
Peucedanum palustre. Nål, Mål. Ny för området.
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum. LII, Ntl (stranden), Sol. Vid nord
gränsen för allmän förekomst.
Pyrola minor. LII, Mål, Täl.
Ramischia secunda. eLII, HI, Täl.
Arctostaphylos uva-ursi. Sol.
Vaccinium myrtillus. Ntl, Sol, Stl, Täl.
V. uliginosum. Nåll; Ntl, Stl, Täl.
V. vitis-idaea. Allest. (i I från L och H nedströms).
Calluna vulgaris. LI, Mål, Tal, Täl. Trol. vanligare i II.
Empelrum hermaphroditum. LII.
Lysimachia Ihyrsiflora. Nål, LI, Mål, HI, Stl, Täl. Huvudsaki. på stränderna.
Trientalis europaea. LI, H-Täl.
Menyanthes trifoliata. Nål, II (stranden).
Polemonium coeruleum. Ntl (soptipp), II. Förvildad på båda ställena. Upp
ges utan reservation av Fristedt (1857) för Resele: Rösta, samt av
Grapengiesser 1933.
Myosotis arvensis. LI, Ntl, Sol, Tal, II, Täl.
M. laxa ssp. caespitosa. Nål, LI, Mol, H-Stl. Slamrika stränder.
M. strida (micrantha). Ntll, Mol. Blottad torr jord. Ny för området, nord
ligare mycket sällsynt.
Scutellaria galericulata. Nål, II, LI, Mål, Stl. Övre delen av stranden samt
vid bäckar etc.
Prunella vulgaris. Allest. Vanlig även på stränderna.
(Lamium amplexicaule. Nåll. G. v. Sydow enl. Haglund 1923.)
Galeopsis bifida. LI, Ntl, Stl.
G. speciosa. Ntl, Mål, Tal, II.
Mentha arvensis. Allest., vanligast på stränderna, men även i II.
(Cuscuta epilinum. Nåll enl. Fristedt 1857, säkerligen utgången.)
I erbascum thapsus. Mål, på grus. Lokalen ligger på artens nordgräns.
Linaria vulgaris. Nfll, HII.
Chaenorrhinum minus. Ådalslidens stn II, Ta hpl II. Ny för trakten. Typisk
»järnvägsväxt», som nordligare såvitt känt ännu är sällsynt. — Kan även
anges för den numera nedlagda Hammerdals stn i Jämtland.
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Veronica chamaedrys. LI, Ntl, Mål, Ta—Täl. Ny för området, som enl.
Hultén (1950 s. 397) ligger norr om gränsen för sammanhängande ut
bredning. Finns även i Junsele (op.c.) och Ramsele (Holmen 1959 s. 79).
V. officinalis. LI-SoI, Täl, även II.
V. scutellata. Nå-Mol, F-StI, endast på stranden men i Nå också i II. Ny
för området, men eljest ej ovanlig i mell. Norrland.
V. serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. Nåll, LI, Mol.
V. verna. Ntll. Blottad jord i solig torrängsbrant, med bl. a. Myosotis stricta
och Arenaria serpyllifolia. Ny inlandsnordgräns, men arten finns också i
Västerbotten. Angavs som t. a. av Fristedt 1857.
Melampyrum pratense. Ntl, Mål, HI, Täl.
M. silvaticum. Do. +TaI.
Euphrasia brevipilax curta. LII, Mål, Täl. Det. G. E. Du Rietz.
E. curla. Nåll, Ntl, Täl. Det. Du Rietz. — Obest. E. flerstädes.
Rhinanthus minor. Nåll, Mol, Mål, II, Täl.
Pedicularis palustris ssp. eupalustris. Nål, Sti. Strandängar.
Pinguicula vulgaris. Täl. Fuktdråg på stranden.
Plantago major. Nål, Nt-Mål, Tal, Sti. Huvudsaki. på strandängar men
även på fuktigt grus och sand samt som ruderatväxt.
P. media. Mål, II, HII. Allm. Multrå-Ådalsliden enl. Haglund 1923.
Galium boreale. Allest. Typisk särskilt för klapperstränderna.
G. mollugo. Nåll, LII, Ntl, StI, Täl. Ny för området? Äldsta ångermanländska uppgift hos Fristedt 1858.
G. palustre ssp. eupalustre. Allest. Strandängar, högörtvegetation, även i II.
G. uliginosum. Nål, Fl, Ntl, Mål, Ta-Täl. Mest på torrare gräsmark.
G. Vaillantii. Ntl, Tal. Ruderatväxt. Ny för hela trakten? (Dock anges
»G. aparine: infestum» som allmän av Fristedt 1857).
Linnaea borealis. Nåll, Ntl, Sol, II, Täl.
Lonicera coerulea. Nåll, Tall (vid dämningsgränsen). Förvildad i gråalsnåi.
Odlad vid Ta hpl, helt nära förekomsten som förvildad.
L. xylosleum. Nåll. Ny för Ådalsliden. Arten saknas så vitt känt NÖ om
själva älvdalen.
Valeriana sambucifolia. Allest., även i II, här och var på stränderna och
vanlig i gråalhagarna ovan dessa, inte minst i högörtvegetation. Nf enl.
Fristedt 1857.
Knaulia arvensis. nNål, LI, II, Mål, II; Nt enl. Arnell 1925. 1 orra ängs
backar och soliga gläntor i gråalhagar på älvens nordöstsida. Denna gamla
ängssynantrop, som fanns »h.o.d.» på Fristedts tid (1857) och då redan
nått Tåsjö, torde fortfarande vara stadd i spridning. Förekomsten på
torrängar bland gårdarna torde vara primär, lokalerna i älvhagar sekundära.
Campanula patula. Nåll, LII, Mål, II, Täl, II. Vallar, dikesrenar etc. Ny
för området. Yngre som synantrop än föreg., stadd i spridning sedan
mitten av 1700-talet och allt fortfarande. I Ångermanland trol. mindre
än hundraårig; fanns i trakten enl. Grapengiesser 1933.
C. rolundifolia. Allest., även i II.
Solidago virgaurea. Allest., även i II.
Erigeron acre ssp. euacre. Nåll, LI, II, Ntl, Mål. lorrängar och öppen
grusmark.
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Antennaria dioeca. Nåll, LI, Ntl, Mål, Tal. Lingonskog och ängsmark,
stundom på stranden.
Gnaphalium silvaticum. LII, Ntl, Tall, Stil. Vid stigar och småvägar.
G. uliginosum. Nål, Ntl, Mol, Ta-Täl. Slamrika strandängar och åkrar.
Typiskt exempel på en art, som samtidigt är kulturmarks- och strandväxt
(s. 140).
Anthemis tinctoria. Sol, grusmark vid vägen. Ny för området; befinner sig
troligen fortfarande i spridning (jfr Arnell 1925).
Achillea millefolium. Allest., även i II.
A. ptarmica ssp. euptarmica. Nål, II, LII, Ntl, H-Täl. På strandängar, vid
bäckar och på fuktig ruderatmark, men ej vanlig. Nyare invandrare i
Ångermanland.
Chrysanthemum leucanthemum. Nål, Ntl, Mål, H-Täl, även i II. Allm. enl.
Fristedt 1857, underrepresenterad i Hulténs atlas (1950 s. 440).
C. vulgare. Ntl, Mol, HI, II. Även renfanan underrepresenterad hos Hultén
(l.c.); Fristedt (1857 och 1858) angav den växa »h. o.d.».
Matricaria matricarioides (discoidea). Nål, Nt-Mål, Tal, II, Täl. Ruderatväxt; någon gång på stranden. Nyare invandrare.
Tripleurospermum maritimum v. inodorum (Matricaria inodora). Ntl, Mål,
Täl. På kulturmark.
Tussilago farfara. Nål, II, LI, Mål, Tal, II, Sti, Täl. Vid bäckar och på
annan fuktig mark samt som kulturmarksväxt.
Carduus crispus. Nål, LII, FI, Mol, HII, Täl.
Cirsium arvense. Mol, Mål, Ta-Täl. Åkerogräs.
C. heierophyllum. Tal, Täl. Förvånansvärt ovanlig.
C. palustre. Nåll, LI, Sol.
C. vulgare. Mål, II. Ny för området, dock allm. enl. Fristedt 1857. Längre
upp i landet trol. mycket sporadisk, men funnen t. ex. i Ramsele (Holmen
1959 s. 81).
Hypochoeris maculata. Nåll, LII, Ntl, Mol, Mål, II, Sol, Tal (huvudsaki.
NÖ älvsidan). Typisk för soliga torrängar, men även i skog i älvbackarna.
Ej förut uppgiven för området, men angavs som t. a. redan av Fristedt
1857.
Leontodon aulumnalis. Allest., vanligast på stränderna.
Taraxacum spp. Allest., vanliga även på stränderna.
Sonchus arvensis. Tal, Sti, II. Ogräs.
S. oleraceus. Ntl. Ogräs.
Crepis tectorum. Nål, II, LII, Ntl, II, Mol, Mål, Tal, II. Stränder och annan
öppen mark; sågs i rätt stort antal 1958 men ej 1959, troligen på grund
av torkan detta år.
Hieracium auricula. Nåll, LI, Ntl, II, Mol, Mål, Tal, Täl.
H., gr.Stiptolepidea: H. cymosum L. coli. (möjl. H. Uplandiae N. & P.) LI;
H. glomeratum Froel. coll. Mål; H. pubescens (Lindbl.) Dt Ntl; obe
stämda från nNål och Tal. Soliga, torra ställen i älvbackarna.
H., gr. Silvaticiformia: H. praetenerum Almqu. LI.
H., gr. Vulgatiformia: H. kuusamoense Wainio Nål; H. dissimile Lindeb.
Mål; H. porrigentiforme Dt Mål; H. caesium Fr. Ntl; obestämda från
Sol, Tal och Täl.
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H., gr. Rigida {Tridentatd)'. II- cfr dolabrcitiim Norrl. Nål; helt obestäm
bara från LI, Mål, Sol. Dessa fibblor förekommer bl.a. på stränder men
var i juli 1958 för outvecklade och i aug. 1959 för överblommade för att
ge bestämbart herbariematerial. (77z'cracium-bestämningar av fil. dr Erik
Almquist.)

77. umbellatum. Allest., även i II. Vanligast på grus och klapper i land
stranden samt i den epilitorala zonen.

Dämningens inverkan på traktens växtvärld.

Dämningsområdet omfattar all den vattenstrand, nedre landstiand
och praktiskt taget också mellersta landstrand, som efter redan
genomförda kraftutbyggnader finns kvar mellan Åkvisslan och
Forsmo vid mellersta Ångermanälven. Den övre landstranden blir
däremot kvar även efter dämning, inom en sträcka som når högst ett
par km nedströms Nämforsen, alltså inom en del av Näsåker och
Forsås. Helt oförändrade kommer dess ståndortsegenskaper dock ej
alt bli.
Det värde som man ur naturskyddssynpunkt vill sätta på dämningsområdets strandzoner minskas avsevärt genom de skador som
dessa redan fått lida genom slamavsättning, korttidsreglering och
lokalt genom flottningen.
Den epilitorala vegetationen överlever någorlunda oförändrad ner
till Lidgatu och Holme. De icke strandnära terrestriska vegetationstyperna blir helt utraderade från älvbackarna blott närmast upp
ströms om dammen; även om skadorna genom dämning, erosion
och olika slags byggnadsarbeten blir avsevärda, så kommer goda
exempel på alla förekommande älvbackstyper att bli kvar.
Ett visst antal växter kommer genom dämningen att helt försvinna
från området, dock långt ifrån alla som i artlistan angivits enbart från
I, då flertalet av dessa säkerligen har andra lokaler på högre nivå.
Tiden har som nämnt ej alls medgivit att dessa eftersökts, i regel inte
ens att anteckningar gjorts en passant. Man kan, med hänsyn tagen
till arternas förekomstsätt, förmoda att traktens flora kommer att
decimeras med högst 20 å 30 strand- och vattenväxter och ett tiotal
icke-strandväxter. Svårigheterna är emellertid mycket stora att be
döma vilka vatten- och strandarter som kan tänkas överleva vid
den i framtiden högre belägna stranden i Näsåker och Forsås; längre
nerströms utraderas alla vatten- och strandväxter, och nya vatten
växter kan inte väntas vandra in på nybildade grundområden
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förrän viss stabilitet nåtts beträffande erosion och sedimentation,
vilket torde dröja i årtionden.
Bland de arter som torde försvinna eller är starkt hotade befinner
sig utom llertalet exklusiva vatten- och strandarter också som nämnt
några terrestriska växter. I motsats till huvudmassan av de i om
rådet förekommande vatten- och strandbundna arterna är dessa
delvis växtgeografiskt rätt intressanta. Dit hör grusmarksarter som
Viola rupestris ssp. arenaria, Verbascum thapsus och Erysimum
bieraciifolium, fuktmarksarterna Rhamnus frangula och (ev.) Carex
elongata, ravinväxterna Poa remota och (ev.) Actaea spicata, den
sydliga gräsmarksväxten Carex pilulifera och ruderatväxten Galium
Vaillantii. Detta sagt med reservation för ev. okända förekomster
ovan dämningsgränsen. Tre av områdets ovanliga men typiska
ravinarter har dessbättre ett gemensamt, betryggande »refugium»
i Näsåker: Impatiens, Circaea och Viola Selkirkii. Lidgatu-förekomsterna av Circaea hotas däremot även ovan dämningsgränsen av
erosion, och i ogynnsamt fall kan även de mera omfattande före
komsterna därstädes av Impatiens komma att eroderas bort.
Även om sålunda förlusterna för den lokala floran skulle bli rätt
omfattande och beträffande vatten- och strand floran mycket känn
bara, kan man knappast hävda alt en betydande förlust för landets
växtvärld som helhet skulle hota rent floristiskt. Allvarlig nog även
ur rikssynpunkt är däremot förlusten av strandvegetationen inom
en av de sista hittills odämda älvsträckorna i mellersta Norrlands i
övrigt nu nästan helt omskapade älvdalar. Det är t.o.m. ovisst om
efter Moforsens utbyggnad något enda område med motsvarande
strandkaraktär skulle finnas kvar. Förlusten för landets växtvärld
skulle med rätta ha kunnat rubriceras som betydande i vattenlagens
mening (utbyggnad får enligt ett alltför sällan tillämpat lagrum då
icke ske), ifall områdets vegetation varit någorlunda ursprunglig.
Som nämnt är detta emellertid knappast längre fallet i så hög grad,
att det kan anföras som hinder för dämningen.
Slutsatsen ger sig själv: endast ett betryggande skydd av några
betydande hela vattenområden av olika slag kan åt eftervärlden
rädda exempel på de oskattbara naturdokument, som älvarna utgör.
Skydd av korta delsträckor av älvarna ter sig däremot i många fall
som helt illusoriskt.
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Summary.

Vascular flora and types of vegetation between Nämforsen and
Moforsen, along the middle Ångerman River, northern Sweden.
The district of investigation is situated at about 63°25' N., 16°55' E.
It is intended to become flooded through the planned hydroelectric
power plant at Moforsen. The rapids Nämforsen, at the upstream
end of the area, were exploited through a plant in operation since
1947, the influence of which seems already to have changed the
vegetation of the lower parts of the downstream banks considerably,
through short-term regulation of the water as well as ephemeral
sedimentation of very fine sand or silt on the plants. This has resulted
in a sparse bank vegetation which is however rather rich in species,
notably of weeds and such species that are common to shores and
arable land, beside “normal” plants of fresh-water shores. The major
portion of the banks consists of large boulders (for vegetation between
them, see Table 1:1-8), but shore meadows occur locally, mainly
on sandy deposits in places where the current is weak (Table 1:9-15).
For zonation see two transects (Figs. 4 and 5).
The area is well below the highest post-glacial coastal level (at
about 250 m), the river bed sloping from about 71 to 43 m above sea
level at low water. At the dam the water is expected to rise from a
little less than 50 m to 71.5 m. The river has cut through a pack of
sediments (mainly very line sand), locally 60 m thick, and formed a
deep, in places very steep-sided secondary valley; the lower valleysides will be inundated and presumably rather badly eroded in the
more downstream part of the damming area. Various terrestrial types
of woodland vegetation have been recorded: Vaccinium vitis-idaea
pinewood (Table II), mixed forest with dwarf-shrubs, grasses and
herbs (a compositie type), Alnus incana woodland of “normal”
(grazed) type (Table III) and of a type dominated by such tall
herbs as Aconitum septentrionale and Matteuccia struthiopteris, mainly
found near the bottom of side-ravines (Table IV). All these types
are more or less influenced by man (present since Ihe stone age at
Nämforsen), but there occur also some open meadows which are
or were more intensely used for grazing (formerly also for mowing).
An interesting dry meadow type is found in sun-exposed strong
slopes on coarse soil (with Viscaria vulgaris, Hypochoeris maculata,
Carex ericetorum, etc.).
The flora is rich in southern species but otherwise trivial. AddiSv. Bot. Tidskr., 54 (i960): 1
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tions to the local flora are numerous but they fill local gaps only
and do not affect the already known general area of any species (cp.
Hultén 1950). A number of species will disappear after the damming,
but the floristic loss will be considerable from the local point of view
only. 1 he inundation of a series of the last remaining until now
undammed river habitats in this part of Sweden would be regretted,
if their original state had not already been largely spoilt through the
existing hydroelectric development upstream of the area.
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VÄXTGEOGRAFISKA BIDRAG FRÅN NORRA
HAFFAND.
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MANNE OHLANDER.
»Hallands Växter» — den av Fr.E. Ahlfvengren 1924 utgivna för
teckningen över provinsens fanerogamer och kärlkryptogamer — är
nu 35 år gammal. Med tanke härpå och av andra anledningar kan
den knappast längre anses fullt kurant och aktuell. En omarbetning
och modernisering är därför behövlig. Under en mansålder hinner
nämligen den växtgeografiska bilden att ändra utseende, även om
förskjutningarna i arternas förekomst och fördelning givetvis aro av
begränsad omfattning. Nya växter invandra och breda ut sig, medan
andra förlora terräng och avtaga i frekvens. Jill den förra gruppen
höra exempelvis Juncus macer (tenuis), Thlaspi alpestre och Epilobium
adenocaulon, av vilka endast den första arten är representerad i
Hallands flora 1924 (en lokal), medan däremot de båda övriga helt
saknas i densamma. På tillbakagång befinna sig av allt att doma bl. a.
Agrostemma githago och olika arter av släktet Genista, vilket liämst
torde bero på åtgärder från människans sida (skogsplantering, frö
kontroll etc.).
Oberoende av dessa förändringar i arternas inbördes frekvensför
hållanden, som med nödvändighet måste framträda vid en jämfö
rande undersökning av deras geografiska utbredning och individ
frekvens under olika tider, är en revision av den ovannämnda provinsfloran synnerligen önskvärd. Icke så få uppgifter om kända
arters förekomst och utbredning inom socknarna äro tvivelaktiga
eller osäkra. Särskilt gäller detta sådana trakter inom landskapet,
som legat dåligt till ur kommunikationssynpunkt, ofta väglösa skogs
områden eller hed- och sankmarker, varifrån botaniska annoteringar
av förklarliga skäl blivit relativt sparsamma. Detta medför emellertid
att generella omdömen om vissa växters förekomstgrad (vanlig-sällsynt) ur statistisk synpunkt äro dåligt underbyggda och följaktligen
mången gång felaktiga. En detaljerad och systematisk artinventering
Sv. Bot. Tidslcr., 54 (1960): 1
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inom smärre områden, socknar eller kommuner, varifrån resultaten
sammanställas till ett totalomdöme gällande landskapet som helhet
eller delar därav, förefaller vara en säkrare grundval för en växtgeografisk landskapsanalys. Som exempel på en landskapsflora, upp
byggd efter dylika principer, må nämnas H. Fries: Göteborgs och
Bohus läns fanerogamer och ormbunkar, utgiven 1945.
En undersökningsuppgift efter nyssnämnda linjer kräver emeller
tid en arbetsinsats från skilda håll, om den inom rimlig tid skall
kunna slutföras. Botaniska föreningen i Göteborg har därför tagit
intiativet till en planmässig inventering av Hallands flora, vilken un
dersökning sedan några år tillbaka pågår som bäst under medverkan
av intresserade medlemmar och bygderepresentanter. I första hand
omfattar denna undersökning de till Göteborgstrakten gränsande
Hallands-socknarna, men den utsträckes allt längre söder ut.
Efter 1924 ha vissa områden i norra Halland ytterligare undersökts,
varigenom Aiilfvengrens flora på flera punkter kunnat komplet
teras med nytt växtmaterial. I Meddel. från Göteborgs Bot. Trädgård
(1929, 1931 o. 1933) publicerar T. Borgvall växtförteckningar med
art- och lokaluppgifter även från Lindome, Vallda, Älvsåker,
1 ölö och Släp, vilka socknar — om man undantar den sistnämnda
tidigare varil ganska litet utforskade ur botanisk synpunkt. Att
emellertid även andra växtgeografiska bidrag till Hallands flora läm
nats under senare år torde bl. a. kunna utläsas i Hulténs bekanta
Allas över växternas utbredning i Norden (1950). Namnuppgifter
jämte lokalangivningar av färskare datum finnas vidare samlade hos
Göteborgs Botaniska Förenings sekreterare och torde i sinom tid
komma alt publiceras i andra och större sammanhang.
1 Borgvalls anteckningar ovan återfinnas enbart från Lindome
ett 40-tal förhållandevis ovanliga arter— Taraxaca undantagna — av
vilka de flesta ej förut anmärkts i Hallands flora från nämnda om
råde. Bland dessa må nämnas Lycopodium inundatum, Pilularia
globulifera, Scheuchzeria palustris, Isoetes ecliinosporum, Carex magellanica, Listera cordata, Stellaria longifolia, Utricularia intermedia,
Bidens cernua, Subularia aquatica, Chenopodium polyspermum, Lolium mulii/Iorum m.fl. Åtskilliga av dessa arter äro hemmahörande i
socknens mera höglänta delar, där impediment- och skogsmarker äro
törhärskande, särskilt öster ut på ömse sidor om Lindomeån.
Nedanstående växtlista, som ingalunda avser att vara fullständig,
utgör resultatet av ett flertal botaniska exkursioner huvudsakligen
under de sista fem åren. I densamma upptagas även relativt vanliga
12-603371
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arter, närmast i syfte att därigenom bidraga till en mera exakt frek
vensbestämning och kartläggning av floran i nedan berörda socknar,
i första hand inom Lindom e och Fj är ås. I den ursprungligen iord
ningställda artlistan ha sådana växtplatser strukits, som veterligen
tidigare påträffats också av andra botanister, så framt deras fynd in
rapporterats till Botaniska Föreningens insamlingscentral i Göteborg.
Författarens signatur (Olr) har i den följande växtförteckningen
endast utsatts i de fall, då arter och fyndplatser påträffats av mig
tillsammans med någon av nedan angivna personer, vilka medver
kat vid inventeringen, nämligen Elof Carlsson (Cn), I. Granlund
(Gd), Sture Nilsson (Nn) och H. Steineck (Stein.) m. 11. Pa samma
gång som jag tackar dem för visat intresse har jag också att framföra
mitt tack till docent G. Degelius och fil. dr C. Blom for deras gransk
ning eller bestämning av kritiska växter.
Beträffande den lloristiska nomenklaturen följes Hylanders för
teckning över Nordens kärlväxter (1955). Auktorsbeteckningarna ha
medvetet utelämnats.
Växtförteckning.
Lycopodium selago. — Lindome: nära Sagsjön, S om S. Barnsjön, vid
ån N om Höjden, Kättered. Fjärås: S om Fagared, S om hagelsang,
SSO om Signekulla. Frillesås: Stättared o. SY om Glamsjön.
L. inundatum. — Lindome: norra stranden av St. Hassungaredsjon
L. annotinum. — Lindome: t.a. Fjärås: mellan Dala o. Losthagen, S
om Fagared, S om Fågelsång, Ålgårda, Fixsjön, NY om Sjögård. Alvsåker V om Röshult. Frillesås: Y om Lillesjön, Stättared och Rydet.
L. clavatum. — Lindome: SO om S. Barnsjön, vid ån N om Höjden.
Älvsåker: V om Röshult, NO om Ötjärn, S om L. Hålevatten. Fjärås:
Klevahagen, Ü om Sjögård. Frillesås. Rydet.
Isoeles lacustris. — Lindome: St. Hassungaredsjon (Nn-Olr).
Equisetum hiemale. — Fjärås: S om Fagared mot Lygnern. Frillesås:
vid bäck SY om Glamsjön (Gd-Olr).
Botrychium lunaria.— Lindome: Långeslätt.
Pilularia globulifera. — Lindome: mossjön V om sundet mellan Hassungaredsjöarna (Nn-Olr). Tölö: Sandsjöns SV-strand.
Slrulhiopleris filicastrum. — Lindome: SY om Skräppholmen vid an.
Älvs åk er: Hjälmared.
Blechnum spicant. — Lindome: på nordsidan av an O om Ålgardsbacka
(Gd-Olr). Frillesås: mellan Kroken och Backen (Stein.-Olr), bäcken iran
^Mplmium seplentrionale. - Lindome: NO om Hultekulla, berget NO om
Lindome jvst, Greggered, S om Grankärret. Tölö: Fixsjön, NO om Hjalm.
Fjärås: N om Sundsjön, Ö om Hjälm. Älvsåker: SA om Salvebo vid
vägen (Gd-Olr). Onsala: vid landsvägen mellan Ledet och Runsas.
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A- trichomanes. — Lindome: NO om Hultekulla, N om Sandsjön, berget
NO om Lindome jvst., Greggered o. V om Lindsberg. Fjärås: mellan
Dala och Lösthagen (Gd-Olr), N om Sundsjön, Fågelsång (Cn-Olr), NV om
Sjögård. Tölö: Hjälm o. Fixsjön (Cn-Olr). Frillesås: SV om Lillesjön.
Onsala. 600 m NÅ7 om Runsås. Älvsåker: Röshult (Fägring—Olr).
Cyslopleris fragilis.
Lindome: S om Grankärret, Ivnipered, Kättered.
Alvsåker: SV om Salvebo vid landsvägen (Gd-Olr). Fjärås: Fixsjön
(Cn-Olr).
Woodsia ilvensis.
Lindome: invid bäckdal V om sundet mellan Hassungaredsjöarna (Nn-Olr), Greggered.
Dryopteris cristata.
Lindome: mossen V om St. Hassungaredsjön
(Nn-Olr), nära avtagsvägen till Långås (Cn-Olr); 600 m V om Råsjön.
Frillesås: Stättared (Gd-Olr).
Typha anguslifolia. — Vallda: Bolgen. Onsala: Bolgen. Fjärås: S
om Äskebacka i Lygnern.
T. lat i folia.
Lindome: nära Sagsjön, mossen vid avtagsvägen till
Långås, Hålevatten (Cn-Olr), bäcken N om Dvärred, Holmen vid bäck
Tölö: Hjälmeskulla (Gd-Olr). Fjärås: S om Äskebacka, 1 km V om Slögård. Vallda: Forsbäck (Gd-Olr).
Sparganium minimum. — Lindome: Sandsjöns V-sida, Mellsjöns avlopp
i dike vid avtagsvägen till Långås (Cn-Olr), 500 m V om Råsjön. Tölö’
Sandsjön.
S. angustifolium. — Onsala: i damm SV om Högås.
S. glomeratum.
Lindome: N om L. Hassungaredsjön (Cn-Olr) vid
Ran eredstjärn.
S. simplex. — Tölö: Hjälmeskulla i bäck (Gd-Olr).
S. ramosum.
Lindome: mellan Dunsered o. Kimmersbo (Cn-Olr), SSV
om Råsjön, mossen vid avtagsvägen till Långås. Fjärås: Stensjöns’NOstrand. Tölö: Hjälmeskulla. Onsala: Bolgen (Gd-Olr).
Potamogeton polygonifolius. — Lindome: i ån S om Grankärret N om L
Hassungaredsjön (Cn-Olr), S om Kroksjön (Cn-Olr), i ån S om Holmen’
Frillesås: Kroken (Stein.-Olr).
P. alpinus. — Lindome: Mellsjöns utlopp.
P. pusillus. — Lindome: Långeslätt mot Sagsjön (Gd-Olr).
Setaria verlicillala.
Släp: Sandlyckans skola på utkasthög, 1952 (det
C. Blom).
Echinochloa crus-galli. — Fjärås: på gammal gödselstack vid vägen V om
Rossared.
Phalaris arundinacea. — Lindome: t. a., exv. Greggered, Kimmersbo,
Hallesaker och mossen vid avtagsvägen till Långås (Cn-Olr).
Calamagrostis arundinacea. — Lindome: t.a., exv. N om Sandsjön, Ö om
Skräppholmen, Grankärret. Fjärås: Fixsjön. Frillesås: NNV om Högåsen.
&
C. epigeios. — Lindome: Kroksjön (Cn-Olr), V om Nordsjöns SV-spets
vägen vid Skräppholmen. Fjärås: Fixsjön o. St. Tåsjön (Cn-Olr).
IIolcus mollis. — Lindome: S om Grankärret.
Aira praecox. — Vallda: Bron. Onsala: Staregården.
Arrhenatherum elatior. — Lindome: flerst.
A. pratensis. — Lindome: kyrkan, S om Hassungared (Cn-Olr).
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A. pubescens. — Lindome: Kättered. Onsala: Staregården.
Melica uniflora. — Lindome: NO om Hålevatten (Gn-Olr). Fjärås: N
om Sundsjön (Gd-Olr), Fixsjön i NO o. S om Fågelsång (Gd-Olr).
Briza media. — Lindome: Annestorp, Kättered, N om L. Hassungaredsjön (Cn-Olr), Sandsjön, 1 km NO om Sandsjöbacka. Vallda: Forsbäck.
Onsala: Bolgen (Gd-Olr).
..
Cynosurus cristatus. — Lindome: S om Långeslätt på skogsväg, Holmas.
Poa angustifolia. — Lindome: S om Grankärret. Fjärås: mellan Rolfsåker och Gåsevadsholm (Gd-Olr).
P. palustris. — Lindome: Kimmersbo (Cn-Olr).
Agropyron caninum. — Lindome: N om Sandsjön, S om Knipered.
Fjärås: N om Sundsjön (Gd-Olr).
Scirpus silvaticus. — Lindome: vid ån Ö om jvst., bäcken N om Dvarred,
S om Risås, S om Knipered. Onsala: Staregården.
Eleocharis acicularis. — Tölö: Sandsjöns SV-sida.
E. pauciflorus. — Lindome: Skräppholmen mot ån (Gd-Olr). Fjärås:
Stensjöns NO-strand.
E. multicaulis. — Lindome: St. Hassungaredsjön (Nn-Olr).
E. uniglumis. — Lindome: ö-sidan av St. Hassungaredsjön (Nn-Olr).
Onsala: SV om Högås.
Rhynchospora alba. — Lindome: L. Kroksjön (Cn-Olr), Kättered, St.
Hassungaredsjön och Raneredstjärn. Fjärås: Stensjön i NO. Onsala: SV
om Högås.
..
XT
Carex disticha. — Vallda: vägskälet N om Knaberg, vagdike N om
Forsbäck. Onsala: Bolgen (Gd-Olr).
C. arenaria. — Onsala: sandig skogsväg SV om Högås.
C. remota. — Fjärås: S om Stormhult nära Lygnern (Gd-Olr). Frillesås:
SV om Glamsjön vid bäck (Gd-Olr).
C. data. — Lindome: Utesjöns utlopp (Cn-Olr).
C. acuta. — Lindome: Sagsjön vid länsgränsen.
C. digitata. — Lindome: Grankärret (Gd-Olr). Fj ärås: Fixsjön, Rörsjöberget, N om Sundsjön.
„
C. montana. — Lindome: Långeslätt och Grankärret. Fjärås: N om
Sundsjön, Rörsjöberget o. S om Stormhult (Gd-Olr).
C. Oederi. — Lindome: Sandsjön och Kroksjön (Cn-Olr). N om Kvarn
backen. Fjärås: Stensjöns NO-strand.
C tumidicarpa. —-Lindome: SO om Långås i blandskog, Skräppholmen
mot’ån. Onsala: SV om Högås (Gd-Olr). Frillesås: N om Högåsen i
fuktig ängsmark i skog (Gd-Olr).
C. hosiiana. — Lindome: 1 km NO om Sandsjöbacka.
C. rostrata xvesicaria. — Onsala: Bolgen (Gd-Olr).
C. acutiformis. — Fjärås: i skogsbryn S om Stormhult.
C. lasiocarpa.— Lindome: S. Barnsjön, sydstranden av St. Hassungared
sjön (Nn-Olr).
' C. hirta. — Lindome: Annestorp vid landsvägen. Vallda: N om hors
bäck vid vägkant.
Calla palustris. — Onsala: Enen (Astrid Johansson-Olr).
Lemna minor. — Lindome: i torvdikc nära Sagsjön. Tölö: Hjälmeskulla.
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Juncus squarrosus. — Lindome: N om L. Hassungaredsjön (Cn-Olr),
mosse V om St. Hassungaredsjön (Nn-Olr). Älvsåker: Röshult och NO
om Ötjärn.
J.macer.-—Lindome: Annestorp. Frillesås: V om Stättared (Stein.-Olr).
J. alpinus. — Lindome: N-stranden av Sandsjön.
Narthecium ossifragum. — Lindome: nära avtagsvägen till Långås,
Kroksjön och N om L. Hassungaredsjön (Cn-Olr), St. Hassungaredsjön
(Nn-Olr), mellan Risås och Nordsjön, mossjön NO om Hultekulla. Tölö:
mellan Sandsjön och Ljungsjön. Älvsåker: Tjuvsjön. Fjärås: St. Tåtjärn.
Onsala: SV om Högås. Frillesås: N om Högåsen (Gd-Olr) och Glamsjön.
Allium vineale. — Fjärås: Gåsevadsholm (inlandslokal).
A. oleraceum. — Tölö: Björkeris (Grimvall-Olr).
Gagea lutea. — Lindome: Kättered (Cn-Olr), nära jvst., Storegården vid
vägen. Fjärås: S om Stormhultmot Lygnern (Gd-Olr), Hjälm, Bengtsered.
Släp: nära landsvägen S om kyrkan. Onsala: Högås o. Enen.
Polygonatum odoratum. — Lindome: Knipered (Cn-Olr), Grankärret.
Fjärås: N om Sundsjön (Gd-Olr). Onsala: berget NY om Runsås.
P. multiflorum. — Lindome: bäckravin mot ån V om Torvmossared
(Gd-Olr). Fjärås: S om Stormhult.
Paris quadrifolia. — Lindome: Sagsjön, nära Skräppholmen vid ån, V
om Torvmossared (Gd-Olr), Kättered och St. Knipen (Cn-Olr). Fjärås: S
om Stormhult. Frillesås: SSV om Glamsjön i bäckravin.
Tulipa silvestris. — Onsala: Enen (Gubbekulla) enl.ex. (Astrid Johansson).
Narcissus pseudonarcissus. — Fj ärås: SV om Signekulla, S om Fågelsång.
Frillesås: V om Lillesjön. På alla ställena förvildad.
Platanthera chlorantha. — Frillesås: Stättared (Gd-Olr).
Dadylorchis incarnata. — Lindome: Utesjöns utlopp (Cn-Olr).
Corallorhiza Irifida. — Lindome: Annestorp mot Långeslätt. Släp: S om
Örsviken (E. Grönvall) enl. ex.
Fagus sitvatica. — Lindome: Ö om St. Knipen. Fjärås: Fagared mot
Lygnern, Fågelsång. Frillesås: mellan Stättared och Kroken, V om Lille
sjön, N om Högåsen.
Humulus lupulus. -—Lindome: Kimmersbo (Cn-Olr), Skräppholmen och
Grankärret (Gd-Olr), Greggered. Tölö: Tornalien. Fjärås: Stensjön i NV.
Rumex obtusifolius. — Lindome: Annestorp, Greggered, Skräppholmen
och Hassungared.
Polygonum dumetorum. — Lindome: Källeberget (Cn-Olr).
Chenopodium polyspermum. — Lindome: avtagsvägen vid Däldehöga.
Tölö: fotbollsplanen NO om Gröninge, Gåsevadsholm (Gd-Olr). Släp:
Särö friluftsskola. Onsala: Enen.
C. glaucum. — Släp: Skog. Frillesås: Stättared (Stein.-Olr).
Montia lamprosperma. — Lindome: Skräppholmen mot ån. Fjärås:
Jorred och S om Stormhult (Gd-Olr).
Amaranthus quitensis. — Släp: Sandlyckans skola på utkasthög från
drivhus [1952], det. C. Blom.
Stellaria palustris. — Onsala: Bolgen (Gd-Olr).
Spergula rubra. — Lindome: kyrkan.
Silene cucubalus. — Fjärås: nära Schweitzerdalen.
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Melandrium rubrum. — Lindome: Gåstorp, Annestorp vid ån (Cn Oli),
Knipered. Släp: Särö friluftsskola. Onsala: Staregåiden.
Saponaria officinalis. — Lindome: Karoleberg. Onsala: hnen.
Actaea spicata. — Lindome: Transköld. lölö: hixsjön.
Aquilegia vulgaris. — Lindome: N om Skaregärde vid ån.
Thalictrum flavum. — Fjärås: vid Lygnern S om Stormhult, Torred.
Trollius europaeus. — Lindome: SV om Karoleberg. Tölö: Sandsjobacka. Älvsåker: Röshult (Fagring-Olr). Fjärås: Skåregärde.
Anemone hepatica.— Lindome: S om Dvärred, N om Sandsjön, Kattered
(Cn-Olr), Ö om Skräppholmen samt vid ån (Gd-Olr). Fjärås: S om Storm
hult, Fixsjön (Cn-Olr) och N om Sundsjön. Onsala: NV om Runsas
(A. Johansson-Olr). Frillesås: S om Rydet och SV om Lillesjön.
A. ranunculoides. — Släp: uppgives för Särö friluftsskola av folkskol
lärare Jerker Lundell men synes där vara utrotad.
A. pulsalitla. — Lindome: Skräppholmen. Fjärås: Duvehed. Onsala:

Staregården.
Ranunculus peltatus. — Lindome: i bäck N om Dvärred, Sandsjons
V-sida, Hålevatten (Cn-Olr). Tölö: Gåsevadsholm. Onsala: Bolgen.
R. sceleratus. — Lindome: Knipered o. Dunsered (Cn-Olr). Frillesås:

Stättared.

..

R.bulbosus. —Lindome: Grankärret (Gd-Olr). Alvsåker: Hjalmared.
R. ficaria. — Lindome t.a. Fjärås: S om Stormhult m. fl. st.
Berberis vulgaris. — Fjärås: Sundsjön, Rörsjö, V om Jorred (Gd-Olr).
Chelidonium majus. — Onsala: Enen (Astr. Johansson Oh).
Corydalis fabacea. — Onsala: 600 m NV om Runsås.
Thlaspi alpestre. — Lindome: Skräppholmen, S om Grankärret (Gd-Olr).
Teesdalia nudicaulis. — Lindome: Skår (Cn-Olr), Sagsjön och Gran

kärret. Fjärås: Duvehed, mellan Rolfsåker och Gåsevadsholm, iorred.
Cardamine hirsuta. — Lindome: St. Knipen och Greggered (Cn Olr).
C. amara. — Lindome: Kimmersbo, Skräppholmen, Knipered och
Kättered (Cn-Olr). Fjärås: S om Stormhult (Gd-Olr), Jorred mot Stensjön. Onsala: Staregården.
.
Barbareastrida.— Lindome: Långeslätt mot Sagsjön. Tölö: Arendal vid ån.
Cardaminopsis arenosa. — Lindome: V om Skåregärde. Tölo: Sandsjobacka.
Turrilis glabra. — Lindome: Grankärret (Gd—Olr), kyrkan.
Nasturtium paluslre. — Frillesås: Stättared (Stein.-Olr).
Sedum rupestre. — Lindome: berget NO om Lindome jvst. Fjaras:

nära bron S om Sundsjön, Jorred (Gd-Olr). Vallda: Forsbäck. Onsala:
vid landsvägen mellan Ledet och Runsås.
o
Chrysosplenium alternifolium. — Lindome: Kättered (Cn-Olr). Fj äras.
Rörsjö vid bäck.
Ribes spicalum. — Fjärås: Rörsjö, Dukared vid stranden (Gd-Olr).
Tölö: Tornalien. Onsala: 600 m NV om Runsås.
Agrimonia eupatoria. — Lindome: Källeberget (Cn-Olr). Tölö: N om
Arendal. Onsala: Bolgen.
Crataegus oxyacantha. — Lindome: N om Lunden, Greggered ( n
r).
Fjärås: S om Stormhult, Dukared o. S om Fågelsång (Gd-Olr).
Sv. Bot. Tidskr.,
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Coloneaster integerrimus. — Lindome: Greggered (Cn-Olr). Onsala:
NV om Runsås.
C. melanocarpus. — Lindome: Ö om Greggered vid vägen.
Sarothamnus scoparius. — Älvsåker: Hjälmared. Fjärås: öomHjälm.
Ononis hircina. — Lindome: Lisskulla vid vägen.
Trifolium campestre. —Lindome: N om Sandsjön, nära Sagsjön, Annestorp, Grankärret och Hällesåker.
T. dubium. — Lindome: Hålevatten (Cn-Olr).
T. arvense. — Lindome: Hällesåker, nära kyrkan, Porsagården i grustag
(Gd-Olr), Dunsered och nära Utesjöns utlopp (Cn-Olr). Onsala: Stare
gården.
T. medium. — Lindome: N om L. Hassungaredsjön (Cn-Olr). Fjärås:
S om Stensered. Onsala: NV om Runsås.
Astragalus glycyphyllus. — Lindome: Grankärret (Gd-Olr), Ålgårdsbacka.
Vicia tetrasperma. — Lindome: vägskälet vid Däldehöga, Greggered och
nära Utesjöns utlopp (Cn-Olr). Vallda: Forsbäck.
V. cassubica. — Lindome: Skaregärde N om ån. Tölö: N om Rjörkeris
(Grimvall-Olr).
V. sepium. — Lindome: Kättered, Annestorp, N om Sandsjön, Gran
kärret o. Gåstorp. Släp: Särö friluftsskola.
V. lathyroides. — Vallda: Rron (Gd-Olr), V om Räcken vid väg.
\. angustifolia. — Vallda: Bron. Fjärås: SV om Schweitzerdalen.
Lathyrus niger. — Lindome: Transköld. Tölö: mellan Björkeris och
Arendal (N. Grimvall-Olr).
Geranium dissectum. — Lindome: mellan Kimmersbo och Dunsered
(Cn-Olr), N om Sandsjön samt Ålgårdsbacka kvarn (Gd-Olr). Tölö:
Sandsjöbacka.
G. molle. — Lindome: S om Grankärret i åker.
G. sanguineum. — Onsala: berget 600 m NV om Runsås.
Erodium cicutarium. — Lindome: Däldehöga (Cn-Olr), bron vid Skräppholmen, kyrkan och Ålgårdsbacka kvarn. Onsala: Enen.
Linum catharlicum. — Lindome: Annestorp mot Långeslätt (Gd-Olr),
NO om Hålevatten (Cn-Olr). Tölö: Fixsjön (Cn-Olr).
Euphorbia peplus. — Onsala: Gottskär.
Mercurialis perennis. — Lindome: t.a., exv. Knipered, Kättered, mellan
Hålevatten och Dunsered (Cn-Olr), N om Sandsjön, Greggered o. V om
Iorvmossered. Fjärås: S om Stormhult, Bengtsered o. S om Fågelsång.
Frillesås: S om Rydet o. SV om Glamsjön.
Callitriche hamulata. — Lindome: i ån Ö om Anderstorps bro (Cn-Olr).
Impatiens noli-tangere. — Lindome: V om Torvmossered (Gd-Olr).
Rhamnus catharticus. — Släp: Källeberget vid bäck (Cn-Olr).
Malva moschata. — Lindome: Ranered.
M. silveslris.
Onsala. vid landsvägen mellan Ledet och Runsås.
Hypericum montanum. — Lindome: Långeslätt. Fjärås: Fixsjön.
Drosera intermedia.
Lindome: Ö sidan av St. LIassungaredsjön.
Viola canina x riviniana. — Fjärås: NN O om kyrkan.
Epilobium adenocaulon.—Lindome: S om Hassungared o. Karoleberg
Sv. Bot. Tidskr., 5b (1960): 1
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(Nn-Olr), S om Porsagården i grustag, 1 km N om jvst. vid lands
vägen.
Circaea alpina. — Fjärås: S om Stormhult i skogsbryn (Gd-Olr).
Myriophyllum alterniflorum. Lindome: Mellsjöns utlopp, S om Holmen,
Risås. Fjärås: Jorred vid stranden (Gd-Olr). Tölö: Gåsevadsholm.
M. verticillatum. — Lindome: Långeslätt mot Sagsjön i torvdike.
Hippuris vulgaris. — Lindome: Mellsjöns utlopp. Tölö: Sandsjöns SVstrand. Onsala: Bolgen (Gd-Olr).
Hedera helix. — Fjärås: Fågelsång (Cn-Olr), SO om Annabo, Rörsjöberget (Spetz-Olr). Frillesås: S om Rydet.
Ihjdrocohjle vulgaris. — Onsala: Bolgen (Gd-Olr).
Torilis anthriscus. — Lindome: St. Knipen.
Meum athamanticum. — Onsala: Enen på utkastplats (Astrid Johansson)
enl. ex.
Selinum carvifolia. — Lindome: Sandsjöns N-strand.
Peucedanum ostruthium. — Lindome: Skräppholmen (Gd-Olr).
Pyrola media. — Lindome: SO om Långås i skogsbryn, V om Torvmossered, N om Skaregärde (Gd-Olr). Fjärås: SSV om Signekulla (Spetz-Olr),
Dagsnäs. Älvsåker: SV om Salvebo (Gd-Olr). Frillesås: N om Högåsen.
P. rotundifolia. — Lindome: mellan Långeslätt och Annestorp.
Monotropa hypopitys. — Lindome: nära Långeslätt. Fjärås: mellan
Dala och Lösthagen (Gd-Olr), Ü om Annabo. Älvs åk er: SV om Salvebo
nära vägen. Frillesås: S om Rydet (Gd-Olr).
Andromeda polifolia. — Lindome: L. ötjärn (Cn-Olr), mosse V om
St. Hassungaredsjön (Nn-Olr). Dammtjärn, N. Barnsjön och mossjön NO
om Hultekulla. Älvsåker: L. Hålevatten. Fjärås: St. Tåtjärn.
Holtonia palustris. — Onsala: Bolgen.
Anagallis arvensis. — Onsala: Råön.
Gentiana pneumonanthe. — Lindome: N om Kvarnbacken vid ån.
N-sidan av L. Hassungaredsjön (Cn-Olr), SÖ-stranden av St. Hassungared
sjön (Nn-Olr). Fjärås: 800 m Ö om kyrkan. Onsala: vid damm SV om
Högås (A. Johansson-Olr).
Gentionella ballica. — Lindome: nära Långeslätt, 1 km NO om Sandsjö
backa. Tölö: S om Sandsjön.
Convolvulus arvensis. — Lindome: sandtäkt N om Annero, grustaget vid
kyrkan.
Calystegia sepium. — Lindome: Ö om Hällesåker vid landsvägen och vid
ån, grustaget N om Annero.
Vinca minor. — Släp: Skog, förvildad i mängd vid byvägen, brillesås:
SV om Lillevatten på gammal boplats vid mindre väg.
Myosotis caespitosa. — Lindome: V om Sandsjön, Kättered, Skräpp
holmen mot ån. Fjärås: Jorred mot Stensjön, S om Stormhult (Gd-Olr).
Onsala: Bolgen.
M. hispida. — Lindome: t.a.
M. strida. — Lindome: grustaget vid kyrkan, NO avtagsvägen till
Långås. Tölö: Gåsevadsholm. Fjärås: SV om Schweitzerdalen.
M. discolor. — Lindome: Kimmersbo, nära Sagsjön. Släp: Källeberget
(Cn-Olr). Fjärås: SV om Schweitzerdalen (Gd-Olr), Fixhult.
Sv. Bot. 1'idskr.,
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Lamium album. — Tölö: Gröna Bur.
L. amplexicaule. — Lin dome: Däldehöga vid vägskälet.
Leonurus cardiaca. — Onsala: Enen på utkasthög (Astr. Johansson-Olr).
Stachys silvatica. — Lindome: Kättered och Kimmersbo (Cn-Olr).
Satureja vulgaris. — Frillesås: Y om Stättared (Stein.-Olr).
Thymus serpyllum. — Lindome: vid väg N om Ålgårdsbacka. Onsala:
Staregården. Frillesås: V om Stättared.
Solanum dulcamara. — Lindome: Långeslätt mot Sagsjön, St. Knipen
(Cn-Olr). Fjärås: Dukared vid stranden (Gd-Olr). Tölö: Hjälmeskulla.
Onsala: Enen.
S. nigrum. — Lindome: Ålgårdsbacka kvarn (Gd-Olr). Älvsåker: Älvs
åker i trädgårdsland. Släp: Särö friluftsskola. Onsala: Enen, mellan
Ledet och Runsås.
Hyoscyamus niger. — Onsala: Ramnö (Astrid Johansson).
Verbascum thapsus. — Lindome: Greggered och Källeberget (Cn-Olr), S
om Gravsjöbacken vid väg.
V. nigrum.—Lindome: kyrkan, 1 km N om jvst. Fjärås: Stormhult
vid vägen (Gd-Olr).
Veronica beccabunga. — Lindome: Dunsered (Cn-Olr) och S om Dvärred
vid ån. Släp: ca 800 m S om kyrkan vid landsvägen. Tölö: Hjälmeskulla
vid vägbron (Gd-Olr). Onsala: Staregården.
Odontites rubra. — Lindome: i grustag N om Annero.
Pedicularis palustris. — Lindome: Sandsjön, Hålevatten (Cn-Olr),
Gåstorp. Vallda: Forsbäck. Fjärås: N-stranden av Stensjön.
Pinguicula vulgaris. — Lindome: Skräppholmen mot ån (Gd-Olr) o. N
om L. Hassungaredsjön (Cn-Olr).
Galium Vaillantii. — Lindome: 400 m NO om jvst. på utkastplats (GdOlr). Släp: Källeberget (Cn-Olr). Tölö: Tornalien.
G. uliginosum. — Lindome: Annestorp, Skräppholmen. Frillesås: SY
om Glam sjön.
G. saxatile. — Lindome: t. a. Älvsåker: SV om Salvebo (Gd-Olr).
Frillesås: Rydet, Stättared (Stein.-Olr).
G. mollugo. — Lindome: N om Sandsjön, Skräppholmen, Grankärret,
Börsås, Annero, Annestorp vid ån (Cn-Olr) m.fl. platser. Släp: Källeberget.
Adoxa moschatellina. — Släp: Särö friluftsskola.
Linnea borealis. — Älvsåker: NO om Ötjärn.
Lonicera periclymenum. — Lindome: t.a., exv. Greggered, Grankärret,
N om Sandsjön, Kimmersbo. Fjärås: S om Stormhult, N om S Sundsjön’
S om Fågelsång. Tölö: Fixsjön. Frillesås: SO om Lillesjön. Vallda:
Bolgen. Älvsåker: SV om Salvebo.
Campanula rapunculoides. — Lindome: Greggered, kyrkan och N om
Sandsjön.
C. latifolia.
Lindome: Dunsered (Cn-Olr), bäckravin V om Torvmossared (Gd-Olr).
C. trachelium. — Onsala: NV om Runsås.
C. persicifolia. — Lindome: t.a., exv. Greggered, N om Sandsjön,
Kimmersbo och N om Skaregärde.
C. patula. — Lindome: i klöverfält vid vägen V om Torvmossared.
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Lobelia dortmanna. — Lindome: Sandsjön, Gravsjön, St. och L. Hassungaredsjön. Fjärås: Stensjön.
Solidago canadensis. — Lindome: 1 km N om jvst.
Erigeron acris. — Lindome: nära kyrkan, vägen mot Barnsjön.
Bidens cernua. — Lindome: St. Knipen vid vägen.
Galinsoga parviflora. — Onsala: Gottskär.
Anthemis arvensis. — Släp: Källeberget (Cn-Olr). Fjärås: Torred.
Chrysanthemum segetum. — Lindome: Annestorp, Greggered, S om
Långås, Skår, Gåstorp. Tölö: Sandsjöbacka. Onsala: Siken, V. Hagen m.fl.
platser.
Arnica montana. — Lindome: Kättered, Skräppholmen, Skår o. ITålevatten (Cn-Olr).
Senecio viscosus. — Lindome: kyrkan, Algardsbacka, avtagsvägen vid
Däldehöga (Gd-Olr), nära avtagsvägen till Långås (Cn-Olr). Onsala: vid
väg SV om Högås.
Cirsium heterophyllum. — Lindome: Hassungared vid landsvägen.
Carlina vulgaris. — Tölö: N om Arendal, nära sydvästra stranden av
Sandsjön.
Centaurea Jacea. — Lindome: Långås, nära Skräppholmen, Holmås,
Hassungared, N om jvst. Onsala: t.a.-a.
Hypochoeris radicata. — Släp: Källeberget (Cn-Olr). \ allda: Forsbäck
(Gd-Olr).
Tragopogon pratensis. — Lindome: Skår, Annestorp vid ån (Cn—Olr),
vägskälet N om Fågelsten, vägskälet vid Däldehöga.
Ijactiica muralis. — Lindome: Grankärret, Greggered, S om Skräpphol
men, N om Sandsjön. Fjärås: S om Stormhult, S om Fågelsång. Frillesås:
SV om Glamsjön.
Crepis paludosa. — Lindome: Kättered (Cn-Olr), bäckravinen V om
Torvmossared (Gd-Olr).
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HEPATICS COLLECTED BY DR. JOHN ERIKSSON
IN ABYSSINIA IN 1958.
BY

SIGFRID ARNELL.
The hepatics of Abyssinia are very incompletely known and for
this reason this new contribution is of importance. Of earlier publica
tions on this subject the one by Gola (Epatiche dell’Abissinia, Annali
di Botanica, Vol. XIII, Fase. I, p. 1-14, 1914) is the most important;
Species Hepaticorum by Stephani should, of course, also be men
tioned. The species new to the area are marked with an asterisk. The
collection has been deposited in the Paleobotanical Department of
the State Museum of Natural Flistory, Stockholm.
List of species.
*Calypogeia fusca (Lehm.) St. Harrar: Vorrugibba, S. Bale.
*Caudalejeunea africanci (St.) St. Sidamo: the Garramba Plateau, 2000 m,
together with Dicranum sp.
*Dumortiera hirsuta (Sw.) R. Bl. Nees. Sidamo: the Garramba Plateau,
3100 m. Kaffa: Odda-Bonga, 2000-2400 m, on trees. Harrar: S. Dodola,
3000-3500 m, on rocks.
Frullania arecae G. Dauro: V. Toccia, 1700 m, on trees.
Frullania caffraria St. Kaffa: Odda, 1800-2000 m, on trees.
Frullania Schimperii Nees. Harrar: Bale, 1300 m, epiphytous on orchid.
Lejeunea abyssinica Gola. Kaffa: Odda, rain forest on trees. Odda-Bonga,
2000-2400 m, on trees.
Lejeunea flava (Sw.) Spr. Kaffa: Bonga.
*Lepidozia abyssinica S. Arnell. Kaffa: Odda, on trees in rain forest.
*Leptoscyphus infuscatus Mitt. Kaffa: Odda, in rain forest on tree.
Lophocolea clifformis Nees. Harrar: Vorrugibba, S. Bale.
*Lophocolea muricata (Lehm.) Nees. Kaffa: Bonga, on trees.
*Lopholejeunea fragilis St. Kaffa: Odda-Bonga, 2000-2400 m, on trees.
The perianth has 5 dentated wings.
*Marchantia parviloba St. Kaffa: Odda, 2000 m, on trees. Harrar: Gondja,
2000 m, on stone.
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*Marsupidium brevifolium St. Sidamo: the Garramba Plateau, 2000 m,
together with mosses. Kaffa: Odda, rain forest, on trees.
*Metzgeria camerunensis St. Kaffa: Bonga, on trees and ground, among
mosses. Kaffa: Odda, 1800-2000 m, on trees.
*Metzgeria limbato-setosa St. Harrar: Bale, 3100 m.
Microlejeunea africana St. Kaffa: Bonga, on bark.
*Monocolea Gottschei Lindb. Kaffa: Odda, rain forest on trees, 1800-2000 m.
New to Africa.
Plagiochila Barterii Mitt. Kaffa: Odda, rain forest, on trees.
Plagiochila Chiovendae Gola. Dauro: Waca, 2100 m.
Plagiochila Hochslelterii Nees. Sidamo: the Garramba Plateau, Odda,
1800-2000 m.
Plagiochila Negrii Gola. Kaffa: Odda—Bonga, 2400—2000 m, on trees.
Dauro: Y. Toccia, 1700 m. Harrar: Dodola, 3000-2500 m, on trees and
rocks, among mosses. Yorrugibba, S. Bale, 3000-3600 m.
Plagiochila Ragazzii Gola. Kaffa: Odda, 2000 m.
Plagiochila rivana St. Kaffa: Odda, 1800—2000 m. Odda—Bonga, 24003000 m.
Porella abyssinica Nees. Sidamo: the Garramba Plateau, 3200 m.
Porella Höhnelliana St. Sidamo: the Garramba Plateau, 3200 m. Ditto,
3100 m, brook-ravine.
Porella Mattirolii Gola. Kaffa: Odda, 1800 m, on trees. Dauro: Waca,
2100 m, on tree. Toccia-Shouga, ca. 2000 m, on tree.
Plychanthus striatus (L. et L.) Nees. Kaffa: Odda, rain iorest, on trees.
Dauro: V. Toccia, 1700 m V. Toccia-Shouga, 2000 m, on trees.
*Radula Boroyana (Weber) Nees. Kaffa: Odda-Bonga, 2000 m, on trees.
Odda, 2000 m.
Radula Hans Meyeri St. Harrar: Vorrugibba, S. Bale, 2600 m., bamboo
forest, moist brook-ravine.
Radula recurvifolia St. Sidamo: the Garramba Plateau, 2000 m.
* Riccia Huebeneriana Ldbg. Kaffa: Odda, 2000 m. New to Africa.
*Riccardia fasligiata (L. et L.) S. Arnell. Harrar: Vorrugibba, S. Bale,
tree trunk.
*Sphenolobus perigonialis (Tayl.) St. Sidamo: the Garramba Plateau,
2000 m, among mosses.
*Symphyogyna podophylla (Thunberg) M. et N. Sidamo: the Garramba
Plateau, 3100 and 3200 m. This species seems to be distributed from Abyssinia
in the north to the Cape Peninsula in the south.
*Strepsilejeunea brevifissa St. Dauro: V. Toccia, 1700 m.
*Syzygiella ruwensorensis St. Kaffa: Odda, rain forest, on trees.
* Taxilejeunea conformis N. et M. Kaffa: Odda, 2000 m, on trees. Harrar:
Bale, 1300 m. 1 epiphytous on Orchid.
* Tylimanlhus aetiopica S. Arnell. Sidamo: the Garramba Plateau, 3200m.
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Fig. 1. Lepidoziaabyssinica S. Arnell. a. Apex of a shoot, b. Fragments of the stem in
ventral view. c. Leaf with four lobes from the stem. d. Amphigastrium.

Description of new species.
Lepidozia abyssinica S. Arnell nov. spec. (Figs. 1 and 2.). Abyssinia,
Odda, on trees in forest, 1800-2000 m a.s.l. Leg. John Eriksson. Type
specimen in the Paleobotanical Department of the State Museum of Natural
History, Stockholm.
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Fig. 2.

Lepidozia abyssinica S.

Arnell.

Leaf and leaf-cells.

Sterilis minor gracillima, viridis, aliis bryophytis consociata. Caulis ad
15 mm longus, rigidus, regulariter pinnatus, caulis et pinnis flagellatim attenuatis. Folia caulina remotiuscula, leviter decurva-plana, 0.3 mm longa et
lata, subsymmetrica, marginibus inferis et superis substrictis, apice ad
1/3 trifida-quadrifida, laciniis lanceolatis acutis. Cellulae 20 x 24-30 /j,
basales paulum majores, parietibus tenuis, trigonis nullis. Amphigastiia
caulina parva, caule aequilata, rectangulata, apice fere ad medium quadrifida, lacinis brevis.

Sterile, small and gracile, green, growing together with other
bryophytes on bark of tree in forest. Stem up to 15 mm long and 160 [i
in diameter, pale brown, cortical cells 20 x 40-80 [i, walls rather
thin, apex of the stem and branches attenuate to microphyllous
llagellae. Leaves distant-approximate, diverging in about 60° from
the stem, almost plane-slightly convex, about 0.3 mm long and broad,
subsymmetric, generally trilobed to 1/3, rarely quadrilobed, lobes
lanceolate, the lower one generally smaller, the two upper lobes 4-6
cells broad at the base, the lower lobe generally 2-3 cells broad at
the base, lobes subacute, sinus subacute, upper and lower margin
of the leaf almost straight, upper margin slightly curved nearest the
stem. Dorsal axilar leaf at the branching usually bilobed or trilobed,
but often also oval with apex acute. Cells in the leaf 20x24-30 ft,
slightly larger towards the base, walls thin, no trigones. Amphigastria
Sv. Bot. Tidslsr., 54 (1960): 1
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Fig. 3. Tylimanthus aetiopica S. Arnell. a Apex of a shoot in dorsal view. b. Leaves.
c. fragment of a shoot with a flagella, d. Marginal cells from the leaves with hairs.
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small, broader than long, about as broad as the stem, shortly quadrifid, lobes subacute.
Differs from L. pulvinata St., L. lacerata St. and L. hgalina St.
by smaller and almost plane leaves and the short amphigastria.
Tylimanthus aetiopica S. Arnell nov. spec. (Fig. 3). Abyssinia, the
Garamba Plateau, 3200 m a.s.l. Leg. John Eriksson. Type specimen in
the Paleobotanical Department of the State Museum of Natural History,

Stockholm.
.
Sterilis, major, dilute olivaceus. Caulis ad 5 cm longus, pallide vinde
brunneus, simplex vel parce ramosus, flagelliferus, dense rhizomatosus.
Folia caulina 2.5-3 mm longa, 1.5 mm brevia, imbricata vel remotiuscula,
oblique patula angulo 60° disticha parum concava baud decurrentia, rhomboidea-late obovata, apice oblique emarginata-biloba, lobis obtusis, plus
minus denticulatis saepe integris, partes mediales ±longe setosa, cuticula
papillata.

Sterile, large, pale olivaceous green. Stem 0.3 mm in diameter, up
to 5 cm long, pale brownish green, simple or generally with numerous
microphyllous postical flagellae, arising from below tire upper corner
of the insertion of the leaves, rhizoids abundant, colourless. Leaves
remote—slightly imbricate, rhomboid-obovate, convex especially in
the basal portion, apex emarginate-shortly bilobed, the upper lobe
larger, lobes obtuse, sometimes slightly denticulate, upper margin
convex, lower margin + straight-slightly concave. Ventral and doisal
margin with ± long hairs, especially in the median parts. Marginal
cells frequently hyaline 24 x24-18 *40 p, median cells up to
25 x 40 p, trigones small, cuticle papillose.
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KÄRLVÄXTFLORAN I BYSKE SOCKEN
[VÄSTERBOTTEN.
AV

NILS ALBERTSON (t).
(MED BIDRAG AV GÖSTA R. CEDERGREN (f) OCH REDIGERAD
AV BENGT M. P. LARSSON.)

Förord.

Bland docenten Nils Albertsons efterlämnade papper befann
sig ett manuskript om Byske sockens flora. Detta var utskrivet på
maskin och innehöll dessutom ett flertal med bläck tillskrivna
tillägg. Jag fick förtroendet att företaga en omredigering av detta
manuskript med avseende på nomenklatur, lokaluppgifter, för
kortningar m.m. I Växtbiologiska institutionens i Uppsala arkiv
förvaras ett av läroverksadjunkten Gösta R. Cedergren efterlämnat
manuskript betitlat »Bidrag till kärlväxtfloran i Byske och Fällfors
socknar», omfattande 11 sidor i A3-format. På uppmaning av
professor G. Einar Du Rietz har jag arbetat in Cedergrens lokal
uppgifter i Albertsons lista. Det visade sig, att inte bara ett stort
antal nya lokaler kom till för av Albertson från området kända
arter utan att även artlistan kunde kompletteras på flera punkter.
Cedergrens uppgifter markeras i listan med (C). Vidare har genom
Cedergrens manuskript ett llertal äldre litteraturuppgifter kunnat
införas.
Albertsons inledning är sammanställd av originalmanuskriptets
inledning och (första delen) ett utdrag ur en fältarbetsrapport, samt
något bearbetad. Lokaluppgifterna är fördelade (som framgår av
Albertsons inledning) på de två församlingarna Byske och Fällfors
(Cedergrens socknar) inom Byske storkommun ( = Byske socken
i Albertsons mening). Inom dessa sektioner skulle naturligtvis
13 -603371
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Fig. 1. Karta över Byske socken. Hämtad från Zetterstrand-Lagrelius 1916.

lokalerna ha ordnats antingen efter läge från söder mot norr eller
också i bokstavsordning. Nu är i stället dessa slumpvis ordnade,
men för alt i någon mån avhjälpa denna brist har en karta (hämtad
från »Sverige i 32 kartblad», blad 25) innehållande goda lokalupp
gifter m.m. bifogats. Fru Ellinor Albertson har vid färdigstäl
landet av denna lista över hennes hemsockens flora varit till stor
hjälp framför allt med lokaluppgifternas stavning. Professor G.
Einar Du Rietz har speciellt granskat Euphrasia-avsnittet och kritiskt
genomläst det färdiga manuskriptet.
Växtbiologiska institutionen, Uppsala.
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Inledning.
Under studierna i Byske socken ha åtskilliga delvis oväntade
fynd kunnat göras. Särskilt goli resultat gåvo de så gott som dagliga
exkursionerna till olika delar av området 1953 och i synnerhet 1954,
framför allt genom alt de kunde företagas med egen hil. Det visade
sig, att den tidigare i hög grad försummade trakten hade mycket
mera av intresse att erbjuda än väntat. Främst gäller detta Byskekusten, som på grund av de talrika större och mindre uddarna och
vikarna är ganska lang. Fynden av Scirpus tabernaemontani på åt
skilliga lokaler 1954 voro överraskande, da blasäven aldrig uppgivits
från norra Västerbotten. Havsstrandsvegetationen är mycket om
växlande och särskilt beträffande ängarna ganska artrik (med
inslag av bl. a Carex mackenziei, Potentilla egedii och Euphrasia
bottnica). Olikheterna mellan starkt utsötade, nästan avsnörda vikar
och de mot Östersjön mer eller mindre öppet liggande stränderna
äio själxklait mycket markanta. En särskilt rik växling uppvisar
stränderna utmed Kågefjärden, där indigen Agrostis gigantea 1953
kunde konstateras och Potentilla egedii direkt i fältet jämföras med
den i Övre Norrland enbart kulturspridda P. anserina. Trots det
arbete, som hittills ägnats åt Byskekustens strandvegetation, återstår
mycket att göra. Hela nordsidan av Kågenäset är sålunda i botaniskt
avseende okänd; den stora udden Tåmsvarten har sannolikt aldrig
besökts av någon botanist.
Under framtida exkursioner böra östersjöstränderna ägnas särskilt
stor uppmärksamhet. Men också i inlandet finns långt mera att
göra även ur rent floristisk-växtgeografisk synpunkt än jag själv
löre 1954 väntat, kanske främst beträffande de många sjöarna i
socknens sydvästra del. Förekomsten av genuina »Lobelia-sjöar»
(med bl. a. 7soé7es-arter) inom sandområdena är dessutom av stort
intresse. Sjöstrandvegetationen kan här vara intressant nog, inte
minst beträffande bryofyterna, och fynden på ett par lokaler av den i
Norrland så sällsynta Lycopodium inundatum inge förhoppningar
om att andra arter med mer eller mindre sydlig arealtyp skulle kunna
konstateras. Se vidare Albertson 1956.
Nomenklatur och uppställning följer Hylander »Nordens växter»
(1955), betr. nomenklaturen dock Hylander »Nordisk kärlväxtflora»
(1953) (alltså i fråga om i del i behandlade familjer).
Förutom ax mig själv konstaterade arter upptagas (inom parentes)
sådana arter, som prick- eller streckmarkerats i Hulténs Atlas
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(i del följande betecknad HA). Där tvivel om riktigheten av markering
för Byske socken i nämnda atlas synes föreligga, har detta anmärkts.
Alla av mig kända litteraturuppgifter om växtförekomster inom
området ha dessutom medtagits; publicerade lokaler äro dock
mycket få. — Byske socken (kommun) är uppdelad i två försam
lingar, Byske och Fällfors; de ha under inventeringsarbetet tagits
som självständiga »sektioner» (i det följande betecknade B lesp. 1 ).
— Även för mer eller mindre vanliga arter har i de flesta fall special
lokaler noterats i primäranteckningarna; endast i de fall där skäl
kan anses föreligga ha sådana upptagits i förteckningen. — Uppgifter
om ståndort, växtsamhälle etc. anges blott där saken är av mera
allmänt intresse, huvudsakligen beträffande indigena arter.

Artförteckning.
Lycopodium selago. B: Drängsmark (C). F: N. Blåfors (»Odonvidekärret»
m.fl. st.). I övr. ej noterad; trol. förbisedd.
L. inundalum. B: funnen på svämtorvstränder vid några sjöar. — Simmersjön (NÖ-stranden; glest Juncus fili formis -samh. m. bl. a. snip,
Drosera anglica, Galium trifidum; rik levermossflora o. bland bladmossorna
t.ex. Ditrichum cylindricum); Långsjön (t. spars, i Carex Oederi- samh. i
SÖ-hörnet). Båda dessa sjöar av »Lobelia-typ» o. med Isoetes lacustris. Av Nordenstam tidigare publ. fr. Seiet (1940). Denna lokal ej inlagd i
HA, där prickar saknas N om Lövångerstrakten, bortsett från den enl.
uppgift sannolikt utgångna förekomsten mellan Piteå o. Luleå i Norrbotten.
På senaste tid har arten i detta landskap påträffats i Nedertorneå (Julin
.1956).
L. annotinum. B-F: t. allm. i skogarna.
L. clavalum. F: Blåfors. — Sälls. el. förbisedd?
L. complanatum ssp. anceps. Ofta rikl. i skogarna. B: Källbomark.
F: Blåfors; Fällfors; Lillkågeträsk.
Selaginella selaginoides. Allm. över hela omr., i kustens omedelbara
grannskap stundom i myrar, eljest huvudsakligen i älvbrinkar, dikesskärningar etc. — B: Frostkåge (C); Selsvik (Myrica-rik biandmyr, spars.
i vit- o. brunmossmattor, bl.a. Loeskypnum badium); biandmyr strax N om
Åbyn (spars. i Molin fa-kärräng i grannskapet av Dactylorchis incarnataförekomsten o. en Rhynchospora fusca - dominerad flark); Gagsmark. F:
Blåfors; Islandsbäck; Fällfors; Finnträsk; Lillkågeträsk.
Isoetes lacustris. Sälls. i »Lobelia-sjöar». — B: Simmersjön o. Långsjön,
i båda fallen funnen tills. m. Lobelia på ganska djupt vatten.
I. echinospora. B: Gagsmark, Stavsjön; Tåme, Klubbviken; ymnig S om
Tåmeåns utlopp 1954!
Equiselum arvense. Allm.
E. silvaticum. Allm., ofta ymnig i sumpskog.
So. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1
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E. pratense. F: flerst. i älvbrinkar (t. ex. Blåfors, Lundfors, Fällfors);
dessutom rikl. på Marranäset i Byske älv. — Ej noterad i B.
E. paluslre. F: Blåfors (flerst. i skogskärr); Fällfors (älven); Storvik
(källmyr). — Ej noterad i B men trol. spridd över hela området.
E. fluviatile. Allm. på älvstränder o. i kärr (spec, vid sjöar); även vid
havet (vikar m. utsötat vatten; dock funnen också på klapperstränder,
t. ex. N. Ytterstfors).
E. hiemale. F: Fällfors, ymnig i björk-gran-skog i brink v. Byske älv
nedom fallet, 1953. — Ny för Byske sn.
Ophioglossum vulgatum. B: Vänön vid Furuögrund (Birger 1909).
Botrychium lunaria. B: Drängsmark (C); Furuögrund (C). F: Blåfors
(allm.); Brännland; Islandsbäck; Fällfors.
B. boreale. F: Blåfors o. Ålund flerst. i enstaka ex.; Fällfors (v. älven ovan
fallet 1951).
B. lanceolatum. F: Blåfors o. Ålund flerst. (flera ex. v. Gamla skolan
1951). B: Söderboda (på Ostnäset), 1 ex. i Agrostis tenuis-hed 1953!
B. mullifidum. B: Furuögrund 1953!; Kinnbäck 1954! Drängsmark (C).
F: Blåfors o. Ålund flerst., ibland riklig i betesmarker m.m.; Tjälfors;
Brännan; Finnträsk; Fällfors.
Athyrium filix-femina. Ej allm. F: Blåfors; Borgfors, v. Storfallet i Åby
älv; Brännlandskogen; rikl. i skogarna v. gränsen till Jörn V om Fällfors!
Lastrea phegopteris. B: Gagsmark (C); Tåmeträsk. F: spridd men ej allm.,
oftast uppträdande v. skogsbäckar, t. ex. mell. Blåfors o. Brännland;
noterad också för Fällfors (älvbrink) o. Lundfors (d:o).
L. dryopleris. Allm. Skogarnas ojämförligt allmännaste pteridofyt.
Dryopteris austriaca. Sälls. B: Kinnbäck, myrgranskog v. Bjäsviken;
Källbomark, björkdunge v. gård!
(Polypodium vulgare. Uppges förekomma på Degerberget i F.; ej sedd av
förf.)
Picea abies. Allm.
Pinus silvestris (ssp. lapponica). Allm.
Juniperus communis. Allm.
Sparganium hyperboreum. F: Blåfors (Näsforsen); Ålund (göl v. Stor
bäcken); Brännan (torvgrav i skogen); Båtfors.
S. anguslifolium. B: Gagsmark (Stavsjön).
S. simplex. F: Blåfors (ymnig i älven, ofta f. fluilans); Båtfors (dike)Fällfors (Byske älv).
Catta palustris. B: N. Ytterstfors, i bäck o. i gölar ovan badstranden;
Renholmen (Bu/omus-tjärnen); Gagsmark (Tväråns utflöde i Åby älv) FBlåfors (dike v. vägen t. Båtfors).
Lemna minor. B: Av Arwidsson (1931) uppg. fr. Renholmen. — D:o, ymnio
i .Bufomus-tjärnen, 1953!
Zannichellia palustris. B: N. Ytterstfors; Pålstrandviken v. Kågefiärden
ymnig 1953!
’
Triglochin palustre. B: allm. i strandängar v. havet. Byske kyrkby (C);
Ostanback; Frostkåge (C); Pålstrandviken; Rösnäs; Båtvik; Renholmen;
Kinnbäck (Bjäsviken). Sälls. i inlandet. F: Lillkågeträsk (Myrica-kärret v’
sjön).
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(t. maritimum. I HA markerad ungefär v. Åby älvs mynning.)
Potamogeton filiformis. B: N. Ytterstfors (N om havsbadet); Renholmen!
Olevippsgrundet enl. Arwidsson (1931).
P. vaginatus. B: Kinnbäck, fjärden nedom byn, 1953!; Ostnäset, Boviken
v. Söderboda, ymnig 1953!
P. pusillus. F: Blåfors (älven, ett par lok. nedom Blåforsen).
P. alpinus. B: Tåme (Tåmeån v. utloppet i Klubbviken, rikl.) 1954!
P. natans. B: Ostviksbodarna (C); Furuögrund (Mörttjärn). F: Finnträsk
(sjön).
P. gramineus. B: N. Ytterstfors (havet); Långsjön. F: Byske alv v. kali
fors; allm. i Åby älv (t. ex. Lundfors, Blåfors, Källbomark); Brännan (dike
v. Storbränntjärn).
..
P. perfoliatus. Blott sedd i havsvikar. B: Frostkåge (Boviken); Rosnasfjärden; N. Ytterstfors; Östanbäck; Söderboda; Båtvik; Kinnbäck (Bjäsviken).
. .
Bulomus umbellatus. B: Renholmen enl. Nordenstam (1940); d:o, ymnig i
ett par tjärnar mell. R. och havet, 1953!
Alisma plantago-aquatica. B: Källbomark; N. Ytterstfors, gölar ovan
stranden; Tåme; Renholmen. F: allm. v. Åby o. Byske älvar, t.ex. v. Blåfors
o. Fällfors (ofta f. fluitans).
Sagittaria sagittifolia. B: Båtvik (v. ett bäckutlopp i den nästan avsnörda
viken N om Båtviken).
S. natans. Av Arwidsson (1931) uppgiven f. Renholmen o. Buskösundet;
jfr Samuelsson (1934, fig. 18).
...
Scheuchzeria palustris. B: gungfly mell. Tåmeträsket o. Simmersjön. F:
Båtfors (Siktesmyr); gungflymyr i socknens NV-hörn, N om Maltjarn.
Maianthemum bifolium. Allm. i skogarna. B: Gagsmark (C); Drängsmark
(Tellåsen); Tåmeträsk; Degerforshedens kronopark (C). F: Blåfors; hinnträsk; Fällfors (Marranäset).
Convallaria majalis. B: Gagsmark, v. Åby älv. F: Blåfors o. Ålund (flerst.
v. Åby älv); Fällfors (ymnig på Marranäset); Klubberget; Storvik.
Paris quadrifolia. B: Drängsmark i grankäl (C). F: Fällfors (Marranäset
flerst., bl.a. på Milium effusum-lokalen). — Ny för Byske sn o. norra
Västerbotten.
juncus Gerarcli. B: Frostkåge (N om Boviken); Östanbäck, flerst. riklig i
strandängar v. bäckens utlopp i Kågefjärden; Söderboda, spars.; Renholmen
(lokalt dominant); Kinnbäck (yttersta udden av Bjäsviken, m. bl.a.
Plantago maritima).
J. bufonius. Allm. på stränder. B: Frostkåge (C); N. Ytterstfors; Byskeby
(C); Båtvik. F: Blåfors; Lundfors; Borgfors; bäck v. Brännlandsvägen;
Lillkågeträsk.
...
J. bulbosus. B: Lillkågeträsk (Andersson 1846); Simmersjön, riklig på
sand o. sandblandad torvjord i NÖ-hörnet; Långsjön, dels på sandstränderna,
dels (submers f.) i Lobelia-samh., 1953! F: Fällfors, bl. Ranunculus flam
mula v. reptans i Dvärgnäckrossjön 1954!
J. alpinus ssp. nodulosus. Allm. på havs-, sjö- o. älvstränder. B: Furuö
grund (C); N. Ytterstfors; Båtvik; Renholmen; Simmersjön; Källbomark.
F: Blåfors; Finnträsk; Lundfors; Storvik; Lillkågeträsk.
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J. arcticus ssp. balticus. T. allm., ofta ymnig på klapperstränder v. havet.
B: N. Ytterstfors; Båtvik; Renholmen.
J. a. ssp. balticus x filiformis. Byske enl. Hylander (1953).
J. filiformis. Allm. över hela området, även på havsstränder. B: Frostkåge (C); Bösnäs; Åbyn; Kinnbäck (Bjäsviken); Simmersjön. F: Blåfors;
Finnträsk; Storvik; Fällfors (C).
J. stygius. Sälls. B: Flarkmyr strax S om Selsvik; Bjurtjärnmyren N om
Åbyn, ymnig i flarkar; Kinnbäck (gränsmyren t. Norrbotten, i flark). F:
Hällskatamyrslyet N om Ålund, spars. i flark m. dominerande Rhynchospora alba.
Luzula pilosa. Allm. i skogarna.
L. multiflora ssp. occidentalis. B: Furuögrund; Frostkåge (C); Benholmen;
Brännträsket (C); Gagsmark. F: Blåfors o. Ålund allm.; Finnträsk; Fällfors
(Marranäset).
L. sudetica. Allm. i fuktig ängsmark o. i källmyrar. B: Pålstrandviken;
Gagsmark; Drängsmark (C); Brännträsket (C); Källbomark; Benholmen.
F: Blåfors; Lundfors; Brännland; Storvik.
L. pallescens. Allm. i torrare ängsmark, även älvbrinkar. B: Furuögrund
(C); Drängsmark; Tåmeträsk; Kinnbäck; Gagsmark. F: Blåfors; Ålund;
Finnträsk; Fällfors.
Molinia coerulea. Allm., spec, på älvstränder o. i myrarnas kantzoner;
även i ängar v. havet.
Phragmiles communis. B; Rösnäs (strandäng v. fjärden); Simmersjön;
Långsjön; centrala delen av en sank myr (Bjurtjärnmyren) 1,5 km N om
Åbyn; Gagsmark (Stavsjön). F: Finnträsket; Norrlångträsk; Lillkågeträsk.
Nardus strida. T. allm. B: Frostkåge (C); Kinnbäck; Båtvik (C); Bränn
träsket (C). F: Blåfors ymnig; Brännland; Bjurselet; Marranäset i Byske
älv; Lillkågeträsk.
Melica nutans. F: brinkar v. Byske älv nedom Fällforsfallet; Marranäset
(här riklig); Borgfors (ovan Storfallet) 1954!
Festuca ovina ssp. vulgaris. Allm.
F. rubra. Som indigen allm. v. havet, spec, på klapperstränder, där
rödsvingeln jämte Deschampsia bottnica o. Agroslis stolonifera är karaktärsgräs. B: t.ex. N. Ytterstfors; Östanbäck; Renholmen; Kinnbäck (Bjäs
viken). F: väl blott kulturspridda former. Blåfors; Lundfors; Fällfors
(Marranäset); Lillkågeträsk.
Lolium perenne. B: Furuögrund 1900 införd (Birger 1909).
Poa annua. Allm. över hela omr. på kulturmark.
P. trivialis. B: Furuögrund, på fabrikstomten 1939 (C). F: Blåfors
(flerst. i åkrar m.m.); Lundfors; Fällfors (Marranäset).
P. alpina. B: S. Ytterstfors, t. riklig på sandmark. — Ny för Byske sn
o. en av de ytterst få i HA för Västerbotten markerade lokalerna.
P. pratensis ssp. eupratensis. F: Blåfors, kulturspridd. Trol. mer el.
mindre allm. över hela omr.; de olika formerna dock ej isärhållna fr. följ.
P. p. ssp. irrigata. Flerst., kanske blott kulturspridd; ofta svår att skilja
fr. föreg. B: Renholmen, äng ovan havsstranden; Byske samh. F: Blåfors;
Fällfors.
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P. p. ssp. alpigena. B: Byske samh. F: Blåfors, riklig vid gårdar; Finnträsk; Lillkågeträsk.
P. nemoralis. B: Frostkåge 1953! F: Blåfors (trädgård); Fällfors (Marranäset).
P. palustris. B: Renholmen (hamnen). F: Blåfors (v. älven o. i dike);
Fällfors (älven ovan fallet); Storvik (älven).
Briza media. Cedergren har sett ett flertal ex. från Byske i elevherbarier
utan att få klarhet om lokalen.
Deschampsia caespitosa. Allm. I Blåfors även f. aurea.
D. bollnica. Allm. på klapperstränder v. Bottenhavet. B: Frostkåge
(Boviken); Furuögrund; N. Ytterstfors; Båtvik; Södersandviken v. Abyfjärden; Renholmen; Kinnbäck (Bjäsviken).
D. flexuosa. Allm.
Calamagrostis epigeios. Flerst., huvuds, i vägkanter. B: Tåmeträsk.
F: Ålund; v. vägen Ålund-Brännland.
C. purpurea. Allm. B: Byske samh.; Gagsmark (Tväråns utflöde i Aby
älv). F: Åbyn; Båtfors; Blåfors; Finnträsk; Fällfors o. Storvik (v. Byske älv).
C. canescens. B: ymnig kring Långsjön. F: Blåfors (älven); Fällfors
(nedom fallet); kanske förbisedd.
C. neglecta. Allm., särskilt i frodiga ängar o. i klapperstränder v. havet;
i inlandet vanlig bl. a. v. älvarna. B: noterad fr. alla inventerade strand
ängar fr. Frostkåge t. Kinnbäck. F: Blåfors; Lundfors; Finnträsket.
C. lapponica. B: Frostkåge (C); Gagsmark (C); Källbomark flerst. F:
flerst. i skogsvägkanter, t. ex. Blåfors o. Ålund (här allmän); vägen l.
Brännland; Norrfors. Sedd även inne i skog (Blåfors; riklig på myrstackar).
Agroslis stolonifera. Allm. vid havet, spec, på sand-klapper-stränder;
ej funnen i inlandet. B: överallt på stränderna mell. Frostkåge (Boviken) o.
Kinnbäck (Bjäsviken).
A. gigantea. B: Söderboda v. Boviken (Ostnäset), m. föreg. art i strand
klapper! N. Södersandviken (nedom Timheden), klapperstrand 1953;
Furuögrund 1953! — Skarpt skild fr. föreg. Ny för Byske sn.
A. tenuis. Allm.
A. canina ssp. fascicularis. T. allm., både i strandkärr v. havet o. i
kärrängar i inlandet. B: t. ex. Gagsmark (Tväråns utlopp v. Åby älv);
Frostkåge (Boviken); Kinnbäck (Bjäsviken). F: Blåfors flerst.; Ålund
(Hällskatamyrslyet); Borgfors; Fällfors (Marranäset); Lillkågeträsk.
A. c. ssp. montanal B: Tåme, fuktiga strandängar v. havet 1954!
Alopecurus pratensis. B: Åbyn; Byske samh. F: Blåfors.
A. geniculalus. Allm. både i inlandet o. v. havet, t.ex. B: N. Ytterstfors,
Båtvik; Kinnbäck; F: Blåfors; Fällfors; Finnträsk (sjöstränder).
A. aequalis. F: Fällfors, v. Byske älv ovan fallet (Eriophorum Scheuchzerilok ). __ Trol. flerst. v. älvarna men förbisedd; förgäves efterspanad på
havsstränder.
Phleum arenarium. B: Furuögrund 19Ö0 införd (Birger 1909).
P. pratense. Allm.
P. commutatum. Ft Borgfors, slåtteräng (f-d.) ovan Storfallet; h.o.v. i
Carex aquat.-Calamagr. neglecta-samh. m. bl.a. C. juncella, rostrata, vesicaria o. Agroslis canina 1954!
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Phalaris arundinacea. B: Åby älv v. Åbyn o. Källbomark.
Hierochloe odorata. F: Blåfors (äng ovan älven, ett par lok.); Fällfors
(Marranäset).
Anlhoxanthum odoralum. Allm.
Milium effusum. F: Marranäset i Byske älv nedom Fällfors (liljekon
valjerik björkskog m. bl. a. Paris quadrifolia, t. riklig inom ett litet område).
- Mkt sälls. i Västerbotten men av FIA streckmarkerad vid kusten t.
Skellefteå. Ny för Byske sn.
Bromus sterilis. B: Furuögrund 1900 införd (Birger 1909).
Elgtrigia repens. Allm. i kulturmark.
Elymus arenarius. Allm. på alla sandstränder v. havet. B: Pålstrandviken
v. Kågefjärden; N. Ytterstfors; Byske samh. (vanl. på sandmark); Båtvik;
Renholmen; Södersandviken. F: N. Finnträsk, t. stora bestånd på sandmark
strax ovan träsket, 1953! 1954!
Roegneria canina. B: Anmärkningsvärt nog antr. flerst. i epilitorala samh.,
v. Kågefjärden (Pålstrandviken), v. Södersandviken (nedom Timheden) i
-Eh/mus-bestånd, SÖ om Renholmen i klapperstrand (Valeriana salinalokalen). [Arwidssons uppgift (1931) fr. Olevippsgrundet syftar trol. på
liknande förekomst.] Kinnbäck (gråalbältet v. fjärden). F: Fällfors (Marra
näset); Storvik (Byske älvs brinkar nedom byn).
Följ. arter äro i FIA prickmarkerade: Setaria viridis, Arrhenalherum
elatius (Åbyn?; nordligaste lok. i Sverige) och Puccinellia distans.
Eriophorum vaginatum. Allm.
(E. brachyanlherum. I HA prickmarkerad v. Byske samh.)
E. Scheuchzeri. F: Fällfors, spars. i strandkärr v. Byske älv ovan fallet o.
rikligare v. Dvärgnäckrostjärnen. 19541; Islandsbäck, i Carex canescens echinata-J uncus filiformis- soc. nära bäckens utlopp i Åby älv 1954! Ny för Byske sn.
E. angustifolium. Allm. B: t. ex. Brännträsket (C); Båtvik; Kinnbäck;
Ostviksbodarna (C); Frostkåge (C); Tåmeträsk. F: t. ex. Blåfors; Båtfors
(Siktemyr); Fällfors.
E. gracile. F: Finnträsk (strandkärr i träskets NÖ-del); N om Norrlång
träsk (på dy i myrdike v. vägen t. Fällfors) 1953!
Scirpus silvaticus. B: Byske samh. (älven); Gagsmark (Åby älv). F:
Blåfors o. Ålund, flerst. i Åby älv; Borgfors (ovan Storfallet).
S. lacustris. B: Brännträsket (C).
S. iabernaemontani. B: Kågefjärden mell. Ostvik o. Frostkåge, talr. 1954.
Eleocharis palustris. B: flerst. ymnig i starkt utsötade havsvikar, t. ex.
Frostkåge (Boviken); Båtvik; Renholmen; Kinnbäck (Bjäsviken). F: Finnträsket; Blåfors o. Ålund i Åby älv; Fällfors (ymnig v. Dvärgnäckros
tjärnen); Borgfors (rikl. ovan fallet); Lillkågeträsk (Andersson 1846).
E. uniglumis ssp. fennica. Allm. v. havet. B: t. ex. N. Ytterstfors; Östan
bäck (Kågefjärden); Båtvik; Södersandviken (Åbyfjärden); Renholmen;
Kinnbäcksfjärden.
E. acicularis. B: N. Ytterstfors o. Båtvik (småbäckars utflöde i havet);
Kinnbäck (Bjäsviken); Gagsmark (Stavsjön). Av Arwidsson (1931) upp
given fr. Buskösundet. F: Blåfors o. Ålund, flerst. i Åby älv, m. Ranunculus
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flammula v. replans; Fällfors (v. Dvärgnäckrostjärn) 1954!; Borgfors (ymnig
ovan fallet); Lillkågeträsk (Andersson 1846).
E. pauciflora. Blott v. havet. B: N. Ytterstfors; Båtvik (sanchga
klapperstränder); Renholmen (d:o); Klubbviken nedom Tåme!
Trichophorum alpinum. Allm. i myrar, ofta på dy i dråg. B: Biandmyr
N om Selsvik; Simmersjön v. Tåmeträsk; Ostviks fäbodar (C). F: Blåfors,
Båtfors (Siktesmyr); Finnträsk; Forsheden; Fällfors; Gällmyren nedom
Storberget N om Ålund.
....
„
T. caespitosum ssp. austriacum. Allm. 1 myrar (fattigkärr). B: llerst. v.
Tåmeträsk; myren N om Selsvik; Drängsmark (C). F: Ålund (Storslyet;
Hällskatamyrslyet; Gällmyren); Båtfors (Siktesmyr).
Rhijnchospora alba. Flerst. i myrar, ymnigast i gungflyn o. framfor allt
i flarkar. B: Myren S om Selsvik; Simmersjöns torvjordstrand o. gungflyt
mell. sjön o. Tåmeträsket. F: Ålund (Hällskatamyrslyet).
R. fusca. Sälls. B: Bjurtjärnmyren (1,5 km N om Abyn), dominant i
flark m. inslag av Carex livida, Rhynchospora fusca, Juncus stygius.
Ny
för Byske sn o. norra Västerbotten; arten i HA markerad för blott ett fåtal
lokaler i landskapet.
Carex chordorrhiza. T. allm. i myrarna. B: kärrstrand v. S. Sodersandviken nedom Avan. F: Blåfors; Brännan (Storbränntjärn); Båtfors (Siktesmyrtjärn); Finnträsket; källmyr ovan Storvik.
C. dioeca. T. sälls. i ngt rikare myrtyper, spec, källmyrar. B: Myr N om
Selsvik; strandkärr v. N. Södersandviken. F: S. Finnträsk, källäng v. träsket;
Gällmyren v. Storberget N om Ålund.
C. glareosa. B: Båtvik, klapperstrand S om bäckens utlopp i viken;
Renholmen (strandklapper)!
C. Mackenziei (= norvegica). B: N. Ytterstfors; Östanbäck (C. aquatilisstrandäng v. Ostviken av Kågefjärden); Kinnbäck (v. Bjäsviken) 1954!;
Renholmen (Eleocharis uniglumis-soc.).
C. canescens. Allm. i myrar, diken m.m., även v. havet t. ex. B; Rösnäs,
S. Ytterstfors. F: Finnträsk; Storvik (källmyr).
C. lapponica. B: Ostvik i Brännträsket på mycket blöt strand bland
Sphagnum (C).
C. brunnescens. Allm. B: Ostnäset (Rävaberget); Rösnäs; Drangsmark
(Tellåsen). F: Blåfors; Fällfors (Marranäset).
(C. disperma. HA: som föreg., ett par prickar.)
C. loliacea. B: Drängsmark i grankäl (C).
C. echinata. T. allm. B: Drängsmark (C); Långsjön (SO-stranden). F:
Blåfors o. Lundfors v. Åby älv; kärr o. diken v. vägen mell. Ålund o. Brannland v. Norrbottens-gränsen; Fällfors; Storvik (källmyr).
C. diandra. B: Drängsmark, i en tjärn (C). F: Båtfors (Siktesmyr).
C. nigra. Allm., bl.a. i havsstrandängar, v. älvarna o. i källmyrar.
C.juncella. B: Gagsmark (Tväråns utflöde i Åby älv). F: Blåfors (Djupbäcken, flerst. ymnig); Borgfors (ängarna ovan Storfallet).
C. acuta. B: Frostkåge (dike ovan Boviken); Gagsmark (Tväråns utflöde
i Åby älv); Ytterstfors (C). F: Blåfors (allm. v. älven); Borgfors; Fällfors
(älven nedom bron; Marranäset).
C. aquatilis. En av områdets allmännaste starrarter, ymnig i strandkärr
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v. havet o. insjöar, v. älvarna o. i alla myrtyper utom de extremt fattigkärrbetonade. B: Frostkåge (Boviken); N. Ytterstfors; Östanbäck; Båtvik;
Södersandviken; Kinnbäck (Bjäsviken); Simmersjön; Tåmeträsket. F: Blå
fors; Båtfors (Siktesmyr); Storvik (Byske älv).
C. aquatilis x nigra. En formserie som torde tillhöra denna hybrid anträffad
i F: Ålund (liten kärräng, tills. m. båda stamarterna).
C. magellanica. Allm. i myrar; t. ex. B: S. Ytterstfors; Tåmeträsk. F: Båtfors
(Siktesmyr); Blåfors; Finnträsk; Gällmyren N om Ålund; skogskärr V om
Storvik (invid gränsen t. Jörn).
C. limosa. Som föreg.; t. ex. B: S. Ytterstfors (Mörttjärn); Bjurtjärnmyren
1,5 km N om Åbyn; Båtfors (Siktesmyr); Finnträsk; källmyr ovan Storvik.
(C. rariflora. HA: markerad f. Byske; enda kustlok. i Sverige — felaktig
uppgift?)
C. vaginata. Flerst., trol. t. allm. F: Blåfors, både på torra backar ovan
älven o. i översilningskärr v. denna; Ålund (kanten av Hällskatamyrslyet);
Storvik (källmyr ovan byn).
C. panicea. Otvivelaktigt sails. F: Blåfors (Bredselet i Åby älv, på som
martid barlagd svämlera nedom Blåforsen).
C. livida. B: flarkar i djupa kärr av blandmyrtyp. Selvik, myren strax N
om gårdarna, m. riklig Juncus stygius; Bjurtjärnmyren 1,5 km N om Åbyn,
ss. föreg. lokal men i rikare flarkvegetation (bl. a. delvis dominant Rhynchospora fusca); Kinnbäck (gränsmyren t. Norrbotten, i flarkar).
C. flava. F: Fällfors (ängsbacke v. älven strax nedom bron); Borgfors
(ängen ovan Storfallet).
C. Oederi. B: Renholmen (strandäng); Båtvik (strandäng v. nästan
avsnörd havsvik); Långsjön, dominant på sandstränderna; Tåme (Klubb
viken)! Simmersjön v. Tåmeträsk. F: Lillkågeträsket.
C. lasiocarpa. Ej allm. B: Bjurtjärnmyren N om Åbyn; gränsmyren t.
Norrbotten; Tåmeträsk; S. Ytterstfors (Mörttjärn). F: Båtfors (Siktesmyr);
myr nedom N. Degerberget.
C. vesicaria. Ej allm. F: Blåfors (älven); Borgfors; Fällfors (älven ovan
bron; Dvärgnäckrostjärnen; Marranäset, flerst. i kanten av de avsnörda
småsjöarna).
C. rostrata. Allm. i alla slags myrtyper; t. ex. B: S. Ytterstfors (strandäng
v. Byskefjärden); Frostkåge (Boviken); Timheden; Tåmeträsk. F: Blåfors;
Brännan (Storbränntjärn).
C. rhynchophgsa. B: Drängsmark (C).
C. hirla. B: Renholmen, ett sterilt bestånd i hamnen 1954! — Enl. HA
blott känd fr. fem lok. i Stor-Norrland, därav en (Skelleftetr.) i Västerbotten.
(C. digitala. HA: prickad f. Byske, ungefär v. B. samh.)
C. globularis. Skogarnas o. skogskärrens ymnigaste starrart, allm. över
hela området. B: Ostviksbodarna (C); Tåmeträsk. F: Blåfors; Forsheden;
Storvik; Islandsbäck (C).
C. pauciflora. Allm. i myrar (fattigkärr). F: Storslyet, Hällskatamyrslyet
o. Gällmyren N om Ålund; Finnträsk; Båtfors (Siktesmyr); källkärr ovan
Storvik.
Platanthera bifolia. Otvivelaktigt sälls. F: Klubberget; Storberget mell.
Ålund o. Brännland.
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Coeloglossum viride. F: Blåfors, ängsbacke i brink v. Åby älv. Lillkågeträsk (Agrostis tenuis-Fesluca ofina-hed i vägskärning ovan sjön) 1953!
Dactylorchis incarnata. B: Bjurtjärnmyren N om Åbyn, 1 ex. i kanten av
en Rhynchospora fusca- dominerad flark, 1953, 1954!, 6 ex. i Carex rostralaEriophorum anguslifolium-\Läxx\ Prästbordet under namnet var. lanceata
f. cruenta (Birger 1909). Enl. Cedergren troligen felbestämd.
D. maculata. B: Furuögrund (v. Mörttjärn), N om Ostviksbodarna (C).
F: Blåfors; Ålund flerst., bl. a. älvbrink v. bron o. i myrar (Storslyet, Finnträsk, Gällmyren); (myr nedom Degerberget); Storvik (källmyr ovan byn).
Epipogium aphyllum. F: Brännäshedens kronopark NO om Tväråfors,
24.8.1944 enl. jägmäst. W. Hedman (C). Jfr Cedergren 1953.
Listera cordata. F: Blåfors, några ex. i gran-tall-skog, 1949.
Goodyera repens. B: Degerforshedens kronopark (C).
Hammarbya paludosa. B: Myr nära Tvärån (Backman & Holm 1878).
Corallorhiza trifida. F: Lundfors (björk-al-vide-snår nära Crepis paludosa-källdrag v. Åby älv); Finnträskets S-strand; Fällfors (Marranäset).
Populus tremula. Allm.
Salix glauca. B: S. Ytterstfors, strax ovan Byskefjärden o. nära vägen
t. Furuögrund, en $-buske 1949. —Mkt sälls. i Västerbotten;ny för Byske sn.
S. phylicifolia. Allm., jämte hybrider m. följ. art. B: Bösnäs; Kinnbäck
(Bjäsviken); Åbyn (Bjurtjärnmyren); Simmersjöns NÖ-strand. F: Båtfors
(kanten av Siktesmyr); Blåfors (bl.a. v. älven); Finnträsk; hälllors (Mana
näset); Storvik; Lillkågeträsk.
S. myrsinifolia. Trol. lika allm. som föreg. B: Frostkåge (Boviken);
Rösnäs; Gagsmark. F: Blåfors (älven m.fl. st.); Fällfors.
S. myrtilloides. Ej allm., oftast i kanten av oligotrofa myrar (gärna
skogskärr). F: Åbyn, kanten av myr strax N om byn (x repens ?). B: Blå
fors (Odonvidekärret); Båtfors (Siktesmyr; här ett gott stycke ute i öppna
myren); Finnträsk (v. sjön).
S. aurita. Flerst. men knappast allm. B: Kinnbäck (Bjäsviken)! Simmer
sjöns NÖ-strand; Långsjöns stränder. F: Blåfors (Odonvidekärret); Alund
(Gällmyren o. flerst. v. vägen t. Brännland); skogen mell. Finnträsk o. Deger
berget (ymnig vid en myr); Fällfors; Storvik (nära gränsen t. Jörn).
S. caprea. Allm. men ymnig huvudsakligen vid gårdar. B: enst. ex. vid
Långsjön; Gagsmark; stundom dock i barrskog långt fr. bebyggelse (mell.
Finnträsk o. Degerberget!).
S. repens. Allm. B: Östanbäck (strandäng v. Kågefjärden); Rösnäs; myr
strax N om Selsvik. F: Finnträsket; Blåfors (v. älven); Ålund (byn; FKillskatamyrslyet); Fällfors (Marranäset); Lillkågeträsk.
S. repens cfr v. arenaria. B: Kinnbäck (»hamnen», på gård) 1954!
S. lapponum. Allm. ända ut t. kusten, dock vida vanligare i inlandet.
B: Frostkåge (Boviken); Åbyn (Bjurtjärnsmyren); Kinnbäck (Bjäsviken);
Källbomark; Tåmeträsk. F: Blåfors; Båtfors; Finnträsk; Fällfors (älven v.
bron; Marranäset); Storvik (källmyr ovan byn); Brännlandskogen; Lillkåge
träsk.
S. penlandra. B: Frostkåge (gråal-vide-snår ovan Boviken); Rösnäs.
F: Lillkågeträsk (sjökanten).
Myrica gale. Allm. i och vid havssträndernas gråalsbälte utmed hela
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kusten, dessutom h.o.v. i myrar i dennas närhet; däremot sälls. i inlandet.
B: Frostkåge (Boviken); Rösnäs; Östanbäck; Pålstrandviken v. Kågefjärden;
S. Y Lterstfors; N. Ytterstfors; Båtvik; Renholmen; Södersandviken v. Åbyfjärden; myr strax N om Selsvik; Bjurtjärnmyren 1,5 km N om Åbyn;
Kinnbäck (Bjäsviken). F: Lillkågeträsk (stort porskärr i SÖ-hörnet av sjön)
1953!
Betula verrucosa. Allm.
B. pubescens. Som föreg., tycks vara ännu vanligare.
B. nana. Allm.
B. nana x cfr pubescens. F: Ålund (v. vägen t. N. Blåfors); Blåfors
(Odonvidekärret).
Alnus glutinosa. B: Ostnäset, v. Boviken av Kågefjärden (t. riklig i
gråalbården) 1953!
A. incana. Allm.
Urtica urens. B: Byske samh. (ogräs i trädgård) 1953! Av Arwidsson
(1931) uppgiven för Renholmen.
U. dioeca ssp. eudioeca. T. allm. B: Byske samh.; Frostkåge (C); Rösnäs;
Åbyn; Östbäck (C). F: Blåfors; Lundfors; Fällfors.
Rumex aquaticus ssp. euaquaticus. B: Frostkåge (Boviken, rikl. i frodiga
strandängar, mest Carex aquatilis-samh. v. viken); Östanbäck (Storbäcken);
Ostnäset (Pålstrandviken); Byske samh. (bäck t. älven strax ovan bron)
R. longifolius. Allm. B: Frostkåge (C); Åbyn. F: Blåfors; Lundfors!
Fällfors; Storvik (C).
R. acetosa ssp. pratensis. Allm. B: Frostkåge (C); Kinnbäck; Gagsmark.
F: Blåfors; Fällfors; Ålund (C).
R. acetosella. Allm.
Polygonum aviculare. Allm. B: Byske samh.; Åbyn. F: Blåfors; Fällfors.
P. viviparum. Allm. B: Renholmen; Frostkåge (C); Östbäck (C); Björk
hammar (C). F: Blåfors; Fällfors (Marranäset).
P. amphibium. F: Lillkågeträsk, ymnig i sjön 1953! — Ny för N. Väster
botten.
P. lapathifolium. Allm. i åkrar, även ff., som torde kunna räknas t. ssp.
pallidum. B; Kinnbäck. F: Blåfors; Fällfors.
P. convolvulus. B: Blåfors; Ålund; Fällfors.
Chenopodium album. Allm. B: Frostkåge (C); N. Ytterstfors; Åbyn;
Kmnbäck. F: Blåfors; Lundfors; Fällfors; Lillkågeträsk.
(C. glaucum. HA: prickmarkerad f. Byske.)
(C. rubrum. HA: som föreg.; liksom denna nordgräns v. Piteå.)
Montia fontana ssp. lamprosperma. Ej sälls. i bäckar o. källdrag. B: Båtvik,
1 ett bäckutlopp i havet; Källbomark, källkärr v. Åby älv. F: Blåfors ett
par lokaler, bl. a. »Svarvet».
(Stellaria nemorum ssp. monlana. HA: prick f. Byske samh.; tvivelaktigt)
S. media. Allm.
S. graminea. Allm.
S. longifolia. B: Frostkåge (ovan Boviken); Östanbäck, alsnårkant ovan
Ostviken av Kågefjärden, 1952.
Cerastium arvense. B: Furuögrund 1900 (Birger 1909).
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C. holosteoides. T. allm. B: Äbyn; Gagsmark. F: Blåfors; Limdfors;

Fällfors (Marranäset); Lillkågeträsk.

Saqina nodosa. B: N. Ytterstfors, ett enda individ i klapperstrand 1953.
_ Tycks vara mkt sails, inom omr.; enl. HA dock mer el. mindre vanlig
strandväxt v. Bottenhavet.
.. „
S. procumbent. T. allm. B: Frostkåge (C); N. Ytterstfors; Båtvik. F.
Blåfors; Fällfors; Lillkågeträsk.
vtterstfnrsMinuartia peploides. Flerst. i sand-klapper-strander. B. N. 5 tterstfors,
Södersandviken v. Åbyfjärden (Elymus-soc.); Renholmen, . klapper.
(Arenaria serpyllifolia. HA: prick f. Byske samh.)
Sperqula arvensis. Allm., mest i åkrar men också på mer el. mindre sandig
mark i grannskapet av odlingar. B: Frostkåge (Boviken); Byske samh.
F- Blåfors; Finnträsk (sjöstrand); Fällfors; Brannland; Storvik.
' S. rubra. Ej sails, på sandig mark. B: Byske samh.; Renholmen; Kmnback.
F: Ålund (vägkant); Finnträsk. — Ny för Byske sn.
S salina (Bodbäckens utlopp i Kågefjärden strax S om gransen t. Skel
lefteå sn. i stora mängder i saltstepplikn. veg. på bar jord i den grunda vikens
inre delar.) B: Frostkåge: Kågefjärdens vik N om Boviken, nakna fhc i i
låg strandängsvegetation 1954!
.r.
, nn(n
Herniaria glabra. B: Furuögrund 1900, införd (Birger 1909).
(Scleranthus perennis. B: prickmarkerad i HA.)
Aqrostemma githago. B: Byske (Birger 1909).
Lychnis flos-cuculi. B: Byske, på ett ställe rikligt (Birger 1909)
Viscaria alpina. F: östbranten av Klubberget (v. gränsen t. Norrbotten),
flerst. riklig på klipphyllor, huvuds, i Deschampsia flexuosa-Cladoma
SllVSilenéSc™ubalus2T. allm. B: Byske samh. F: Blåfors; Brännheden;
1 ^S.^maritima’. Flerst. i sand-klapper-stränder v. havet. B: Ostnaset
(Pålstrandviken); N. Ytterstfors; Renholmen (riklig i klapper); Sodersandviken v. Åbyfjärden. — Av Wahlberg (1949) publ. fr. Ostanback
S. dichotoma. F: Ålund, ett ex. i klöverodling 1950! - HA: prick f. Byske
samh.; blott två nordligare lok. i Sverige (Kalix o. Tornedalen).
Melandrium noctiflorum. F: Blåfors, rikl. i ett tradgardsland 1950-1953!
— Nv för Byske sn; en av de nordligaste lok. i landet.
M album B: Byske samh.; Byske, på sandmark 1944 (C); Prastborde
(Birger 1909); östanbäck (C); flerstädes 1924-30 (Mörner 1935).
M. rubrum. Sails. B: Furuögrund; Åbyn!; Batvik; östanback (C). •
Ålund; Fällfors (på båda lok. uppenbart tillfällig).
Dianthus deltoides. B: Kinnbäck, spars. i Agrostis tenuis-vik, backe ovan
»hamnen» 1954! — Ny för N. Västerbotten.
. „ vtW
Nymphaea Candida. T. allm. i sjöar o. älvar. B: Morttjarn elm S. Ytterst
fors o. Furuögrund; Källbomark (Åby älv). F: Finnträsk; Fallfors (Byske

älvV Storvik (d:o); Lillkågeträsk (sjön).

Nuphar luteum. Allm. B: Ostviksbodarna (C); Ostanbäck (backen nara
utloppet i fjärden); Simmersjön; Källbomark; Gagsmark (Stavsjon),
Brännträsket (C). F: Blåfors; Fällfors.
A. pumilum. F: Fällfors (C. Malmström enl. Grapengiesser U47),
Sv. Bot. Tidskr.,
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ymnig i »sjön» ovan älven 1954! B: Gagsmark (Stavsjön; 1 blad i Sparganium anguslifolium-kollekt 1953).
Thalictum simplex. B: Byske by vid älven (C).
Caltha palustris. Allm. B: Frostkåge (Boviken); Rösnäs (fjärden). F:
Blåfors; Lundfors; Fällfors (Marranäset).
Trollius europaeus. B: »Lär finnas, enl. uppgift, i norra delen av Byske
socken» (C).
Ranunculus peltalus. B: Kinnbäck (fjärden); Byske älv v. Bjurselet. F:
Blåfors (älven); Fällfors (d:o).
(R. trichophyllus v. eradicatus. HA: prick v. Byske samh. Ej sälls. v.
kusten i övre Norrland; trol. förbisedd.)
R. auricomus (coll.). B: Frostkåge (C); Byske samh. (brink v. älven);
Brännträsket (C). F: Blåfors (älvens stränder, bl. a. v. Blåforsen).
R. acris ssp. boraeanus. Allm.
R. repens. Allm. B: Östbäck (C); Byske samh.; Furuögrund (C); Båtvik
(C); Åbyn. F: Blåfors; Fällfors.
R. flammula v. replans. Allm. v. sjö- o. älvstränder, även på havsstränder.
B: Renholmen; N. Ytterstfors (havsstrand); Simmersjön; Långsjön. F:
Blåfors o. Ålund (ymnig v. Åby älv); Fällfors; Storvik (Byske älv); Lillkågeträsk.
Papaver dubium. B: Furuögrund 1900, införd (Birger 1909).
P. rhoeas. Som föregående.
(Fumaria officinalis. HA: prick vid Byske samh.; troligen tillfällig.)
Brassica campestris. F: Fällfors, enstaka ex. i gräsmattor 1953.
Sinapis arvensis. F: Blåfors. — Möjl. allm. men ej antecknad.
Thlaspi arvense. Allm.
T. alpestre ssp. gaudinianum. B: S. Ytterstfors 1949, t. rikl. på sand. —
Ny för Byske sn.
Capsella bursa-pastoris. Allm.
Subularia aquatica. B: Buskösundet (Arwidsson 1931). F: Fällfors,
älvens strand ovan fallet.
Bunias orientalis. B: Renholmen på en gårdsplan 1939; troligen odlad (C).
Cardamine pratensis. B: Östanbäck (strandäng); Söderboda (d:o). F:
Blåfors (v. älven); Fällfors (Marranäset).
Barbarea vulgaris. F: Blåfors; Jakobsfors; Fällfors.
B. stricla. B: Ostnäset, Pålstrandviken (sterila bladrosetter 1953!)
Cardaminopsis arenosa. T. allm. på sandig mark vid gårdar etc. B: N.
5 tterstfors; Renholmen. F: Ålund; Jakobsfors; Fällfors; Lillkågeträsk.
Rorippa islandica. B: Frostkåge (C); Söderboda (v. Boviken); Byske samh.
(v. älven); N. Ytterstfors (havsstrand). F: Finnträsket.
Hesperis matronalis. F: Norrlångträsk i en vall 1939 (C).
Erysimum hieraciifolium. B: Hammenskäret i Byskefjärden (Backman &
Holm 1878); Furuögrund i en skogsbacke (Lindström 1910).
E. cheiranthoides. Allm. B: Lindesmark (C); Byske samh.; Drängsmark;
Källbomark. F: Blåfors; Fällfors.
Descurainia sophia. B: Ostviks fäbodar (C); Byske samh.; Renholmen
(hamnen).
Följ. cruciferer äro hos HA prickmarkerade för Byske sn: Diplotaxis
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tenuifolia, D. muralis, Raphanus raphanistrum, Coronopus squamatus.
Åtminstone i de fiesta fall säkerligen mer el. mindre tillfäll, förekomster.
(Coronopus-lok. kanske snarare i Stor-Kåge.)
Sedum telephium ssp. maximum. B: Klovaskär utanför Bredviksfjarden,
m. Lathyrus maritimus, enl. Wahlberg (1949). — Lok. (nast Pitea den
nordligaste i Skandinavien) ej inlagd i HA.
S. acre. Sails. B: Rösnäs, m. Thuidium abietinum på hällar v. garden,
1943, här trol. spontan; Kinnbäck (ymnig i betesmarker ovan fjärden).
F: Blåfors (förvildad).
Crassula aquatica. B: Båtvik, gyttjestrand v. en nästan avsnörd havsvik
1950; Kinnbäck (fjärden, t. rikl. i Eleocharis uniglumis-strandang) 1J53.
Av Grapengiesser (1947) uppgiven för Buskär.
„
Parnassia palustris. T. allm. v. sjö-, älv- o. havsstränder. B: Frostkåge
(Boviken); Rösnäs; Båtvik; Kinnbäck (Bjäsviken). F: Blafors o. Lundfors
(älven); Lillkågeträsk (sjön).
Ribes spicatum (ssp. pubescens). I gråalsnår v. älvarna, trol. ej sails, men
blott noterad fr. F: Blåfors (flerst. v. Åby älv); Fällfors (Byske alv vid
fallet; Marranäset).
Filipendula ulmaria. Allm. B: Frostkåge (C); Båtvik (strandklapper), b.
Blåfors; Fällfors (Marranäset); Storvik (älven).
Prunus padus. B: Byske by vid älven (C). F: Blåfors allm.; Fallfors
(Marranäset).
Rubus chamaemorus. Allm.
R. arcticus. Allm., rikligast och mest fruktbärande i yttersta kanten av
gråalsbården v. klapperstränder, t. ex. B: N. Ytterstfors; naturliga stånd
orter i övr. huvuds, älv- o. bäckstränder samt v. sjöar, t. ex. F: Finnträsk,
Lillkågeträsk.
„„
R. saxalilis. T. allm. B: Byske by vid älven (C). F: Blafors; ■ .labors; Fall
fors; Storvik; Klubberget (v. gränsen t. Norrbotten).
R. idaeus. B: Byske by vid älven; Östbäck; Båtvik; Gagsmark. F. Nonlångträsk. (Samtliga lokaler enl. C.)
Fragaria vesca. B: Byske samh. (ängsbacke v. älven); Rosnas (Lindström
1910). F: Borgfors, gräsmatta v. Storfallets kraftverk.
På dessa lokaler
kanske ursprungligen inplanterad. — Renholmen, trol. spontan!
Potentilla palustris. Allm. i kärr, fuktiga ängar (v. älv-, sjo- o. havs
stränder). T. ex. B: Östanbäck; Åbyn. F: Blåfors; Storbränntjarn; Fallfors
(C)
P. argentea (v. demissa). T. allm. B: Frostkåge (C); Byske samh.; Drängs
mark; Åbyn; Kinnbäck; Ostbäck (C). F: Blåfors; Finnträsk.
P. norvegica. B: Renholmen (hamnen). F: Finnträsk (sandmark v. byn
1949).
P. Crantzii. B: Furuögrund (C).
P erecta Allm. B: Åbyn; Långsjön; Källbomark (C). F: Blafors, v. alven.
P anserina ssp. euanserina. B: Ostnäset, grenad stig ovan Pålstrandviken
(nedom slåtterstugorna), 1953! — Tycks vara väl skild tr. folj. — Ny for
N Västerbotten. [Piteå 1954! Ej hos HA; här dock Luleatr.]
P anserina ssp. Egedii. T. allm. i frodiga men ej alltför högvuxna strand
ängar v. havet. B: Östanbäck, v. Ostviken av Kågefjärden; Renholmen
Sv. Bot. Tidskr., 54 (i960): 1
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(äng v. ett tjärnutlopp på udden SÖ om byn); Södersandviken v. Åbyljärden, Kinnbäck (Bjäsviken, bl.a. i Eleocharis uniglumis-soc.). —Anm.:
/ . anserina (s. str.) saknas nästan helt (även på kulturmark), i inlandet.
Alchemilla pastoralis. B: Rösnäs, rikl. 1953. F: Ålund, enst. ex. i vägkant
1951.
A. micans. Sälls. B: Furuögrund, det. Samuelsson (C). F: Fällfors (gräs
matta v. gård 1951).
A. subcrenata. Flerst.; områdets enda relativt vanliga daggkåpart. B:
Byske prästgård, ymnig; Frostkåge (Boviken); Åbyn; Gagsmark (ovan
Tväråns utlopp i Åby älv o. v. Stavsjön). F: Blåfors (v. älven); Jakobsfors;
Brännheden; Fällfors (bl.a. ymnig v. kyrkan); Norrlångträsk.
A. Wichurae. B: Rösnäs, ett bestånd v. ladugård 1953. — Ny för N.
Västerbotten; blott några få fyndorter förut kända fr. landskapet.
Rosa majalis. T. allm., huvuds, v. älvarna. F: Blåfors (flerst.); Fällfors
(Marranäset); Storvik.
Sanguisorba officinalis. B: Rönninge 1900, införd med gräsfrö från Got
land (Birger 1909).
Sorbus aucuparia. Allm. B: Renholmen; Byske by (C). F: Blåfors (Marra
näset); Klubberget.
Medicago lupulina. Sälls. B: Furuögrund 1939 (C); Renholmen (hamnen).
F: Fällfors, nysådd gräsmatta nedom kyrkan, 1953.
Melilotus albus. B: Furuögrund 1939 (C); Byske by 1937 (C).
Trifolium spadiceum. B: Furuögrund, vid cellulosafabriken 1939 (C).
T. hybridum. Allm. odlad o. förvildad.
T. repens. Allm.
T. pratense. Allm.
Lolus corniculatus. B: Renholmen (hamnen, ytterst spars. 1953). __ Ny
för Byske sn; arten sälls. i övre Norrland.
Ornilhopus perpusillus. B: Byske hamn (Lindström 1910); tillfäll, bar
lastförekomst (enda fyndorten i Norden N om södra Götaland); prickmarkerad i HA. Jfr Suneson 1942.
Vicia hirsuta. B: Renholmen (hamnen 1953). — Ny för Byske sn; fr.
Västerbotten enl. HA blott känd fr. två lok. (Ume älvs dalgång).
V. cracca. Allm., vid havet bl. a. på klapperstränder.
V. villosa. B: Byske (Birger 1909).
Lathyrus pratensis. Sälls., tydl. inkommen i senare tid. B: Båtvik; Renholmen (hamnen); Åbyn; Östbäck (C). F: Blåfors; Tjälfors; Islandsbäck.
L. maritimus. Flerst. på sand- o. klapperstränder. B: N. Ytterstfors, i
Elymus-samh.; Södersandviken v. Åbyfjärden; Byske samh.I Renholmen
(riklig på sand-klapperstrand i viken utanför Rutomus-tjärnen, i Elymussoc:r eller dominant). — Publ. fr. Renholmen av Arwidsson (1931). Enl.
Wahlberg (1949) dessutom på Klovaskär (m. Sedum telephium) utanför
Bredviksfjärden o. v. Östanbäck (»fr. Skaten till Bredvik» — »en hel ärtåker»),
L. palustris. B: Rösnäs, v. bäckens utlopp i Rösnäsfjärden, rikl. i kärräng
(huvuds. Carex aqualilis-C. fusca-Sphagnum squarrosum-samh. m. inslag
av bl. a. Parnassia, Peucedanam palustre; även i relativt torr Molinia-äng);
14 - 603371
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Frostkåge (N om Boviken); Gagsmark, kärräng v. Tväråns utlopp i Åby
älv 1954!
Dessutom ha enl. HA Ononis repens och Trifolium arvense anträffats
inom området.
Oxalis acetosella. Ej allm., huvuds, i lövsnår på mullrik mark. B: Gagsmark (C); Söderboda, i klippalsnår v. Kågefjärden; Byske by (C). F: Blåfors
(älvbrink på S-sidan); Ålund (lövsnår v. älven; dessutom i björkskog v.
Storbäcken); Lundfors (lövsnår v. älven); Fällfors (älvbrink nedom fallet).
Geranium silvaticum. Allm. B: Frostkåge; Källbomark. F: Blåfors;
Fällfors (Marranäset ymnig); Storvik.
G. pusillum. F: Fällfors, flera grova ex. i nysådd gräsmatta nedom
kyrkan 1953. — Ny för N. Västerbotten (förut i landskapet blott funnen
v. Umeå); enl. HA ytterst få lok. i övre Norrland.
(Erodium cicutarium. HA: prickmarkerad f. Byske samh.)
(Euphorbia exigua. Tycks enl. HA vara funnen tillfäll, i norra delen av
Byske sn, v. Åbyn el. möjl. Kinnbäck. 1 så fall den nordligaste lokalen i
Skandinavien; närmast nordliga svenska är Sundsvall.)
(E. helioscopia. HA: markerad f. Byske samh.)
Callitriche verna. Former av släktet vanliga i älvar o. på sjöstränder;
åtm. det allra mesta torde tillhöra C. verna. B: Gagsmark (Tväråns utflöde
i Åby älv). F: Blåfors o. Ålund (allm. i älven); Fällfors (älven).
(C. polymorpha. HA: prickmarkerad f. Byske samh.)
C. intermedia. B: Gagsmark (Stavsjön, Lobelia-Isoetes echinospora-samh.),
möjl. polymorpha-i. men trol. intermedia (ex. i herb.). Ej förut känd fr.
Västerbotten.
C. hermaphroditica. B: Kinnbäck (fjärden) 1953!
Rhamnus frangula. Otvivelaktigt sälls. b: NV om Ålund, i skogen v.
Storbäcken (enl. företett ex.; Axel & Simon Carlsson 1950).
Elatine triandra. B: Östanbäck (Backman & Holm 1878).
Drosera rotundifolia. Allm. i myrar, v. sjöstränder, i dikeskanter m.m.
D. anglica. Allm. i myrar o. på sjöstränder. B: Benholmen, strandäng
v. havet (sötvattenpåverkad); Furuögrund (Mörttjärn); Selsviksmyren,
Tåmeträsk; Kinnbäck (gränsmyren t. Norrbotten). F: Båtfors (Siktesmyr);
Finnträsk (sjöns S-strand); Ålund (Hällskatamyrslyet).
Viola montana. Allm., särskilt i relativt torra lövsnår v. älvarna. B:
Drängsmark (C); Rösnäs; Byske samh. (älvbrink); Båtvik (strandklapper
v. havet); Renholmen; Kinnbäck. F: Blåfors; Brännland; Fällfors (bl.a.
Marranäset); Storvik; Klubberget; Lillkågeträsk.
V. epipsila. T. allm., huvuds, i fuktiga lövsnår v. älvar o. bäckar. B.
Frostkåge (Boviken); Gagsmark (Tvärån v. utloppet i Åby älv). F: Blåfors
(älven; Djupbäcken); Fällfors (Marranäset).
V. epipsila x palustris. Sannolikt minst lika allm. som ren epipsila,
noterad bl. a. för F: Blåfors (Åby älvs stränder).
V palustris Allm. B: Byske samh.; Rösnäs (kärräng v. fjärden); Ostan
bäck; Åbyn; Kinnbäck (Bjäsviken); Tåmeträsk; Källbomark. F: Blåfors
(allm. v. älven); Finnträsk; Brännland (Tvärån); Fällfors (Marranäset);
Storvik; Lillkågeträsk.
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(V. biflora. HA: märkligt nog markerad f. en lokal v. kusten, ungefär v.
Åbyn; enda kustlokal i Sverige bortsett fr. en i Hälsingland.)
V. arvensis. B: Byske samh. F: Blåfors; Ålund; Lundfors (i åkrar, mest
korn). — Ny för Byske sn; arten rätt sälls. i övre Norrland.
\ . tricolor. F: Blåfors o. Fällfors (på båda lok. uppenbart förvildad).
I HA dock prickmarkering f. området.
(■Epilobium coilinum. HA: prickmarkerad i. Byske sn, ungefär i Fällforstrakten.)
E. palustre. Allm., framför allt i källkärr o. i sjö- o. havsstrandmyrar
B: Källbomark i kallkälla (C); Frostkåge (Boviken); Södersandviken v’
Abyfjärden; Brännträsket (C). F: Blåfors; Storbränntjärn v. Ålund; Storvik
(källmyr ovan byn).
Chamaenerion anguslifolium. Allm.
Myriophyllum spicatum. Kinnbäck, fjärden 1953!; Kågefjärden (Pålstrandviken 1953!). Steril Myriophyllum sedd v. N. Ytterstfors; trol. denna
art.
M. allerniflorum. Allm. i älvarna, ofta i stor mängd på stenig botten
närmast ovan forsarna, spars. funnen i sjön. B: Byske älv v BjurseletLångsjön; Gagsmark (Stavsjön). F: Åby älv v. Blåfors, Ålund o. Lundfors’
Lillkågeträsk (sjön).
Hippuris vulgaris. T. allm. i både rinnande o. stillastående vatten, ofta
vid bäckutlopp i havsvikar. B: Frostkåge; Östanbäck; Ostviksbodarna (QN. Ytterstfors; Kinnbäck (Bjäsviken); Källbomark (v. Åby älv). F: Blåfors
o. Ålund (älven).
Cornus suecica. Allm., främst i lövskogsbården v. sjöar, havsstränder o.
älvar. B: Källbomark (C); Frostkåge (Boviken); Gagsmark (C); ÖstanbäckOstvik (C); Båtvik (C); Kinnbäck (Bjäsviken). F: Blåfors; FinnträskBrannland; Klubberget v. gränsen t. Norrbotten; Ålund (C); Islandsbäck (C)’
Änthriseus sducstris T. sälls. B: Frostkåge (ymnig); Ostvik; Byske samh.;
Abyn; Kmnback. F: Ålund; Fällfors; Lillkågeträsk; Norrlångträsk.
Cicuta virosa. Sälls., mest i gungflykärr. B: Ostviksbodarna (C)- Ren
holmen, rikl. i Ru/omus-tjärnen; Källbomark (v. Åby älv); Brännträsket (CV
Kmnback (Bjäsviken; spars. i fräkensamh. v. Scirpus tabernaemontaniÅlund
19541 F: Båtf°rS (Siktesmyr); Storbränntjärn v. Brännan ovan
Carum carvi Ej allm. B: Frostkåge (C); Byske samh.; Åbyn; Kinnbäck;
Källbomark; Ostbäck (C). F: Blåfors; Fällfors; Storåvik (C)
Aegopodium podagraria. F: Fällfors 1940 (C). Cedergren skriver följande
om denna art:
»Denna art, som ej finns upptagen i Backmans & Holms flora (1878)
ar mig veterligen publicerad från Västerbotten endast i min Skellefteflora
Cedergren 1953) och från Sävarby (N. L. Andersson 1890). Dessutom
har jag sett växten i Umeå samt utanför länet i Piteå som ogräs bland
rabaibei 1938. Den synes vara en art på frammarsch i Västerbotten. Sprider
sig synnerligen latt genom rotstumpar eller bitar av den underjordiska
stammen, som medfölja plantor av blomväxter och buskar, som flyttats
fran en trakt till en annan.»
(Aethusa cynapium. HA: markerad f. Byske samh.)
So. Bot. Tidskr., 5't (1960) : 1
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Angelica silvestris. T. allm. v. stränder o. i fuktiga lövsnår, rikligast v.
älvarna o. i gråalbältet v. havet. B: N. Ytterstfors; Båtvik; Renholmen;
Kinnbäck; Källbomark (C). F: Blåfors; Storfallet i Åby älv v. Borgfors;
Fällfors (Marranäset).
Peucedanum palustre. Ej allm., huvuds, i sjöstrandkärr. B: Rösnäs, v.
fjärden; Kinnbäck (Bjäsviken); Gagsmark (v. Stavsjön); Simmersjöns NOstrand. F: Finnträsket.
Moneses uniflora. B: Degerforshedens kronopark (C). F: Blåfors (fuktig
granskog ovan Odonvidekärret); Islandsbäck, spars, v. bäcken 1954!
Otvivelaktigt sälls. inom området.
Pyrola minor. T. allm. B: Degerforshedens kronopark (C); Gagsmark. F:
Blåfors; S. Finnträsk; Islandsbäck; Fällfors (Marranäset); Storvik (kanten
av källmyr).
(P. rotundifolia. F: Lillkågeträsk; steril rosett, trol. tillhörande denna
art, funnen i torr gräsbacke m. Coeloglossum viride.)
P. chlorantha. (HA: prickmarkerad f. Byske.) B: Skogsbyn strax NO om
Simmersjön, ett bestånd 1954!
^
Ramischia secunda. B: Gagsmark; Furuögrund (C), b: Blåfors o. Alund
allm.; Islandsbäck; Finnträsk (skogarna nedom Degerberget).
Ledum palustre. Allm. över hela området.
Andromeda polifolia. Som föreg.
Arctostaphylos uva-ursi. Allm. på sandig mark, särskilt i gles tallskog,
vid havet; i inlandet luckigt utbredd. B: ymnig i tallhedar v. vägen Frostkåge-Drängsmark; N. o. S. Ytterstfors; Renholmen; Timheden ovan Äbyfjärden; Tåmeträsk. F: Storberget mell. Ålund o. Brännland; Finnträsk;
Klubberget v. gränsen t. Norrbotten.
Vaccinium vitis-idaea. Allm.
V. uliginosum. Allm.
V. myrtillus. Allm.
Y. oxycoccos. Allm. i myrar över hela omr.
V. microcarpum. B: Storlidstjärn (C); Gagsmark (Stormyren NNV
Lambristjärn). F: Storslyet o. Gällmyren N om Ålund; myr N om Mört
tjärn 19541 Trol. allm. men förbisedd. Uppträder i dessa myrar huvuds, på
Sphagnum fuscum-dominerade »öar»; väl skild fr. föreg. art!
Calluna vulgaris. Allm.
Empetrum hermaphroditum. Allm. över hela området.
Primula veris. B: Byske (Grapengiesser 1934).
Lysimachia thyrsiflora. T. allm. i kärrängar både v. havet o. i inlandet,
här också på älvstränder. B: Frostkåge (Boviken); Östanbäck; Renholmen;
ICinnbäcksfjärden; Gagsmark (Stavsjön). F: Blåfors (älven); Storbranntjarn
ovan Ålund; Fällfors (Marranäset); Lillkågeträsk.
Trientalis europaea. Allm.
Glaux maritima. Här o. var i havsstrandängar, oftast tills. m. Juncus
Gerardi, men i regel mycket sparsam. B: Frostkåge; Östanbäck (v. Ostviken
av Kågefjärden); Båtvik (strandklapper på udden S om byn); Renholmen
(Arwidsson 1931); d:o 1953!
(Anagallis arvensis. HA: tillfäll, förekomst markerad f. Byske.)
Gentianella amarella. B: Furuögrund (C). F: Blåfors, brink v. Åby älv;
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Ålund (torr ängsbacke v. Gamla skolan), 1949! 1954! — Ny för Byske sn
o. N. Västerbotten.
Menyanlhes trifoliata. Allm. i myrar, även v. bavet. B: Frostkåge (C);
Rösnäs; Kinnbäck (gränsmyren t. Norrbotten); Källbomark (C). F: Båtfors
(Siktesmyr); Blåfors; Ålund.
(Convolvulus arvensis. HA: tillfäll, förek. markerad f. Byske sn.)
(Echium vulgare. HA: markerad f. Byske sn.)
(Anchusa arvensis. HA: som föreg.)
Myosotis arvensis. 1. allm., mest i vallar. B: Tåmeträsk; Östbäck (C).
F: Blåfors; Brännheden; Fällfors.
Scutellaria galericulata. 1. allm. v. sjö-, älv- o. havsstränder. B: Furuö
grund (C); N. Ytterstfors; Kinnbäck (fjärden); Gagsmark; Källbomark. F:
Blåfors o. Lundfors (älven); Fällfors (Marranäset); Storvik (älven); Lillkågeträsk.
Prunella vulgaris. Allm. B: Furuögrund (C); N. Ytterstfors; Östbäck (C)
F: Blåfors; Brännland; Storvik; Fällfors (även f. fl. alb.).
Galeopsis bifida. Allm. i åkrar.
G. telrahit. Som föreg., även i annan kulturmark. B: Ostnäset (Söderboda);
Rösnäs. F: Blåfors; Brännland; Lillkågeträsk; Fällfors.
G. speciosa. Allm., spec, i potatisland. B: Frostkåge; Källbomark; Östvik
(C); Abyn. F: Blåfors; Lillkågeträsk; Norrlångträsk (C).
(Lamium album. HA: markerad f. Byske sn.)
L. amplexicaule. Sails. F: Blåfors (trädgårdsland). — HA: prickmark.
f. Byske samh.
Stachys palustris. Trol. sails. B: Byske samh. (dike). F: Fällfors (v. älven).
Mentha arvensis. Sälls., i varje fall som spontan. B: Kinnbäck, Myricakärräng ovan fjärdens norra del 1953. F: Blåfors (dels som trädgårds- o.
åkerogräs, dels v. älven; här enl. uppgift dock subspontan); Fällfors (m
Aquilegia i dike i samh.; uppenbart förvildad).
(Solanum nigrum. HA: prickmarkerad f. Byske samh.)
Linaria vulgaris. T. allm. vid gårdar, sannolikt överallt förvildad; arten
ofta odlad. B: Byske samh.; Båtvik; Furuögrund; Frostkåge (Boviken);
Östbäck (C). F: Båtvik; Finnträsk; Blåfors m.fl. st.
Limosella aquatica. B: Båtvik, m. Crassula aqualica på dystrand v. en
nästan avsnörd havsvik.
Veronica longifolia. B: Östanbäck, ex. i elevherbarium; förekomsten ei
kontrollerad (C).
V. serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. T. allm. B: Frostkåge (C); Ostnäset
(Söderboda). F: Blåfors; Lundfors; Fällfors; Finnträsk (sjöns inundärzonV
Ålund.
'
(V. agrestis och V. hederi folia. HA: båda prickmarkerade f. Byske sn.)
V. officinalis. B: Byske (C); Frostkåge (dikesren) 1953! Båtvik (C).
F: Alund, ett stort bestånd i dikesren v. gränsen t. N. Blåfors 1951. __
Ny för Byske sn o. N. Västerbotten.
Melampyrum pratense. Allm.
M. silvaticum. Allm.
Euphrasia brevipila. Allm. över hela området, t. ex. B: Frostkåge (Bo
viken); Söderboda; Byske samh.; Gagsmark; Kinnbäck; Källbomark. F:
Sv. Bot. Tidskr.,
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Blåfors; Ålund; Tjälfors; Fällfors; Storvik. Typiska, ogrenade försommar
former vanliga (»ssp. tennis»), t. ex. v. Blåfors; ex. i Växtbiol. inst:s heib. fr.
Furuögrund (1899 A. A. Lindström). Dessa former övergå utan gräns i
»typisk» E. brevipila.
E. curta. F: Blåfors o. Ålund ymnig, särskilt i älvbrinkar o. i fuktiga
ängar v. älven men också på gårdsplaner o. i vägkanter. Arten klart skild
fr. föreg. men enstaka ex. av sannolik brevipila x curta ha anträffats
(Blåfors 1950). — Ny för Byske sn och Västerbotten N om Boviken v.
Skellefteå; nordligaste kända svenska lokal (enl. ITA) Piteå. Arten för
gäves efterspanad inom området i övrigt; koncentrationen till BlåforsÅlund anmärkningsvärd.
(E. frigida. Enl. HA spridd i hela övre Norrland, även i kustlandet;
prickmarkerad också för Byske sn. Under förutsättning att E. bottnica är
artskild fr. E. frigida (vilket nog är osäkert) kan dock anses vara konstaterat,
att sistnämnda art saknas inom området; sannolikt ha grova, relativt stor
blommiga skuggformer av boltnica-populationen bestämts till frigida, späda
och småblommiga former fr. solexponerade ståndorter till »typisk bottnica».
Den här som E. bottnica betecknade populationen är i varje fall inskränkt
till Byskekustens stränder, och endast en art är utmärkande för den
egentliga strandvegetationen; E. brevipila saknas där och E. curta äi
åtminstone hittills förgäves eftersökt.)
E. bottnica. Allm. v. hela kusten, huvuds, uppträdande i kontaktzonen
mellan klappersträndernas Festuca rubra-äng o. det innanför denna vid
tagande gråalbältet; någon gång (Renholmen; Boviken v. Frostkåge)
anträffad några 100-tal meter fr. själva stranden (i fuktig äng eller glest
Alnus-snår). — B: Frostkåge (Boviken); Ostnäset (Boviken o. Pålstrandviken v. Kågefjärden); Rösnäs (fjärden); N. Ytterstfors; Båtvik (riklig
längs hela viken); Renholmen; Södersandviken v. Åbyfjärden; Kinnbäck
(Bjäsviken o. fjärdens norra del rätt nedom byn).
Rhinanthus minor. Allm. B: Källbomark (C); Furuögrund; Östbäck (C).
F: Blåfors; Tjälfors.
Pedicularis sceptrum-carolinum. Flerst. v. Byske o. Aby älvar. B: Gagsmark, kärräng v. Tväråns utlopp i Åby älv. F: Blåfors, Ålund o. Lundfors
[åtskilliga lokaler vid och i nära grannskap (översilningskärr) av älven];
Fällfors (Byske älv ovan landsvägsbron; Marranäset). —- Ny för Byske sn.
P. palustris. Allm. i sjö- o. havsstrandkärr samt v. älvarna. B: Frostkåge
(Boviken); Östanbäck; Kinnbäcksfjärden; Gagsmark; Källbomark (C). F:
Båtfors (Siktesmyr); Blåfors; Lundfors; Borgfors; Fällfors. — Kan i regel
föras till ssp. borealis, som dock förefaller vara en föga distinkt ras.
Pinguicula vulgaris. B: Källbomark, vid en kallkälla (C); Gagsmark. F. t.
allm., särskilt i älvbrinkar. Blåfors; Ålund; Lillkågeträsk.
Utricularia vulgaris. Sälls. B: Furuögrund (Mörttjärn); Ostviksbodarna
(C). F: sterila ex., samlade i Myrica-kärret v. Lillkågeträsk, tillhöra säker
ligen denna art.
U. intermedia. T. allm. i bl. a. flarkmyrar o. sjöstrandkärr. B: Selsviksmyren; Bjurtjärnmyren (rikl. i flarkar) 1954! Södersandvikens myrstrand;
Simmersjön. F: Blåfors (enstaka sterila individ i Åby älv).
Plantago major. Allm.
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P. maritima. Flerst. i strandängar, både i klapper o. i frodigare men rätt
lågvuxen ängsvegetation, särskilt Scirpus uniglumis- samhällen. B: Båtvik,
t. allm. längs hela viken; Renholmen (spars. i klapperstrand); Kinnbäck
(Bjäsviken o. fjärdens norra vik nedom byn; lokalt riklig i både hydro- o.
mesofil strandäng). — Ny för Byske sn o. N. Västerbotten. Enl. HA ej
funnen vid Norrlandskusten mell. Skellefteå o. Luleå-trakten. — Förutom
på ovannämnda lokaler har arten anträffats vid Bodbäckens utlopp i
viken strax NÖ om Storkåge (Spergula salina-lokalen), Skellefteå sn.
Galium boreale. Sälls. B: Byske samh., spars. i vägkant 1954! F: Norr
långträsk (C).
G. palustre. Allm. i all slags lågvuxen myrvegetation; även i strandklapper
v. havet o. v. sjöarna.
G. trifidum. I gles vegetation på torvjord v. sänkta sjöar o. tjärnar.
B: Ostvik vid Brännträsket (C); Simmersjöns NÖ-strand (m. bl.a. Lycopo
dium inundatum i Juncus filiformis-samh.); Botjärn (C). F: Storbränntjärn
v. Ålund. — Ny för Byske sn.
G. uliginosum. Allm. B: Frostkåge (C); Brännträsket (C); Ostnäset v.
Söderboda; N. Ytterstfors; Gagsmark; Östbäck (C). F: Blåfors; Fällfors
(Marranäset).
G. verum. Sälls., troligen inkommen i senare tid. B: Byske samh., rätt
stora bestånd v. vägen t. N. Ytterstfors. F: Lundfors; Brännan v. Ålund;
v. landsvägar. — Ny för Byske sn.
G. mollugo. Här o. var i fodervallar. B: Renholmen; Gagsmark; Östbäck
(C). F: Blåfors o. Ålund; Fällfors; Lillkågeträsk.
G. Vaillantii. B: Kinnbäck (mkt spars. v. bäckens utlopp i fjärden)
1954! Ny för N. Västerbotten.
Linnaea borealis. Allm.
Valeriana salina. B: Renholmen, yttersta udden v. Åbyfjärden. Uppträ
der här dels i strandklapper, dels (rikligare och även här typisk i avseende
På bladflikarnas antal m.m.) i den yttersta, glesa zonen av gråalbården.
Vid en liten i viken utrinnande bäck (snarare dråg, utgående fr. »Butomustjärnen») har anträffats en f., som habituellt liknar typisk V. sambucifolia
och skiljer sig fr. denna enbart genom det större antalet bladflikar. —
Kinnbäck (Bjäsviken, gråalbältet ovan blåsävtjärnen; dessutom v. sten
muren 400 m ovan stranden)!
V. sambucifolia. T. allm. i fuktiga lövsnår v. bäckstränder, v. älvarna o.
även v. havet. B: Södersandviken v. Åbyfjärden; Kinnbäck (Myricakärräng v. fjärden; möjl. övergångsform t. föregående sannolikt ej distinkta
art); Gagsmark (Tväråns utlopp i Åby älv); Källbomark (C); Storbäcken (C).
F: Blåfors o. Lundfors (älven); Fällfors (Marranäset); Storvik.
(■Knautia arvensis. HA: prickmarkerad f. Byske samh.)
Campanula rolundifolia. Allm.
C. palula. Sälls. B: Gagsmark 1954. F: Ålund, t. riklig i fodervallar
(iakttagen här de flesta år sedan 1949); Brännheden; Borgfors. — Ny för
Byske sn.
Lobelia dortmanna. B: Simmersjön (rikl. i NÖ-hörnet m. spars. Isoetes
lacustre); Långsjön (flerst. rikl. i SÖ-delen av sjön; m. enstaka Isoetes o.
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submers Juncus bulbosus); Gagsmark (Stavsjön); låme (Klubbviken, i
Isoétes echinospora-samhälle) 1954!
Solidago virgaurea. Allm. B: Frostkåge; Gagsmark; Ostbäck (C). F.
Blåfors; Fällfors (Marranäset); Storvik; Islandsbäck (C).
(Erigeron canadetise. HA: prickmarkerad f. Byske samh.)
E. acre ssp. euacre. T. allm. B: Drängsmark (C). F: Blåfors; Tjälfors;
Fällfors; Brännland; Lillkågeträsk; Ålund (C).
Antennaria dioeca. Allm.
Gnaphalium silvaticum. Flerst. men ej allm. B: Drängsmark (C), brostkåge. F: Blåfors; Islandsbäck; Lillkågeträsk.
G. uliginosum. Sälls. B: endast funnen på Ostnäset, dels v. Söderboda
(dikeskant), dels ovan Pålstrandviken (riklig i kanten av kornåker).
Bidens cernua. B: Renholmen, spars. i kanten av »Bufomus-tjärnen» o.
vid dråget fr. denna till viken närmast S om Åbyfjärden, 1953!
fr. Renholmen av Nordenstam (1940); lokalen den nordligaste hittills
kända i Sverige (närmaste svenska fyndort enl. HA i södra Ångermanland).
(Anthemis tinctoria. HA: prickmarkerad v. Byske samh.)
Achillea ptarmica ssp. euptarmica. Flerst., uppenbart stadd i stark sprid
ning i senaste tid. B: Frostkåge (Boviken); Byske samh. (älvstrander); v.
landsv. mellan Byske samh. o. Båtvik. F: Blåfors; Brännan; Lillkågeträsk,
Norrlångträsk; Storvik. — Ny för Byske sn.
A. millefolium. Allm.
Chrysanthemum vulgare. Huvudsakligen i närheten av gårdar v. kusten i
socknens sydligaste del, särskilt ymnig i vägkanter i B: Frostkåge (bl. a.
Boviken); Ostvik; Furugrund; Byske samh. v. vägen t. N. Ytterstfors;
Båtvik (spars. som neofyt i strandklapper). F: sälls. binnträsk; Lundfors.
Ny för Byske sn.
C. leucanthemum. T. allm. B: Frostkåge; Östbäck (C). F: noterad fr.
många lokaler, t. ex. Blåfors; Brännland; Tväråfors; Lillkågeträsk; Fällfors.
— Ej markerad f. Byske sn i HA.
Tripleurospermum maritimum v. inodorum. Allm. B: N. Ytterstfors,
maritimum-liknande, sterila individ sedda på klapperstrand. I övr. på
kulturmark över hela området.
Matricaria malricarioides. Allm. v. gårdar o. utmed vägar i hela socknen.
Av Aivwidsson (1931) publ. fr. Renholmen.
Artemisia vulgaris. T. sälls. B: Renholmens hamn. F: Blåfors flerst.;
Borgfors; Fällfors. — Ny för Byske sn.
Tussilago farfara. Sälls. F: Jakobsfors, rikl. i dikeskanter v. aker 190-4
— Ny för Byske sn.
Senecio vulgaris. Allm.
(S. viscosus o. S. jacobaea. HA: prickmarkerade v. Byske samh.)
Carduus crispus. Sälls. B: Kinnbäck (sterila rosetter i betad havreåker
1953)! Åbyn, ett blommande bestånd 1954! F: Norrlångträsk (C).
C. nutans. B: Furuögrunds hamn 1935 (Mörner 1935); D:o 1939 (C).
Cirsium vulgare. B: Frostkåge (C).
C. heterophyllum. T. allm., oftast i vägkanter. B: Frostkåge (ymnig);
Åbyn; Gagsmark (Tväråns utlopp i Åby älv); Bäckliden; Källbomark (C).
F: Blåfors; Lundfors; Borgfors; Fällfors; Norrlångträsk; Nyfors (C).
Sv. Bot. Tidskr., 5b (1960) : 1
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Cenlaurea cyanus. Uteslutande funnen som inplanterad i trädgårdar;
blåklint skall dock enl. säker uppgift förekomma någon gång oavsiktligt
kulturspridd i rågåkrar (F: Blåfors).
Leontodon autumnalis. Allm. i hela området; i naturlig vegetation bl. a.
på havssstränderna.
Sonchus arvensis. Sälls. som kulturmarksogräs. B: N. Ytterstfors; Söderboda på Ostnäset. Dessutom funnen vid havet: Renholmen, flerst. riklig i
strandklapper (här trol. indigen; formen är habituellt avvikande); Kinnbäck (d:o). Av Arwidsson (1931) uppgiven fr. Olevippsgrundet (i skär
gården S om Åbyfjärden).
(S. asper. HA: prickmarkerad v. Byske samh.)
Crepis teclorum. Flerst. i åkrar m.m. B: Frostkåge (C); Byske (C); Gagsmark. F: Blåfors; Lundfors; Fällfors.
C. paludosa. Sälls. i källmyrar v. Åby älv. B: Källbomark (översilningskärr m. Montia rivularis; i bsk. bl. a. Paludella o. Helodium, 1953). F: Lund
fors (mindre källdrag i alsnår v.' älven 1950). — Ny för Byske sn; enda
förut kända kustlokal i övre Norrland är ovan Kågedalen i Luleå-trakten
(enl. HA).
Hieracium. (Arterna bestämda av E. Almquist; endast ett högst obe
tydligt material har insamlats.)

Hieracium suecicum (coll.). T. allm. i vägkanter o. älvbrinkar m.m.
B: Frostkåge; Renholmen; Gagsmark. F: Blåfors, ymnig; Islandsbäck;
Fällfors (Marranäset); Brännland; Lillkågeträsk.
II. dubium (coll.). B: Gagsmark. F: Blåfors o. Ålund (allm. i vägkanter
m.m.); Fällfors.
H. cfr distraclum. F: Blåfors (»Kläppen»),
H. dissimile. F: Blåfors.
II. minuriens. F: Blåfors.
H. cfr porrigenliforme. F: Ålund.
H. subpellucidum. F: Ålund; Brännan (rikl. i dikesren).
H. dolabratum. F: Blåfors. — Sannolikt spridd i hela omr.
H. anguslum. F: Blåfors (rikl. bl. a. i lövsnår v. Åby älv).
H. chloromelanum. F: Blåfors flerst., bl.a. i tallskogsbryn v. »Farbror
Nisses stuga».
Taraxacum. (Arterna bestämda resp. kontrollerade av G. Haglund.)
Taraxacum falcatum (syn. T. brachycranum). T. allm. i sandiga backar;
även funnen i fodervallar. B: Byske samh. F: Blåfors; Ålund; Fällfors.
T. croceum (coll.). B: Kinnbäck, dikesren v. gamla landsv. ovan Bjäsviken 1952. F: Blåfors o. Ålund, flerst. v. Åby älv (fuktiga ängssamh. i
brinkar), även v. Djupbäcken; Fällfors (Marranäset) 1952, S. Finnträsk
(fuktäng v. sjön) 1952. — Flera småarter (två eller möjl. tre) representerade.
T. cochleatum. F: Fällfors, ängsbacke v. älven ovan fallet 1951.
T. veslrobottnicum. B: Tåmeträsk, vägkant ovan Simmersjön 1952.
h: Blåfors allm. (fuktig ängsmark v. älven; Djupbäcken m.fl. st.); S. Finn
träsk (v. sjön 1952); Fällfors (gräsmatta v. kyrkan 1950; Marranäset, i
fuktäng 1952).
T. brachycephalum. F: Blåfors (vanlig i fodervallar m.m.); Ålund (Gamla
skolan 1951).
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T. Ekmanii. F: Blåfors (fodervall), 1950 o. 1951.
T. recurvum. B: Byske samh. 1951. F: Blåfors (fodervall 1951); Alund
(vägkant 1951); Fällfors (gräsmatta v. kyrkan 1950).
T. remotijugum. Flerst.; områdets kanske enda relativt säkert indigena
Vulgaria-art. F: Blåfors här o. var (spec, i fuktiga ängsbrinkar v. älven);
Fällfors (äng v. Byske älv 1950).
T. trianguläre. F: Blåfors (allm. i fodervallar, på gårdsplaner m.m.);
Ålund (flerst. 1951).
T. alatum. F: Blåfors (ett ex. i kanten av åker på myrjord 1951).
Ny
för Västerbotten.
T. canorubens. F: Fällfors (v. älven ovan fallet 1951).
T. longisquameum. Denna i S. Sverige mycket allm. art är uppenbait
sälls. inom området. F: Blåfors (spars. i fodervallar 1951).
T. fasciatum. F: Blåfors (fodervall 1951).
T. cfr laetiforme. F: Blåfors, riklig i fodervall 1951. — Antingen denna
art (förut blott känd fr. Finland) eller en närstående men hittills obeskriven
sådan (Haglund in litt.).
T. lucescens. F: Blåfors (klövervall 1952).
T. pectinatiforme. B: Byske samh. (ruderatvegetation), 1952.
T. subpenicilliforme. B: Drängsmark (Tellåsens gård, i gräsmatta 1952).
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göran wahlenberg och carl johan hartman.
EN EPISOD FRÅN DE SVENSKSPRÅKIGA FLORORNAS
GENOMBROTTSTID.
AV

HANS KROOK.
När Carl Johan Hartman första gången kom till Uppsala det var 1811 — vistades Göran Wahlenberg utomlands. Hartmans
förste akademiske lärare blev Samuel Liljeblad, och när han längie
fram disputerade, var det under Carl Peter Thunbergs presidium.
Sannolikt har Wahlenberg och Hartman inte haft någon beröring
ined varandra under Hartmans tidigare studentår. Det var först
under sin lid som informator hos bryggeriåldermannen Lychou i
Stockholm som Hartman vid ett tillfälligt besök i Uppsala kom i
kontakt med Wahlenberg. Det personliga förhållandet dem emellan
förefaller det från början inte ha varit något fel på. I ett brev till
Olof Swartz1 1814 föreslår Wahlenberg, att Hartman skall utses
att få företa en resa i Norge, ett anbud som från norsk sida givits åt
Wahlenberg.
Hartmans tillfälliga besök i Uppsala ägde rum 1818. Swartz hade

just avlidit, och när den botaniska världen därigenom förlorat sin
nestor, var det naturligt att uppmärksamheten i högre grad än tidi
gare riktades mot Wahlenberg. Hartman skriver till Elias Fries2,
alt Wahlenberg vid ett besök i Stockholm lovat att göra sitt bästa för
att i någon grad ersätta den lidna förlusten, och, skriver Hartman,
»subtraherat några egenheter torde han bli stolpen för vår svenska
botanik, hälst han nu på en tid börjat låta resonera med sig». Och i
brev till Wahlenberg skriver Hartman3, i det han beklagar Swartz’
död, att han skulle tröttna att dyrka Flora, om ej Wahlenberg fanns.
I den tidigare brevväxlingen mellan Wahlenberg och Hartman
talar de båda om att i framtiden ofta och mycket byta växter, de
begär varandras desideratlistor, och uttalar glädje över kommande
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sammanträffanden. De tretton brev från Hartman till Wahlenberg4
liksom de två brev från Wahlenberg till Hartman5, som finns be
varade, andas ömsesidig aktning och uppskattning.
Wahlenberg tycks ha nämnt för Hartman att han har en Flora
Upsaliensis under arbete« — att han sedan länge var i färd med sin
Flora svecica behövde inte påpekas, det var ett allmänt bekant faktum
bland de samtida botamsteina. Att däremot Hartman ingenting säger
om att han är sysselsatt med att utarbeta en svensk flora är däremot
mer anmärkningsvärt, men lätt förståeligt. Det kan inte ha tett sig
särskilt lockande att inför Wahlenberg som var »strängare linnean
än Linné själv» erkänna framfödandet av en flora efter andra
principer än Linnés — och därtill avfattad på svenska språket.
Beträffande den sista synpunkten framgår Wahlenbergs in
ställning tydligt av vad han några år tidigare skrev i ett brev till
Swartz7: »Liljeblad är rätt krasslig så att han ofta kjikar efter
andan, men ändå vill han partout gjöra en ny upplaga af sin Flora,
och vill per aures draga mig med in i den saken. Huru det går så
blir jag vist en later medarbetare i den saken; ty den är platt intet i
min smak.»8
Wahlenbergs sista bevarade brev till Hartman lämnar intet
övrigt att önska ifråga om välvilja.9 Han skriver där: »Då maj
månad nu snart nalkas så torde jag få afbida Herr Candidatens
lyckliga hitkomst för att kunna visa med hvilken tacksamhet jag
förblifver» osv. Med Hartmans lika älskvärda svar på detta brev
upphör all bevarad korrespondens dem emellan.
Men ännu så sent som ett helt år därefter skriver Wahlenberg
helt välvilligt om Hartman i ett brev till Fries49, att Hartman varit
i Uppsala hela terminen och skall nästa måndag avlägga sin medicine
kandidatexamen, och att dessa studier distraherat honom åtskilligt
från de botaniska nöjena. Han konstaterar att Hartman därvidlag
drabbats av samma öde som han själv.
Så utkom 1820 Hartmans flora11 och därefter en anonym recen
sion i Svensk Literatur-Tidning12. Vem författaren till recensionen
var kan läsas mellan raderna, ja nästan på dem, och det framgår av
flera samtida brev att det inte rådde någon tvekan om vem som
skrivit den.13
Recensionen bedömer inte floran efter vad den ville vara —
nämligen en lättillgänglig handbok för nybörjare inom botaniken
— utan behandlar den som vore den ett försök att revolutionera
systematiken. Som tillhygge begagnar recensenten vad Linné sagt —
Sv. Bot. Tidskr., 54 (I960): 1
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och de av denne en gång givna reglerna står för recensenten för evigt
fast, och han utslungar som en anklagelse, att Hartman föga aktar
Linnéiska principer. I sådana fall, där Hartman fört arter till andra
släkten än de tidigare tillhört, heter det att Hartman för arter från
det ena Linnéiska släktet till det andra, liksom kände Linné icke
sina egna släkten. Nej, menar recensenten, Hartman inför ett dunkel
i botaniken som återför den till det barbari, från vilket Linné frälste
vetenskapen.
Wahlenberg blottar, att han är sårad av att Hartman inte följt
hans undervisning, ty redan i recensionens inledning säger han, att
det är tydligt att nybörjaren inte kan skaffa sig någon överblick over
en erfarenhetsvetenskap, när han är utan muntlig handledning eller
rent av försmår den. Är det inte vida bättre, om nybörjaren har en
lärare, som efter hand för honom öppnar vidsträcktare utblick över
vetenskapen? Men att upplysas av andra, särskilt när det har sken av
tvång eller förbindelse, auktoritet eller dylikt är inte så behagligt eller
så smickrande som att tro sig själv kunna se allt, skriver Wahlen
berg.

Dessa ord måste djupt ha smärtat Hartman, ty han hade säkerligen
mer än gärna velat följa Wahlenbergs undervisning och räkna ho
nom som sin lärare. Men Hartman var som ung student mycket fattig
och hade inte råd att ligga i Uppsala längre sammanhängande
perioder, utan var för sin utkomsts skull tvungen att livnära sig på
informatorstjänster, som tvingade honom att vistas fjärran från uni
versitetet. Recensionens anmärkning var alltså såtillvida befogad,
som man får räkna Hartman som autodidakt.
Men något som särskilt förargade Wahlenberg var att Hartmans
flora var skriven på svenska. Det har ökat osäkerheten, att inlöra
svenska språket i vetenskapen, menade han.
Att det faktiskt fanns något gott inblandat i boken sade sig Waiilenberg dock inte vilja förneka — växtorterna är ofta goda, skriver
han, men skyndar sig att tillägga att detta mera sällan är författarens
förtjänst, utan tvärtom kan det räknas honom till last att han så
ofta olovligen tagit från andra, som själva velat kungöra sina fynd.
Wahlenberg slutar sin recension med att understryka att han
skulle ha låtit boken passera opåtalt, om den varit en akademisk
disputation, men när den utges som handbok för nybörjare blir
förhållandet helt annorlunda. Recensenten gör sig ett helt annat be
grepp om vetenskapens önskliga fortgång och tänker på helt annat
sätt arbeta därföre, slutar Wahlenberg.
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Kort efter det denna recension nått sin säkert lika häpna som
bestörta läsekrets, skrev Fries ett brev till Hartman14 och tackade
för boken som han fått sig tillsänd. Men han framhåller, att han
tycker det var tråkigt att Hartman inte tidigare låtsats om att han
hade en llora under arbete — det var tydligen inte bara Wahlenberg
som hållits okunnig om detta — ty hade han gjort det, hade Fries
kunnat ge honom åtskilliga upplysningar av värde. Kanske du trodde
att jag skulle bli avundsjuk, för att jag själv hade en llora under
arbete, undrar Fries. »Emedlertid gratulerar jag till dess utgifvande.
Visst hade jag ock något att anmärka, men måste tiga, sedan jag idag
läst Recens. i Ups. Litt. Tidn.— Svarar du på den? Eljest, unter uns,
gör jag det.»
Det behövde emellertid Fries inte göra, ty kort därefter svarade
Hartman själv på recensionen i ett bihang till samma tidning.1®
Tonen i Hartmans svar är raljant, nästan munter, och redan i bör
jan sätter han fingret på en av Wahlenbergs ömma punkter, i det
han säger, att recensenten inskränkt sig till en enkel prövning huru
vida författaren följt Linné eller i vad mån han vågat avvika från
honom. Därmed träffade Hartman huvudet på spiken, även om just
denna del av kritiken inte speglade Wahlenbergs innersta bevekelsegrunder för det häftiga anfallet.
Beträffande det av Wahlenberg i recensionen skisserade för
hållandet mellan lärare och elev förlöjligar Hartman Wahlenbergs
påstående och passar i en not på att prisa Swartz. »Var öppnades
lärjungen en faderligare famn än din?» Det är lätt att läsa Hart
mans outtalade tanke: »Sannerligen inte hos Wahlenberg.»
När det gäller själva växtbeskrivningarna, vilkas förmenta dun
kelhet Wahlenberg angripit, ställer Hartman honom mot väggen
genom att som exempel på mindre goda sådana hämta några ur
Wahlenbergs Flora Lapponica.16 Men Hartman anger inte vem
som är författaren, han låtsas på måfå ha tagit ett par växtbeskrivningar ur ett annat arbete, vilket som helst.
Wahlenbergs beskyllning, att Hartman mer avvikit från Linné
än någon annan svensk botanist, avfärdas med det onekligen slående
påståendet att det är lätt gjort, så få botanister vi sedan hans tid ägt.
Och ifråga om att skapa nya släkten har, »för att ej tala om andra,
Wahlenberg ej dragit sig för att av Linnéiska genera bilda åtskil
liga egna», säger Hartman. Något vitsord bör väl författaren äga,
säger lian, da han sannolikt äger det fullständigaste och på egna
exemplar rikaste svenska herbarium som funnits.
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Till sist skriver Hartman, att om hans arbete inte har viktigare fel
än de som andragits, skulle han betrakta recensionen som en verklig
triumf — »men det är uppenbart att den är skriven med en (hciil
ning, vars motiv framlyser klart även för de minst deltagande».
Det råder intet tivel om att Hartman vann mångas sympatier med
siti svar, och Wahlenberg hade nog gjort klokt i att från och med
nu låta hela saken bero. Det fanns också sådana, som försökte
förmå honom därtill. Så skriver Johan Emanuel Wikström i ett brev
till Wahlenberg17, att Hartmans bok blivit alltför partiskt bedömd
av recensenten — Wikström låtsas inte ha någon aning om vem
denne kan vara. Han skriver vidare, att han tycker det är påkostande
att se, att de som borde gå varandra till mötes med välvilja och
förtroende i stället splittras för livstid. Och vad värre är: en historia
som denna åstadkommer även söndring i vidare kretsar.
Kort därefter återkommer Wikström till samma sak i ett annat
hrev till Wahlenberg18, i vilket han berättar att han talat med
Fries om saken, och att även denne ställt sig oförstående infor frågan
om vem som kunde ha skrivit recensionen. Wikström prisar Hart
mans modesta ton i sitt svar och försäkrar att alla botanister i Stock
holm i likhet med dem i Uppsala står helt på Hartmans sida. Varje
vidare svar av recensenten skulle bli något som endast angick denne
själv och hans egoism men inte författaren och hans bok. Allt töitryck är en styggelse, det må utövas av vem som helst. »Man muss
leben und leben lassen!»
Så slutar Wikström sitt brev, som ju inte kan uppfattas som något
annat än ett ärligt och välment försök att förmå Wahlenberg att
i fortsättningen förhålla sig passiv i denna sak.
Fries skriver i ett hrev till Carl Stenhammar19: »För mig syns
W:s Recension öfver Hartmans bok altför hård — jag kan ej gilla
dess ton, ehuru jag tror mig upptäckt nästan flera omärkta än an
märkta fel i boken. Hartmans svar är ock blifvit personelt. Har
striden afstannat eller skrifver W. någon duplik der uppå — W. har
säkerligen i första ögonblicket skrifvit den — och kanske efter någon
tid ändrat åtskilligt — äfven jag har blifvit bättre nöjd med mycket
än i början.»
Men Wikströms — och eventuellt även andras— vädjan var för
gäves. Wahlenberg återkom med ett bidrag i Svenska LiteraturTidningens Bihang, även detta anonymt, och så långt att det sträckte
sig in i föjande nummer.20 Wahlenberg anstränger sig krampaktigt
att bibehålla sin anonymitet: inledningsvis säger han att han inte
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tänker svara på de personliga antydningar Hartman gör, inte heller
besvara de återfall som Hartman gjort på den förmente recensen
tens skrifter.
Wahlenberg går också vidare på den redan förra gången inslagna
vägen, nämligen att betrakta Linné som den mall allt bör rätta sig
efter. Och han anser det inte vara en slump som gjort att en Linné
danades i vår nord, utan han menar det vara en stor naturenlighet.
Detta är en tankegång som Wahlenberg gav ett flödande uttryck åt i
sin ett par år senare publicerade uppsats »Linné och hans veten
skap».21
Då det gäller de stora upptäckter av nya växter som sedan Linnés
tid blivit gjorda, och vad deras inflytelse vidkommer, så är den dels
mindre, dels annan än de flesta förmodar, skriver han. Att dessa
upptäckter förändrar de Linnéiska grundsatserna i allmänhet kan
man väl icke säga, utan tvärtom kunde man påstå att dessa där
igenom bekräftas. Det är som synes en säregen dialektik Wahlenberg
hänger sig åt!
I sin recension hade ju Wahlenberg gjort gällande att bruket
av svenska i stället för latin skulle fördunkla framställningen. På
detta hade Hartman genmält, att han fann svenska språket till och
med mer böjligt än latinet, vilket snarare befordrat än hindrat den
latinska terminologins lärande. På detta svarade nu Wahlenberg
med för honom karakteristisk ironi, att det är så sant, att svenska
språket är böjligt; det har här till och med fått böja sig allt för mycket.
Som framgår fördes diskussionen ej endast å högsta nivå. Ett
exempel pa detta utgör också Wahlenbergs svar på Hartmans på
stående om att han innehade det största herbariet i landet. Hur rask
man än är i att skalla sig vad andra samlat, så får man därigenom
nästan alltid ofullkomligare exemplar och saknar nästan all kunskap
om dessa exemplars sammanhang med den övriga naturen där de
vuxit. Detta är en ren kitslighet från Wahlenbergs sida, och han
predikar därmed en lära som han inte själv kunnat efterleva.
Wahlenberg räknar upp en rad orter och växtställen, vilkas
namn Hartman stavat fel, och slutar denna vidräkning med att
insinuant påstå, att i Hartmans samling finnas exemplar, som upp
givas vara från ganska oförmodade ställen.
Till sist säger Wahlenberg, att han tror att det vore bäst om
Hartman meddelade nybörjaren sådan kunskap som sätter honom i
stånd i att bruka skrifter, som Hartmans bok alldeles icke gör um
bärliga. Med detta sista hugg låtsas Wahlenberg för andra gången
15-603371
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inte om vad Hartman uttryckligen sagt i förordet till sin flora nämligen att den som eftersträvar noggrannare kunskaper snart
nödgas rådfråga de författare som skriver på latin.
Wikström hade ju skrivit ett brev direkt till Wahlenberg om hans
recension. I ett brev till Fries® säger han, att den måste betraktas
som ett utslag av arghet, som skapar splittring mellan botanisterna.
Men å andra sidan betraktar han Hartmans svar som högst till
fredsställande. Han återger också vad han skrivit direkt till Wahlen
berg och berättar, att denne på detta svarat att han hade mycket att
säga om denna sak och undrade vad Fries sagt om boken och
recensionen. Men inte ett ord om vem som verkligen skrivit recen
sionen! Härpå svarade jag, skriver Wikström, att Fries tyckte det
var en god bok, och alt ingen av oss kunde tro, att en landsman och
vetenskapsidkare ville skriva en sådan recension. »Jag förmodar
Bror delar mina tänkesätt i thy fall, och jag förklarade härjemte, att
jag icke känner någon botanisk bok som till alla sina detaillei äi
så consequent som Hr Hartmans; jag vet också icke att nämna någon
Skrift, efter hvilken Sveriges växter lättare examineras än efter
Hartmans.» Slutligen berättar Wikström att Wahlenberg nu läi
skola ge boken sista knäcken genom ett genmäle. »Är det på detta
sätt, som Recensenten vill fatta den botaniska Sceptren i värt land,
så fruktar jag, att hans välde är vacklande.»
Några månader senare skriver Fries till Wahlenberg23, att sedan
denne avgivit sitt omdöme över Hartmans flora, bör han själv för
tiga sitt. Men hade jag i tid fått veta om dess utgivande, skriver han,
hade många felaktiga uppgifter från södra Sverige kunnat bli rättade
- »nu har jag i stället blifvit felciterad. Emedlertid värderar jag
Hartman sjelf ganska mycket för dess flit i en sak der han hvarken
vunnit någon befordran eller understöd.»
Till Hartman skriver Fries24, att han är glad över att Hartman
inte tagit illa upp hans kritik av floran — vi disputerar inte för att
få rätt åt våra egna meningar, skriver han, utan för att uttala san
ningen. »Helt annat är meningen med Wahlenbergs egoism, som
nu väl inte längre kan förblinda någon.»
Själv tycks Fries ha uppfattat dessa sina brev till Wahlenberg
och Hartman som gruvliga salvor, ty i ett brev till Carl Steniiammar25 säger han: »... genom mina sista uppriktiga bref har jag stött
mig så mycket både med Hartman och W., att jag öfver halft år icke
haft bref från dem och får troligen icke mer». Fullt så farligt var det
emellertid inte.
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Kort därefter svarade Wahlenberg på Fries’ brev2«: »Angående
det som sednast hos oss passerat i vetenskapligt afseende kan jag
bloll yttra mig något i allmänhet och det under beklagande att alla
åsikter här så föga kunna utvecklas. Det är väl onekligt att mycket
bl il vit gjort blott för att åstadkomma något nytt, att hvar och en gör
detta nya på sitt sätt, att derigenom en namnförbistring uppstår, som
högst menligt verkar på vetenskapen och ännu mer på dess anseende
och användbarhet. Ett motverkande deremot kan således synas vara
icke allenast påkallat af omständigheterna utan också nyttigt för
sjelfva vetenskapen. Huruvida återigen detta motverkande skett på
lempligt sätt, det lemnar jag gärna derhän. Emedlertid lära icke
misstydningar deraf hafva felat, och jag i anledning deraf icke nog
önska att dessa må finna så litet insteg som möjligt.»
På detta svarade Fries27, att det i denna sak vore åtskilligt att
anföra och att han i principen är emot Wahlenberg, men han vill
inte mer uttala sig i denna sak, och han ber om ursäkt att han nu kom
att blott vidröra ämnet.
Men Wahlenberg återkom själv till det än en gång i sitt svar till
Fries.28 Fortfarande ger han ingen direkt antydan om alt det skulle

varit han som skrivit recensionen, och han låtsas alltjämt lika obe
rörd av det enhälliga motstånd han mött: »Hvad den ofta vidrörda
Recensionen vidkommer, så bör man visst icke upprifva gammalt
ondt, så mycket mindre som man nu äfven på längre afstånd tyckes
börja inse att den var stort mindre än nödvändig för att (ill någon
liten del frälsa vetenskapens anseende hos förnuftigt folk. Man
tyckes nu börja blifva mätt på nomenclaturs nyheter i alla saker, och
så äfven i Botaniken.»
Var Wahlenberg kan ha funnit denna tröst är ovisst. Men själv
klart är att saken omsider rann ut i sanden och glömdes. Kvar stod
dock ett ytterligare understruket intryck hos de samtida botanisterna
a\ Wahlenberg som en egoistisk kverulant och som en stockkon
servativ bokstavstroende Linnédyrkare, som var i stånd att misstro
en sak enbart av den anledningen att den innebar något nytt.
Man får av recensionen och de följande inläggen lätt uppfatt
ningen att det främst var hans iver som rättrogen linnean som drev
honom att framträda på detta sätt. Men möjligen kan han också ha
drivits av grumligare motiv — kanske kände han fruktan att Hart
mans flora skulle hota den ställning han hoppades att hans egen
under arbete varande Flora svecica skulle inta. Det vore i så fall
en farhåga som skulle besannas. Wahlenbergs Flora svecica29 kan
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sägas ha varit »antiquerad, redan då den utkom. I Sverige gällde den
likväl länge som en kanonisk bok, men utträngdes, sedan andra
upplagan af Hartmans Skandinaviska Flora utkommit.»30 Efter att
ha utkommit i sin andra upplaga förlorade Wahlenbergs flora
successivt i betydelse, medan Hartmans kom att inta en dominerande
ställning under en period av nära sextio år, och den utkom i inte
mindre än elva upplagor.31
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FLORAN KRING RYDBOHOLM OCH VISKAFORS
I DAG OCH FÖR 40 ÅR SEDAN.
AV

G. A. WESTFELDT.
Under loppet av 40 år hinner floran omkring ett fabrikssamhälle
att förändras högst avsevärt. Sjöhålor fyllas, vägar rätas och omläggas
och bebyggelsen tar äldre tiders åkrar och hagmarker i anspråk.
För några år sedan återfann jag en liten anteckningsbok, som hart
när fallit mig ur minnet. »Rydboholm med omnejds flora», hade jag
präntat på titelbladet och anteckningarna voro daterade den 1/11
1918. Då jag läst igenom alstret fann jag, hurusom många uppgifter
voro föråldrade under det att andra alltjämt voro högaktuella. Gamla
växtlokaler och även arter voro försvunna medan en del, som tidigare
helt saknats, voro rikligt företrädda. Jag beslöt mig för att återknyta
bekantskapen med min barndoms blomstermarker för att utröna,
huru stora olikheterna egentligen voro. 40 år är dock en rätt lång
tidrymd och även om jag då och då under de gångna åren besökt
trakterna omkring Rydboholm och även exkurrerat där, var jag
förvissad om, att jag skulle göra en hel del intressanta rön.
Jag kommer i det följande endast att uppehålla mig vid arter, som
ur en eller annan synpunkt äro av större intresse. Allmännare växter
förbigås och dessutom lämnas barrskogarnas och mossmarkernas
representanter nära nog helt åt sidan. Här sker ju dock egentligen
ingen förändring. Mossarna dikas visserligen på sina håll och hyggen
röjas men det är egentligen inga arter som försvinna och inga nya
som tillkomma och berika floran. Den submersa vattenfloran har
jag även förbigått i denna uppsats förnämligast av den orsaken, att
det i dag snart sagt ej finns någon båt i denna fisklösa och sommartid
stinkande kloak, som kallas Viskan.
För att citera anteckningsboken av 1918 omfattar mitt område
»Viskadalen från Borås stads gräns i norr till Seglora sockengräns i
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söder», en sträcka på cirka 7 km. Härtill kommer skogspartierna på
ömse sidor om dalgången inklusive Bålåns dalgång från Bossnäs till
Hängsjön. Det blir geografiskt sett NV-delen av Kinnarumma socken,
NÖ-delen av Seglora samt angränsande partier av Borås stad.
Berggrunden utgöres helt av järngnejs och några körtlar eller
gångar av grönsten äro ej kända. Bullstensåsarna, som äro obetyd
liga, sakna i likhet med moräntäcket kalk. Inom denna del av
Sjuhäradsbygden utbredde sig ända fram till industrialismens ge
nombrott ett vidsträckt, glesbebyggt och nära nog väglöst skogsområde
av typiskt oligolrof karaktär, Rönneskog. Även om trakten i senare
tid skiftat utseende, står barrskogen på liera håll hög och dyster
ända in på Viskan och mossmarkerna utbreda sig över vida arealer.
Det är en karg och frostlänt bygd utan några större nivåskillnader.
Tall, gran och björk äro de vanligaste skogsträden, här och var med
inblandning av asp, rönn, ek och lind. Hasseln är sällsynt men
undertryckta bestånd finner man understundom inne i granskogarna,
varslande om att lövskogen i äldre tider haft en vidsträcktare utbred
ning. Sedan ån vid Viskafors fabriker genom en smal, kanjonliknande dal störtat utför de höga bergstupen, ändrar naturen utseende.
Höga, lodräta bergväggar begränsa dalgången. I de vidsträckta ras
markerna möta oss en del för bygden främmande lövskogsarter och
förflytta vi oss ytterligare några kilometer söderut — men då äro vi
också utanför mitt område — nå vi den punkt, där Forn-Viskan för
tusentals år sedan nådde det dåtida Västerhavet i en av Viskadalsfjordens innersta vikar (88 m ö.h.).
Vårfloran är på grund av kalkbristen i moränen den fattigaste
tänkbara. Lövängar saknas helt och det är endast på en eller annan
punkt, som man finner några vår- och försommarhlommor. Lathraea
är för länge sedan utgången på sin enda kända lokal och blåsippan är
en utomordentlig sällsynthet. Ranunculus Ficaria och Gagea lutea
saknas helt och hållet och Mercurialis, som nära nog är en karaktärs
växt för Viskadalens lövskogsfragment, finner man först några kilo
meter söder om Viskafors. Däremot växer förvildad Daphne på ett
par punkter vid Rydboholm. Tussilago var länge en stor raritet men
är nu vanlig på kulturpåverkad mark i dalgången. Dess frände
Petasites hybridus är däremot utgången på sin enda lokal, under det
att Chrysosplenium alternifolium håller sig kvar under en häggbuske
i bergstupet vid Brofors. Vid sidan om vitsippan är Thlaspi alpestre
numera ortens vanligaste vårblomma.
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Av försommarens blomster äro Actaea, Paris, Polygonatum verticillaium och Trollius funna på några ställen och Polygonatum
multiflorum förekommer rikligt på sin enda kända lokal vid Bålåns
stamp.
Lund floran är rikast företrädd i rasmarkerna vid Viskafors fabrik.
I trädskiktet ingå förutom våra vanligaste löv- och barrträd enstaka
exemplar av alm, lind, lönn och oxel. I buskskiktet dominera hassel
och hägg med inslag av Amelanchier spicata, Cornus alba och Sam
bucas racemosa. Betydligt sällsyntare äro Crataegus calycina, Lonicera Xylosteum, Ribes alpinum, Viburnum samt i äldre tider även
Berberis. I fältskiktet ha bl. a. antecknats: Actaea, Astragalus glycypliyllus, Campanula persicifolia, Carex digitata, Impatiens Nolitangere, Lactuca muralis, Lathyrus silvestris, Stachys silvatica, Vicia
sepium och V. silvatica och i de torrare, solexponerade delarna
Campanula Cervicaria, Epilobium collinum, Hypericum montanum,
Torilis japonica och Verbascum Thapsus. Ett intressant inslag i ras
markerna är även Lonicera Periclymenum. Det finns en muntlig
uppgift om att denna art sedan gammalt skulle vara känd från Viska
fors men först under sistförflutna sommar förunnades det mig att
återfinna denna vår vackra lian. Den växer flerstädes under bergstu
pet förnämligast på marken men här och var finner man även
exemplar som slingrar sig kring buskar och smärre träd. — Cam
panula Cervicaria uppgavs redan av Rudberg 1902 för Viskafors,
iakttogs sedan under en följd av år och sågs sista gången 1916.
Åsträndernas flora har under de sista fyrtio åren undergått stora
förändringar längs \ iskan. Det är i dag framför allt Glycerin maxima,
som sätter sin prägel på växtligheten utefter ån. Sandberg & Söder
berg uppgåvo 1922 arten som förekommande »flerst. i Viskan söder
om staden». I mina anteckningar från 1918 upptog jag den endast
från en lokal i Rydboholm. Jättegröet växer i dag i ofantliga mängder
och i slutna, tämligen rena bestånd mellan Borås och Rydboholm och
även söderut träffas den utmed ån långt ned i de centrala delarna av
Marks härad. Vid dammfästena håvade man tidigare upp stora
kvantiteter av Glycerin, som lösryckts från bestånden högre upp efter
ån och som sedan drivit med strömmen. Numera släpper man Glycma-driften förbi dammfästena och under sistförflutna sommar,
särskilt under semestertid med lågt vattenstånd, såg man ofantliga
mängder drift utefter ån ned mot Seglora kyrka. Då jättegröet hittills
ej setts norr om Osdals herrgård (belägen 3 km söder om Borås
stads centrum), har man all orsak alt förmoda, att den siste enskilde
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ägaren till gården, godsägare Claes Carling, som inom parentes
var en väldig nimrod, lät plantera växten vid Viskan till skydd töi
andfåglarna. Denna plantering bör ha ägt rum vid sekelskiftet eller
möjligen något tidigare. Naturligtvis har denna invasion av Glyceria
maxima påverkat den ursprungliga floran. Några arter såsom Hippuris,
Hottonia palustris och Ranunculus Lingua äro efter allt att döma för
kvävda, andra åter såsom Acorus och Iris Pseudacorus ha klarat sig
bättre i konkurrensen och i synnerhet gäller detta Epilobium adenocaulum, som är knappt 25 år gammal i våra bygder (Westfeldt
1938). _ En viss konkurrens möter Glyceria från Typha latifolia,
som för varje år blir allt vanligare i bygden men som 1918 kunde
räknas som en stor raritet inom området.
År 1919 hämtade författaren några exemplar av Hydrocharis från
Åsunden vid Ulricehamn och planterade ut dem i Maden i Rydboholm, där arten sedan hållit sig kvar och iakttogs senast 1959.
Det kan tilläggas, alt den spritt sig nedför Viskan. Så sent som sistförflutna sommar såg jag den i avar i närheten av Seglora kyrka.
Det har sagts mig, att Osmunda regalis i äldre tider skulle ha före
kommit i den långa forsen vid Viskafors (Westfeldt 19o3). Det
finns inget i lokalens natur som jävar påståendet. Uppgiften bekräftas
för övrigt genom ett belägg i Göteborgs Botaniska Trädgårds her
barium, insamlat av J. A. Rydholm 1876. I dag finns Osmunda ej
kvar här. Det är säkerligen genom kraftstationsbyggena, som växten
försvunnit. Däremot förekommer arten ännu rikligt i bäckförgreningsområdet vid Bålåns stamp, där den växer dels på steniga holmar
i den lilla ån, dels på stränderna längs densamma (Westfeldt l.c.).
På samma ställe förekommer även Eupatorium, Hydrocotyle, Polygonatum multiflorum och P. verticillatum. Jag ifrågasätter dock om
spikbladet alltjämt finns kvar. 1959 kunde jag trots ivrigt sökande
ej finna ett enda individ. Sjöarna i Bålåns övre lopp ha i senare tid
reglerats, varför vattenståndet är synnerligen oregelbundet, vilket
kunnat inverka menligt på artens fortbestånd.
Järnvägsfloran på områdets tvenne stationer vid Rydboholm och
Viskafors är förhållandevis ointressant beroende på det näringsfattiga
substratet och på senare tiders intensiva besprutning med kemiska
preparat. Av ett visst intresse är dock de upprepade fynden av
Artemisia campestris. Redan 1918 fann jag ett exemplar av växten i
vägkanten NV om Rydboholms station. Sedan var den försvunnen
under många år, ända till dess att författaren under den gångna som
maren fann den på tre nya lokaler inom samhället. Första fyndet
Su. Bot. Tidskr., 54 (i960): 1
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gjordes i järnvägsskärningen 400 m N om stationen, det andra i en skär
ning omedelbart S om Nilspelters. På båda dessa punkter har banan
rätats i samband med elektrifieringen i slutet på 40-talet. Möjligen
har material till spårbädden hämtats från något grustag, där arlen
ordinärt hör hemma. Utmed bandelen Borås-Varberg förekommer
spontan Artemisia campestris i grusgropen strax S om Veddige station
i Halland. Det tredje fyndet gjordes i vägkanten mellan stationen och
Maden. Denna väg nyanlades i början på 30-talet. Var man hämtat
vägmaterialet är mig obekant. Det kan dock ej ha transporterats
någon längre sträcka. Påtagligt sena invandrare till stationsområdena
äro Calystegia sepium (58)1, Cerastium arvense (58), Chaenorrhinam
minus (59), Hypochoeris radicata (56), Lactuca muralis (58), Oeno
thera biennis (57), Papaver dubium (59), Pastinaca sativa (55),
Trifolium aureum (59) och säkerligen även Anthyllis Vulneraria. Den
sistnämnda finner man årligen på nya ståndorter utefter landsvä
garna i Viskadalen. Något äldre äro Amelanchier spicata, Bromus
inermis, Epilobium adenocaulum och Festuca trachyphylla, som be
visligen ej funnos inom bangårdsområdena 1918. Från sagda år
eller tidigare ha vi slutligen en del arter, som hållit sig kvar här i
decennier. Till denna grupp kunna hänföras Crepis tectorum, Jasione
montana, Matricaria matricarioides, Poa compressa, Potentilla norve
gica, Senecio viscosus, Thlaspi alpestre, Turritis glabra och Verbascum
nigrum. Det finns slutligen en rad arter som äro upptagna i min
förteckning från 1918, men som senare försvunnit: Centaurea
Scabiosa, Erigeron acre, Heracleum Sphondylium, Galeopsis Ladanum
och Symphytum asperum. — De egentliga banlinjerna äro fattiga på
intressantare arter. Vid Häradsmärket på gränsen till Borås stad och
vid Nilspetters växer Polygonatum odoratum. Tidigare var beståndet
vid Häradsmärket ganska rikt. Under senare år har det decimerats
avsevärt, vilket tydligen beror på att växten tagit skada genom
den årliga gräsbränningen på banvallen. Enligt Sandberg & Söder
berg (1922) förekom såväl Pontentilla Crantzii som P. Tabernaemontani i början av seklet på banvallen vid Viskafors station. Båda
ha säkerligen spritts hit från annan ort, ty ingendera är känd som
vildväxande i bygden. Lokalen är sedan många år tillbaka fördärvad
genom fyllnadsmaterial vid anläggningen av ett nytt stickspår. Vid
Nilspetters växer slutligen Cirsium heterophyllum i banvallens lägsta
1 Beträffande de inom parentes anförda årtalsuppgifterna se förklaringen nedan,
sid. 235.
Sv. Bot. Tidskr.,

54

(I960): 1

234

G. A. WESTFELDT

och fuktigaste partier, dit den spritts från bäckfåran i det omedelbara
grannskapet.
Ännu fattigare är floran inom fabriksområdena. Avfallet från
Viskafors bomullsspinneri brännes numera, varför man har ringa
chans att finna någon långväga främling. Det enda fynd av intresse,
som jag gjort, är Bidens pilosa (1937, se Sandberg & Westfeldt
1939). Åren 1954-58 uppträdde Chenopodium Schraderianum som
ogräs i den närbelägna vävmästarebostadens trädgård. Byggnaden
är nu riven, trädgården förvandlad till bilparkeringsplats och främ
lingen försvunnen. 4 exemplar växte dock 1959 i en nyanlagd
rabatt vid södra sidan av väveriet. Antagligen har man transporterat
jord till ifrågavarande rabatt från den fördärvade trädgården, från
fabriksområdet kring Rydboholmsfabriken finns 1'öga av intresse att
notera. Pastinaca sativa, som nu uppträder här och var i orten,
förekom 1918 endast i fabrikens omedelbara närhet. Första gången
Epilobium adenocaulum sågs i Borås-trakten var i forsen vid Rydboholms fabrik 1934. Verbascam Thapsus uppträder sedan gammalt
på platsen och under de senaste åren har jag därifrån även noterat
Hesperis matronalis, Oenothera biennis, Silene nutans och 7hlaspi
alpestre. Hartman (1879) uppger, att studeranden J. A. Rydiiolm
skulle ha funnit Verbascum thapsiforme vid »Vg. Kinnarum sn, Viska
fors och Orrleken; samt Seglora sn, Årbo och Lundsberg», .lag sökte
under hela min skoltid på de uppgivna platserna efter växten, dock
utan att finna den. Uppgiften verkade högst dubiös allra helst som
V. Thapsus uppträtt på samtliga de av Rydiiolm meddelade lo
kalerna. Ännu tveksammare ställde jag mig till spörsmålet, då jag
några år senare fann ett herbarieexemplar »V. thapsiforme» i Riks
museets samlingar, insamlat av Rydiiolm 1863. Exemplaret i Iråga
var en typisk V. Thapsus. År 1921 inträffade det egendomliga, att jag
i min egen täppa, som jag hade hos anförvanter i Rydboholm, upp
täckte etl spontant individ av Verbascum thapsiforme. Hur växten
hamnat här är mig en gåta. Själv hade jag lidigare ej gjort bekant
skap med arten, vare sig vildväxande eller i odlat tillstånd.
Bland parkflorans representanter finner man inom området Hieracium grandidens, Luzula luzuloides, Phyteuma spicata, Poa Chaixii
och Thymus pulegioides. I)e gräsmattor vari de fyra förstnämnda inga
utlades under 1880-talet. Individrikedomen är ungefär densamma
som för fyrtio år sedan. Av Phyteuma har jag dock aldrig sett mer än
ett exemplar, som under sistförflutna sommar bar fyra stänglar.
Solhems trädgård (Orrleken), där Thymus pulegioides anträffades
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1920, anlades 1908. På platsen växte även korsningen med Th.
Serpyllum. Bada äro nu utgångna till följd av att gräsmattorna blivit
omlagda. Innan så skedde llyttade författaren ell mindre bestånd av
korsningen Lill egen täppa i Äspereds socken, där det alltjämt frodas.
Utöver de nämnda representanterna för parkfloran växer Plantago
media på gräsmattan framför kontoret i Rydboholm och Salvia ver
ticil l(ün uppträdde 1916 strax söder om stationen i samma samhälle.
Jag har ej för avsikt att i denna uppsats gå in på några växtgeografiska spörsmål. Jag kan dock ej underlåta att påpeka, huru spar
samt de suboceaniska arterna äro företrädda inom området. All
männa äro egentligen blott Erica Tetralix, Galium hercynicum och
Juncus squarrosus. På enstaka punkter ha anträffats Gentiana Pneumonanthe, Hydrocotyle, Hypochoeris radicata, Narthecium, Pedicularis
silvatica och Polygonatum verticillatum, under det att Blechnum,
Leucorchis, Pilularia, Querem petraea, Radiola, Rubus plicatus samt
Scirpus multicaulis och S. setaceus saknas helt och hållet. Blechnum
och Scfr/ius-ar ter na äro dock funna inom det omedelbara grannskapet.
Lonicera Periclymenum-förekomsten i Viskafors, varom tidigare or
dats, är artens längst ifrån kustbandet belägna lokal i Viskans dal
gång.I
I förteckningen angives efter varje lokal vilket år uppgiften no
terats t. ex. (18) = 1918. Kan man ta för givet all en växt levt kvar
under en följd av år fram till exempelvis 1959 markeras detta med
(18—59). (18) hänsyftar rätt och slätt till förteckningen från sagda år.
Fyndet kan dock vara äldre och i de fall det finns beläggexemplar i
mitt eget herbarium har årtalet justerats. I den mån det varit möjligt
har jag även antytt orsaken till, varför en växt försvunnit från en
lokal.
Ett avsevärt antal av fynduppgifterna från tidigare år ha — be
hållande Rydboholm och Viskafors vanligen utan angivande av
närmare lokal — publicerats av Sandberg & Söderberg 1922,
Westfeldt 1929 och Sandberg & Westfeldt 1939. Jag har an
sett det onödigt att för varje art eller lokal göra hänvisningar till
dessa arbeten.
Av praktiska skäl har jag i förteckningen framför Rydboholm
och Viskafors, varifrån huvudparten av uppgifterna hänföra sig,
utelämnat sockennamnet Kinnarumma och något oegentligt upp
tagit dessa samhällen som självständiga enheter.
Tyvärr äro 1918 års anteckningar beträffande en del arter som
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exempelvis Parnassia, Geum urbanum m.fl. alltför summariska. Detta
har haft till följd att jag ej har kunnat göra någon jämförelse med
dessa arters nuvarande utbredning och frekvens inom området.
Nedan preciseras läget av några fyndplatser, vilka icke återfinnas
på generalstabskartan eller, fastän utsatta på denna, skulle kunna ge
anledning till missförstånd:
Bellevue: tjänstemannabostad vid Rydboholms fabrik.
Bisterbo: 1500 m NV om Rydboholms station.
Brofors: tjänstemannabostad strax S om Rydboholms fabrik.
Cedershult: arbetarebostad strax S om Viskafors fabrik.
Dalasvedjan: f.d. torpställe 2 km NV om Rydboholms station.
Fickalura: omedelbart invid Maden i Rydboholms centrum.
Fridhem: arbetarebostad 500 m NV om Rydboholms station.
Gaskullen: backkrön strax Ö om Rydboholms fabrik.
Grimsens hygge: gammalt, numera igenvuxet hygge 1500 m O om Ryd
boholms fabrik.
Hagalyckan: torpställe 4 km V om Rydboholms station och strax S om
Äktasjön i Borås stad.
Husbondängen: vid Sjöängsjön (nu Lyckesjön) 300 m VNV om Rydbo
holms station.
Häradsmärket: den punkt där landsvägen och järnvägen skär häradsgränsen 2 km N om Rydboholms station.
Laddans mosse: mossmark 300 m N om Rydboholms station.
Lida: gård 3,5 km V om Viskafors station.
Lugnet: arbetarebostad vid Viskan mitt för kontorsbyggnaden i Rydboholm.
Maden: kärrmark i Rydboholms centrum mellan fabriken och stationen.
Nilspetters: 700 m S om Rydboholms station.
Orrleken: med detta namn betecknades i äldre tider hela det nuvarande
fabrikssamhället Rydboholm. I officiella handlingar avses i dag med Orr
leken endast bostadsområdet mellan stationen och Nilspetters. Då jag sedan
gammalt såväl på växtetiketter som i växtförteckningar med Orrleken av
sett området omkring f.d. kamrerarebostaden, tillåter jag mig att har bibe
hålla denna felaktiga beteckning.
Petterlövs: nedlagd banvaktsstuga 700 m N om Rydboholms station.
Skansen eller Skanskullen: 400 m ÖNÜ om sågen vid Viskafors.
Skörasken: arbetarebostad vid Rydboholms fabrik.
Solhem: =nuv. kamrerarebostaden strax NV om Rydboholms fabrik och
inom det område jag betecknar som Orrleken.
Stampen eller Rya stamp: mellan järnvägen och Viskan 1 km N om
Rydboholms station.
Stockaströmmen: strid ström i Viskan 800 m S om Rydboholms fabrik.
Stugan: tjänstemannabostad mellan järnvägen och Viskan 1200 m N om
Rydboholms station.
Tegalyckan: numera delvis igenvuxen ängsmark 300 m NO om Rydbo
holms fabrikskontor.
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Utängen eller Ängen: Ö om Viskan vid gränsen mellan Borås stad och
Kinnarumma (mitt för Häradsmärket).
Ålarpen eller Karsjön: 600 m SV om Rydboholms station.
Ålgårdsdammen: fördämning i Viskan 600 m N om Rydboholms fabrik.

Beträffande nomenklaturen har jag följt Hylander 1941.

Artförteckning.
Lycopodium Selago. Rydboholm: 200 m N om Rönnesjö (59).
L. complanatum ssp. anceps. Rydboholm: Bisterbo (Sandberg & Söder
berg 1922), Töllesjö (29). Seglora: Vänasjö (Westfeldt 1929).
Equisetum hiemale. Förekommer alltjämt på sina sedan gammalt kända
lokaler vid Viskafors: nya bron S om fabriken o. mossen vid Viskarhult.
Botrychium Lunaria. Viskafors: Grönemad (18).
Osmunda regalis. Seglora: Bålåns stamp. Förekommer alltjämt i stora
vackra bestånd inom bäckförgreningsområdet. Föryngringen är dock sva
gare än tidigare beroende på det variabla vattenståndet. Viskafors (utan
närmare lokaluppgift, 1876 J. A. Rydholm enl. exemplar i Göteborgs
Botaniska Trädgårds herbarium). Jfr Sandberg & Söderberg 1922, West
feldt 1953 och ovan, sid. 232.
[Blechnum Spicant. Ej iakttagen. Jfr ovan, sid. 235.]
Asplenium seplentrionale. Rydboholm: vid landsvägen 200 m N om
kyrkan (58). Viskafors: berget vid fabriken (59).
A. Trichomanes. Borås: Bockaryd (18-59). Rydboholm: fabriken (18-59)
Nilspetters (18).
Woodsia ilvensis. Rydboholm: Laddans mosse (18), Lugnet (18-59),
Nilspetters (18-59), stationen (18-59). Viskafors: fabriken (18-59), skjutbanan (18-59).
Elodea canadensis. Förekommer i Viskan. Tidigast noterad 1916. Rydbo
holm: Sjöängsjön (29).
Hydrocharis Morsus-ranae. Rydboholm: Maden (inplanterad 1919). Här
ifrån har arten spritt sig utefter 'S iskan och sågs 1959 i avar nära Seglora
kyrka. Jfr Westfeldt 1929 och ovan, sid. 232.
Calamagrostis epigeios. Rydboholm: vägkant vid Häradsmärket (59).
C. purpurea. Rydboholm: Brofors (59), Nilspetters vid Viskan (59), Orrieken (16), N delen av Rönnesjö (59), vägdike vid Stampen (55-59). Seglora:
Bålåns stamp (38-59), utmed vägen mellan Äktasjön o. Hängsjön (59).
C. neglecta. Rydboholm: Maden (59).
Holcus mollis. Seglora: Dalasvedjan (59).
Trisetum flavescens. Rydboholm: Orrleken (29). Tillfällig.
Cynosurus cristatus. Rydboholm: gräsmattan framför kontoret (43).
Poa Chaixii. Rydboholm: kontorsträdgården (18-59). Jfr ovan, sid. 234.
P. palustris. Seglora: Bålåns stamp (20).
P. compressa. Rydboholm: fabriken (29-59), Skörasken (29-59), stationen
(18-59). Viskafors: fabriken (59), stationen (58-59). Jfr ovan, sid. 233.
Glyceria maxima. Växte 1918 endast vid Rydboholm: Brofors. Sedermera
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har den spritt sig utefter Viskan och växer nu längs ån genom hela området.
Jfr ovan, sid. 231-232.
Fesluca trachyphylla. Rydboholm: vid kontoret (43), stationen (59). Jfr
ovan, sid. 233.
.
Bromus inermis. Växte 1929 vid Rydboholm: Nilspetters o. Orrleken.
Har senare spritt sig avsevärt och noterades 1959 från Rydboholm: fabri
ken, Maden, Nilspetters, Stampen, Sörrya, Tegalyckan, Töllesjö. Viskafors:
herrgården, stationen, sågen. Jfr ovan, sid. 233.
B. tedorum. Rydboholm: Stugan (21). Tillfällig.
Agropyron caninum. Rydboholm: i forsen vid fabriken (59). Viskafors.
i berget bakom fabriken (59), Viskan nedom fabriken (18-59).
Sdrpus silvaticus. Rydboholm: Maden (59). Viskafors: Alvstorp (5J).
Nyinvandrad.
...
...
Carex diandra. Rydboholm: Maden (29-59), Rönnesjo (29-5.)).
C. elongata. Rydboholm: vid Viskan vid kontoret o. kyrkan (29-59).
Viskafors: Viskan vid stationen (59).
C. digitala. Viskafors: berget bakom fabriken (18-59).
C. vaqinata. Rydboholm: Bisterbo. Viskafors: Furusjön (59).
Acorus Calamus. Rydboholm: Lugnet (59), Maden (29-59), Nilspetters
(18-59), Stampen (18-59), Sörrya (18-59). Viskafors: vid bron S om fabriken
(59).
Calla palustris. Flerstädes.
Juncus squarrosus. Allmän. Jfr ovan, sid. 235.
J. macer. Viskafors: Cedershult (59).
Luzula luzuloides. Rydboholm: kontorsträdgården o. Orrleken (17-5J).
Jfr ovan, sid. 234.
Narthedum ossifragum. Borås: Bossnäs vid Bålån (18). Rydboholm:
Fridhem (18), Torvmossen (18). Seglora: vid Bålån (29). Ej eftersökt 1959.
Allium oleraceum. Rydboholm: Växte 1918 i enstaka exemplar vid Bro
fors o. Stockaströmmen. Ej återfunnen på dessa lokaler. 1959 iakttogs en
rik förekomst i backen bakom stationen.
[Gagea lutea. Saknas.]
.
Polygonatum odoratum. Finns kvar på alla de gamla lokalerna i Rydbo
holm: Häradsmärket, Lugnet, madbyggnaderna, Nilspetters, Orrleken,
Stockaströmmen, Stugan, Sörrya. Jfr ovan, sid. 233.
P. mulliflorum. Seglora: Bålåns stamp (18-59). Jfr ovan, sid. 232.
P. vertidllatum. Rydboholm: Växte 1918 i ett fåtal exemplar vid Ålgåidsdammen, där den alltjämt finns kvar. Nyupptäckt vid Seglora: Bålåns stamp
(59). Jfr ovan, sid. 231, 232.
Paris quadrifolia. Rydboholm: Brofors (59), Häradsmarket (18), Algarden
(18-59). Seglora: Bålåns stamp (18-59).
Iris Pseudacorus. Viskafors: Viskan från sågen söderut (18-59).
Orchis maculata. Borås: Bossnäs, Bålån vid Bossnäs, Utängen. Rydbo
holm: Norrya, Orrleken, Stugan, Sörrya. Viskafors: Grönemad, Alvstorp.
Samtliga lokaler noterade 1918. Ej sedd 1959.
Listera cordata. Rydboholm: Rönnesjö (16), Skansen (18), Sörrya (18).
Seglora: Bålåns stamp (18), Vänasjö (29).
Goodyera repens. Borås: Bockaryd. Rydboholm: Abborrsjön, AlkarrsliSv. Bot. Tidskr., 5i (I960): 1

FLORAN KRING RYDBOHOLM OCH VISKAFORS

239

den, Fridhem, Grimsens hygge, Rönnesjö, Stugan, Sörrya, Töllesjö. Seglora:
Bålåns stamp, Hängsjön, Vänasjö. Yiskafors. Samtliga noterinear&från
1918.
Corallorhiza trifida. Rydboholm: Rönnesjö (18-59). Seglora: Vänasjö (29).
Rumex obtusifolius. Viskafors: bakom fabriken (59).
Polygonum viviparum. Borås: Bossnäs (18). Rydboholm: Sörrya (18)
Ej sedd 1959.
P. sachalinense. Viskafors: sågen (59).
P. Fagopyrum. Rydboholm: Brofors (25), Orrleken (21).
Chenopodium Schraderianum. Viskafors: vävmästarebostaden S om fabri
ken (54-58). 1959 växte 4 exemplar i en rabatt vid sydsidan av fabriken.
Jorden antagligen hämtad från den gamla vävmästareträdgården.
Montia lamprosperma. Rydboholm (utan närmare lokaluppgift 29).
Stellaria longifolia. Rydboholm: Stockaströmmen (59). Seglora: SV om
Hängsjön (59), Vänasjö (29).
Cerastium arvense. Rydboholm: Petterlövs (18), Rya stamp (29). Viska
fors: stationen (58). Jfr ovan, sid. 233.
C. glomeratum. Rydboholm: rikl. i ett vägdike mellan kontoret o. Maden
(37). Jfr Sandberg & Westfeldt 1939.
Sagina nodosa. Rydboholm: Maden (17). Lokalen fördärvad genom ut
fyllnad.
Spergula vernalis. Rydboholm: Fridhem (18), bakom stationen (18-59)
S. rubra. Rydboholm: Orrleken (18).
Scleranthus perennis. Borås: Bockaryd (29).
Silene Cucubalus. Rydboholm: fabriken (53-59), Fickalura (18-59) Nilspetters (18), Orrleken (18), Tegalyckan (59).
S. dichotoma. Rydboholm: Töllesjö (18).
S. rupestris. Rydboholm: Bisterbo (22), Laddans mosse (18), Nilspetters
(18-59), Skörasken (Tegakällan) (18). Viskafors: gamla skolan (19-59)
sågen (18-59).
S. nutans. Rydboholm: Brofors (20), fabriken (27-59). Jfr ovan, sid. 234.
Melandrium noctiflorum. Rydboholm: Orrleken (29). Viskafors- träd
gårdsland bakom fabriken (59).
AL album. Rydboholm: Orrleken (14), Sjöängen (16), Skörasken (18).
M. rubrum. Rydboholm: Brofors (59), Fickalura (59), Orrleken (18)
Adventiv.
Dianthus deltoides. Rydboholm: Orrleken (18).
Nymphaea alba ssp. Candida. Seglora: Bålåns stamp (21).
Thalictrum flavum. Rydboholm: Brofors (18), Viskan vid Lugnet (18-59)
Stugan (18).
Actaea spicata. Rydboholm: Ålgårdsdammen (1 ex. 18-59). Viskaforsbakom fabriken (18-59).
Trollius europaeus. Rydboholm: Brofors (18-59), Maden (18), Sörrya (59).
Utgången vid Maden på grund av vägomläggning.
Anemone Hepatica. Borås: Bockaryd (18, nu utgången). Rydboholm:
Stampen (18-59), S om Utängen (18-59), Ålgårdsdammen (18, nu utgången).
A. vernalis. Viskafors (utan närmare lokaluppgift, J. A. Rydholm enl.
Hartman 1879). Ej återfunnen.
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A. Pulsatilla. Borås: Bockaryd (18-59). Rydboholm: Orrleken (18, nu
utgången), bakom stationen (18-59).
Ranunculus sceleralus. Viskafors (utan närmare lokaluppgift 22).
R. Lingua. Rydboholm: Maden (18), Stampen (18). Utgången pa bada
ställena, antagligen kvävd av Glyceria maxima.
[JR. Ficaria. Saknas.]
Berberis vulgaris. Viskafors: bakom fabriken (18). Utrotad.
Chelidonium majus. Rydboholm: Bellevue (25-59).
Papaver dubium. Rydboholm: stationen (59). Jfr ovan, sid. 166.
P. Argemone. Rydboholm: utfyllnad vid Maden (18), mellan järnvägs
spåren vid Stampen (20).
P. Rhoeas. Viskafors: fabriken (59).
Corydalis fabacea. Rydboholm: Orrleken (som trädgårdsogräs 20-40). Jir
Sandberg & Westfeldt 1939.
„
..
,
Lepidium neglectum. Rydboholm: Orrleken (som tradgardsogras 20). m^Thlaspi alpestre. Rydboholm: Växte 1918på 8 lokaler. 1959 hade antalet tre
dubblats. Seglora: Dalasvedjan (59). Viskafors: stationen (59). Jfr ovan, s. 233.
Alyssum Alyssoides. Rydboholm: mellan järnvägsspåren 500 m S om
stationen (17). Tillfällig.
Armoracia rusticana. Rydboholm: Viskan vid Lugnet (18, lokalen ordärvad genom utfyllnad), Maden vid Bellevue (59). Viskafors: vid fabriken
(22-59), stationen (59).
Arabis hirsuta. Rydboholm: Orrleken (som trädgårdsogräs 21). Tilltalhg.
Turritis glabra. Rydboholm: stationen (18-59), utan närmare lokaluppgitt
(Sandberg & Söderberg 1922). Viskafors: berget bakom fabriken (34-50),
stationen (50-59). Jfr ovan, sid. 233.
Hesperis matronalis. Rydboholm: Skörasken (förvildad 18-59). Viskalois.
bakom fabriken (59). Jfr ovan, sid. 234.
Camelina Alyssum. Rydboholm: i linåker vid Stampen (19). lilltallig.
Descurainia Sophia. Rydboholm: fabriken (59), stationen (58). Viskafors:
StSrannuum. Rydboholm: Växte 1918 vid Brofors, Nilspetters, Norrya
o. Sörrya. Ej sedd 1959.
K(Vl
S. sexangulare v. boloniense. Rydboholm: Bisterbo pa ett bergsparti (18 59),
bakom stationen (29). Jfr Sandberg & Söderberg 1922, Westfeldt 1929.
Parnassia palustris. Rydboholm (utan närmare lokaluppgift 18). Jfr ovan,
sid. 236.
..,01
•• qi
\
Saxifraga adscendens. Rydboholm: Orrleken (som tradgardsogras 21-22).
Antagligen inkommen med växter från Åre. (Westfeldt 1929.)
Chrysosplenium alternifolium. Rydboholm: Brofors (18-59). Jfr sid. 230
Ribes alpinum. Rydboholm: flerst. förvildad (18-59). Viskafors: ett
mindre bestånd bakom fabriken (59), spontan?
Sorbaria sorbifolia. Rydboholm: flerst. (29), ett stort bestånd vid an N om
kyrkan (59). Förvildad.
Filipendula vulgaris. Rydboholm: Orrleken (18).
Rubus nessensis. Borås: Bossnäs (18-59). Rydboholm: Nilspetters (18-59),
Orrleken (18), Stampen (18-59). Seglora: Bålåns stamp (18-59).
Sv. Bot. Tidskr.,
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Potentilla rupestris. Yiskafors (utan närmare lokal enl. skriftl. medd. av
Sterner).

P. reda. Rydboholm: Orrleken (17-27). Publicerad av Sandberg & Sö
1922 under namn av P. canescens.
P. norvegica. Rydboholm: Gaskullen (27), stationen (18-59), Tegalyckan
(59). Viskafors: fabriken (34 o. 59), stationen (59). Jfr ovan, sid. 233.
P. Cranizii. Rydboholm: Vik (36). Viskafors: banvallen strax N om
stationen (Sandberg & Söderberg 1922). Lokalen fördärvad genom ut
fyllnad vid anläggning av ett nytt stickspår. Jfr ovan, sid. 233.
P. Tabernaemontani. På samma lokal som föregående och liksom denna
utgången (l.c.).
Crataegus calycina (curvisepala). Viskafors: berget bakom fabriken (59).
Jfr ovan, sid. 231.
Amelanchier spicata. Rydboholm: Spridd på många punkter i samhäl
let (59). Iakttagen vid Orrleken o. stationen redan 1918. Viskafors: berget
bakom fabriken (59), stationen (59). Jfr ovan, sid. 231, 233.
Medicago lupulina. Rydboholm: disponentbostaden (18), Maden (19),
Stampen (58). Viskafors: vid fabriken (59).
M. sativa. Viskafors: vid fabriken (59).
Melilotus altissimus. Rydboholm: madbyggnaden (17), Orrleken (16-17),
Stampen (57), stationen (16). Viskafors (utan närmare lokaluppgift, Sand
derberg

berg

& Söderberg 1922).

Trifolium campestre. Rydboholm (utan närmare lokaluppgift, Sandberg
& Söderberg 1922). Seglora: Dalasvedjan (59).
T. aureum. Rydboholm: stationen (59), Stockaströmmen (14), utan
närmare lokaluppgift (Sandberg & Söderberg 1922). Jfr ovan, sid. 233.
T. arvense. Borås: Bockaryd (18). Rydboholm: Nilspetters (59), Stampen
(59), stationen (59). Seglora: Almhult (18).
Anthijllis Vulneraria. Rydboholm: Fanns redan 1918 på flera ställen.
1959 sedd vid Häradsmärket, Nilspetters, Stampen, stationen. Viskafors:
stationen (58), Viskarhult (59). Jfr ovan, sid. 233.
Astragalus glycyphyllus. Viskafors: bakom fabriken (18-59).
Vicia cassubica. Rydboholm: Orrleken (17-59), stationen (28).
V. silvatica. Rydboholm: Häradsmärket (58-59). Viskafors: bakom fabri
ken (18-59).
y. sepium. Viskafors: bakom fabriken (18-59), stationen (18).
Lathyrus silvestris. Viskafors: bakom nuv. Alfhem (16-59).
[L. niger. Rydboholm (utan närmare lokaluppgift, Sandberg & Söder
berg 1922). Uppgiften bör utgå, då arten aldrig iakttagits inom samhäl
let, jfr Westfeldt 1929.]
Oxalis strida. Rydboholm: Orrleken (som trädgårdsogräs 15).
Geranium pyrenaicum. Rydboholm: Orrleken (29). Viskafors: sågen (29).
Platsen helt omplanerad, och växten utgången.
G. pusillum. Rydboholm: Orrleken (18). Viskafors: fabriken (59), skolan
(18).
Euphorbia Cyparissias. Rydboholm: Sörrya (18). Ej återfunnen 1959.
Impatiens Noli-tangere. Rydboholm: utmed Viskan mellan Ålgårdsdammen o. fabriken (utsådd 1918). 1959 även sedd vid Stockaströmmen.
16-603371
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Viskafors: bakom fabriken (18-59), vid ån nedanför fabriken (20-59), vid
fallet (18). Det är möjligt att växten alltjämt lever kvar vid fallet i Viska
fors. Den gamla kraftstationsrännan med sina sidbord, vars spillvatten i
hög grad gynnade växten, är för länge sedan tagen ur bruk och delvis riven.
— Jfr ovan, sid. 231.
Tilia cordata. Borås: Bossnäs vid Äktasjön. Rydboholm: disponentbo
staden, längs Viskan från Stampen till Ålgårdsdammen (18-59). Viskafors:
bakom fabriken (18-59), fallet (18-59).
Malva moschata. Rydboholm: Förvildad på flera ställen (18-59).
Hypericum montanum. Rydboholm: fabriken (18-58), Nilspetteis (18).
Viskafors: fabriken o. fallet (18-59), i rasmark vid järnvägen N om Alvstorp (59).
. , _ .
c
Daphne Mezereum. Rydboholm: ett par små buskar i sluttningen S om
Maden (32-59), Stugan vid ån, vitblommig (59). Trädgårdsflyktmg.
Peplis Portula. Rydboholm: Orrleken i ankdammen (21). Lokalen förstörd
genom bebyggelse.
Epilobium collinum. Rydboholm: fabriken (18-59). Viskafors: bakom
fabriken o. vid fallet (18-59).
o .
E. adenocaulum. Rydboholm: Iakttogs första gången 1934 vid an mom
fabriksområdet (Westfeldt 1938). Har senare spritt sig runt hela sam
hället. Växten är numera vanlig även i Viskafors. Jfr ovan, sid. 232, 234.
Oenothera biennis. Rydboholm: Iakttogs första gången vid stationen
1957. Är noterad från bron S om Brofors (59), fabriken (58), Gaskullen
(58) , Lugnet (59), stationen (59), Tegalyckan (59), utmed vägen till Töllesjö
(59) ' Viskafors: fabriken (56), Fagerhult (57), badplatsen vid Furusjön (59),
stationen (59), sågen (57), Viskafors herrgård (59). Jfr ovan, sid. 233, 234.
Circaea alpina. Rydboholm: Stockaströmmen vid bäcken från Ronnesjo
(17) . Utgången.
Myriophyllum verticillalum. Rydboholm: Stockaströmmen (18).
Hippuris vulgaris. Rydboholm: Maden (18—29).
Cornus alba. Rydboholm: vid Viskan N om kyrkan (59). Viskafors: bakom
fabriken (59), Ryttarbron (59).
C. suecica. Borås: Bossnäs (18). Rydboholm: Rönnesjö (18), Sörrya (18).
Finns säkert kvar på de gamla lokalerna.
Hydrocotyle vulgaris. Seglora: Bålåns stamp (18). Växten sedd betydligt
senare men var omöjlig att återfinna 1959 (jfr ovan, sid. 232, 23o).
Torilis japonica. Viskafors: fabriken o. berget bakom densamma (18-59).
Aethusa Cynapium. Rydboholm: Lugnet (37).
Selinum Caruifolia. Rydboholm: Lugnet, vid åkanten (18).
Peucedanum Ostruthium. Rydboholm: Nilspetters (18-59).
Paslinaca saliva. Rydboholm: fabriken (18), Maden (18). Från dessa
primärlokaler har växten spritt sig och förekommer nu allmänt utmed
landsvägen genom hela området. Jfr Sandberg & Westfeldt 1939 och
ovan, sid. 233, 234.
Heracleum Sphondylium ssp. sibiricum. Rydboholm: Maden o. stationen
(18) . Jfr ovan, sid. 233.
H. Sphondylium ssp. australe. Rydboholm: dansbanan (jfr Sandberg &
Söderberg 1922).
Sv. Bot. Tidskr.,
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Moneses uniflora. Rydboholm: Rönnesjö (18-59).
Pijrola media. Rydboholm: S om Kvarnbyggnaden (18). Lokalen förstörd
genom bebyggelse. Viskafors: i sluttningen vid fabriken (18).
P. chlorantha. Rydboholm: Häradsmärket (18-59), sluttningen mellan
kontoret o. Töllesjö (18), Rönnesjö (18-59). Seglora: Vänasjö (29).
. Monotropa Hypopitys. Rydboholm: Sedd på 10 lokaler 1918. Ej iakttagen
Ledum palustre. Borås: Hagalyckan (30-59), Kvarnholmen (18). Viska
fors: SÖ om Viskafors herrgård (57).
Arctostaphylos Uva-ursi. Rydboholm: fabriken (18-58), Husbondängen
(18), Kvarnen (18), Rya stamp vid järnvägen (18-59), vid Ålarpen (18)
Viskafors: Boxhult (18-59), Älvstorp (18). Lokalerna vid Rydboholms
fabrik och Älvstorp förstörda genom bebyggelse.
Primula veris. Rydboholm: Bisterbo (18-59). Seglora: Dalasvedjan (1859). Förvildad på bägge lokalerna.
Hottonia palustris. Rydboholm: Maden (18), Sörrya (18). Sannolikt har
växten förkvävts på båda platserna av Glyceria maxima
Lysimachia Nummularia. Rydboholm: vid Maden (59). Viskafors- kring
fabriken o. särskilt utmed Viskan (18-59).
Gentiana Pneumonanthe. Rydboholm: vid Maden (17-32) Lokalen för
därvad genom vägbygge. Jfr ovan, sid. 235.
Gentianella campestris. Borås: L. Bossnäs. Rydboholm: Nilspetters. Seg1°I'a' Dalasvedjan. Viskafors: Grönemad, Älvstorp. Samtliga lokaler från
1918. Ej sedd 1959.
Calystegia sepium. Rydboholm: Skörasken (29-59). Viskafors: vid bron
S om fabriken (58-59), vid fallet (39-59), stationen (58-59). Jfr Sandberg &
Westfeldt 1939 och ovan, sid. 233.
Cuscula europaea. Rydboholm: Norrya (17). Ej återfunnen i senare tid.
Borago officinalis. Rydboholm: Orrleken (20). Tillfällig.
Symphytum uplandicum. Rydboholm: Orrleken (18-59). Viskafors- S om
fabriken (59).
S. asperum. Rydboholm: stationen (18). Jfr ovan, sid. 233.
-i r^laga replans• Seglora: Bålåns stamp. Utplanterad på en holme i forsen
1920 och kvarlever alltjämt.
Galeopsis Ladanum. Rydboholm: Orrleken o. stationen (18). Tillfällig.
Lamium album. Rydboholm: Orrleken (14, nu utgången). Viskaforsbakom fabriken (58-59).
Stachys silvatica. Rydboholm: Ålgårdsdammen (18-59). Viskafors: bakom
fabriken (18-59), vid bron S om fabriken (59).
Salvia verticillata. Rydboholm: S om stationen (16). Tillfällig. Jfr ovan,
sid. 235.
Satureja vulgaris. \ iskafors: bakom fabriken (18—59).
Thymus putegioides. Rydboholm: Solhem (Orrleken, 20-43). Utrotad ge
nom omplanering. Jfr Sandberg & Söderberg 1922, Sandberg & West
feldt 1939 och ovan, sid. 234-235.
27l pulegioides x Serpyllum. Rydboholm: Solhem, tillsammans med
foreg. (l.c.).
Solanum Dulcamara. Borås: Bockaryd (18-59). Viskafors: i fallet (18-59).
Sv. Bot. Tidskr.,
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S. nigrum. Rydboholm: vid kontoret (17), i en trädgård bakom stationen
(59). Yiskafors: vid fabriken (18-58).
S. alatum. Rydboholm: Orrleken (som ogräs i trädgårdsland 14-27,
Sandberg & Söderberg 1922, Westfeldt 1929).
Verbascum thapsiforme. Rydboholm: Orrleken (1 ex. som trädgårdsogräs
1921). Uppgiven från lokalen i fråga ävensom från Viskafors o. Seglora
(Lundsberg o. Årbo) redan av Hartman 1879. Dessa uppgifter synas mig
av ovan (sid. 234) anförda skäl tvivelaktiga.
V. Thapsus. Rydboholm: fabriksområdet (18-59), Häradsmärket(17 o. 54),
Maden (40-59), Nilspetters (18-59), Orrleken (18), Stampen (59). Viskafors:
fabriken (senast 59), i rasmark vid skjutbanan (19-59). Jfr ovan, sid. 231,234.
V. nigrum. Rydboholm: Orrleken (59), vid stationen o. i sluttningen
bakom densamma (18-59), Stugan (59). \ iskafors: vägkant vid skolan (59),
stationen (59), vägkant i backen S om stationen (56-59). Jfr ovan, sid. 233.
V. nigrum xolympicum. Rydboholm: Orrleken (såsom ogräs 22-39,
Sandberg & Westfeldt 1939).
V. nigrum x phoeniceum. Rydboholm: Orrleken (såsom ogräs). Båda
föräldraarterna odlades under en följd av år. Hybriden iakttogs första
gången 1920 och kvarlevde till 1927. (Jfr Westfeldt 1929.)
V. nigrum x Thapsus. Rydboholm: Orrleken (1 ex. 27). Viskafors: vid
södra delen av stationen, tillsammans med V. nigrum (1 ex. 59).
Cymbalaria muralis. Viskafors: vid bron S om fabriken (57).
Chaenorrhinum minus. Rydboholm: stationen (59). Viskafors: stationen
(59). Jfr ovan, sid. 233.
Mimulus gultalus. Rydboholm: Orrleken (1 ex. som ogräs 20, WestFELDT 1929).
Veronica loncjifolia. Rydboholm: Brofors vid ån. (59), S om mådbyggnaderna (18, försvunnen genom vägbygge), i backen bakom stationen (18-59).
Viskafors: bakom fabriken (18-59).
V. persica. Rydboholm: Orrleken (29). Tillfällig.
V. sculellala. Rydboholm: Maden (18), Orrleken (18). Den förra lokalen
förstörd genom utfyllnad, den senare genom bebyggelse.
Pedicularis silvatica. Borås: Bossnäs. Rydboholm: Bisteibo. Segloia.
Bålåns stamp, Grönemad. Viskafors: Boxhult. Samtliga fynd från 1918.
Ej sedd 1959. Jfr ovan, sid. 235.
Lathraea Squamaria. Rydboholm: Ålgårdsdammen (18). Fanns under
många år vid seklets början men är nu utgången.
Pinguicula vulgaris. Borås: Bossnäs (18). Rydboholm: i järnvägsskärningen N om stationen (18, lokalen nu fördärvad), Sörrya (18). Seglora:
Bålåns stamp (18-59). Viskafors: Älvstorp (18, ej sedd 59).
Planlago media. Rydboholm: i gräsmattan framför kontorsbyggnaden
(18-59). Jfr ovan, sid. 235.
Galium hercynicum. Allmän inom området. Jfr ovan, sid. 235.
Sambucus racemosa. Sprider sig oavbrutet och uppträder snart sagt över
allt kring samhällena.
Viburnum Opulus. Borås: Bossnäs. Rydboholm: Norrya, Stampen, Stu
gan. Seglora: Bålåns stamp, Lida. Viskafors: kring fabriken, Älvstorp.
(Samtliga lokaler 18-59.)
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„ Linnaea borealis. Rydboholm: Bisterbo, Häradsmärket, Skansen, Töllesjö,
Alarpen. Seglora: \änasjö. Viskafors: skolan. (Samtliga lokaler 18-59.)
Lonicera Periclymenum. Viskafors: i sluttningen bakom Cedershult o. vid
fabriken. Sedan gammalt uppgiven för Viskafors men av mig ej återfunnen
förrän 1959. Jfr ovan, sid. 231, 235.
L. Xylosteum. Rydboholm: Gaskullen, Norrya, Orrleken (sannolikt kulturspridd på alla platserna). Viskafors: rikligt bakom fabriken, vid fallet o.
vid stationen (överallt spontan). (Samtliga lokaler 18-59.)
Campanula Cervicaria. Viskafors: i rasmarkerna S om fabriken (16).
Fanns i bergsluttningen i äldre tider (uppgiven redan av Rudberg 1902)
men ej sedd under de senaste 40 åren. Jfr ovan, sid. 231.
C. persicifolia. Rydboholm: Stampen (18). Viskafors: bakom fabriken (59).
C. palula. Borås: Bockaryd (29). Rydboholm: i en äng vid Kvarnbvggnaden (12-30).
Phyleuma spicala. Rydboholm: kontorsträdgården (16-59). Ett enda
exemplar. Jfr Sandberg & Söderberg 1922, Sandberg & Westfeldt
1939 och ovan, sid. 234.
Jasione montana. Rydboholm: Häradsmärket (59), Maden (59), Rya
stamp (29), Skörasken (59), stationen (18-59), Stockaströmmen (18-59).
Seglora: Boxhult (59). Jfr ovan, sid. 233.
Eupatorium cannabinum. Borås: Bålån vid Bossnäs (17-59). SegloraBålåns stamp (18-59).
Solidago canadensis. Rydboholm: Har sedan seklets början vuxit på
banvallen N om stationen; 1959 iakkttagen vid Lugnet, Nilspetters o.
Stampen. Viskafors: fabriken o. stationen (likaledes 1959).
Engeron acre. Rydboholm: stationen (18), Älvstorp (18). Den senare
lokalen förstörd genom bebyggelse.
Pilago arvensis. Rydboholm: Skörasken (18). Lokalen förstörd genom
schaktning.
Bidens tripartita. Endast två säkra lokaler kunna anges: Rydboholm:
Maden (18-59) och Orrleken (14-25). Den senare förstörd genom bebyggelse.
B. pilosa. Viskafors: fabriken (37).
Anthemis tinctoria. Rydboholm: på flera punkter utmed järnvägen (18-591
Stockaströmmen (18), Töllesjö (18).
A. Colula. Rydboholm: Orrleken (21). Tillfällig.
Chrysanthemum vulgare. Rydboholm: Bisterbo (21-59), Skogen (18)
Sannolikt förvildad på båda ställena.
Ch. segetum. Rydboholm: stationen (48). Tillfällig.
Matricaria matricarioides. Växte 1918 endast vid Rydboholm: Orrleken.
JNumera allmän i själva dalgången. Jfr ovan, sid. 233
Artemisia campestris. Rydboholm: Förekom 1917 i ett exemplar i väg
kanten NV om stationen. I dag växer den vid järnvägen strax S om Nils
petters, i landsvägskanten mellan stationen och Maden samt i järnvägsskarnmgen 400 m N om stationen. Jfr ovan, sid. 232-233.
Tussilago Farfara. Är nu avsevärt vanligare i dalgången än 1918. Från
sagda år saknas lokaluppgifter. Jfr sid. 230.
Petas ites hybridus. Borås: Bossnäs (ett fåtal ex. 18). Nu utgången.
Senecio viscosus. Rydboholm: stationen (18-59), utfyllnad vid Maden (59),
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järnvägsvallen vid Nilspetters (59). Seglora: vid Hängsjön (18). Viskafors:
fabriken o. stationen (18-59). Jfr ovan, sid. 233.
Arctium minus. Viskafors: omkring fabriken (18-59).
Silybum Marianum. Rydboholm: vid fabriken (1 ex. 39). Tillfällig.
Carduus nutans. Rydboholm: Orrleken (21). Tillfällig.
Cirsium heterophyllum. Rorås: Rossnäs. Rydboholm: Maden, Nilspetters,
Sörrya. Seglora: Lida. (18.) Kvarlever på samtliga lokaler utom vid Maden,
där den dödats genom fyllnadsmaterial. Jfr ovan, sid. 233-234.
Centaurea Jacea. Rydboholm: Fickalura (18-59), Tegalyckan (59). Seglora:
Rålåns stamp (18-59).
C. Cyanus. Uppträder rent tillfälligt i enstaka exemplar i åkrar.
C. Scabiosa. Rydboholm: stationen o. Töllesjö (18). Utgången.
Hypochoeris radicata. Rorås: Ekås (18), Kvarnholmen (18). Rydboholm:
Bisterbo (29). Viskafors: stationen (56). Jfr ovan, sid. 233-235.
Tragopogon pratensis. Uppträdde 1918 i ett par exemplar vid Rydboholms
station. 1959 noterad från Rydboholm: fabriken, Stampen, Stugan, Tega
lyckan. Viskafors: fabriken, stationen.
Lactuca muralis. Rydboholm: Häradsmärket (59), Rönnesjö (18-59).
Viskafors: bakom fabriken (18-59), utmed fallet (18-59), stationen (58).
Jfr ovan, sid. 231, 233.
Crepis paludosa. Rydboholm: Skörasken (59), bakom stationen (18-59).
Seglora: Bålåns stamp (18-59). Viskafors: skolan (17-59).
Hieracium grandidens. Rydboholm: kontorsträdgården (18-59).
Tillägg:
Typha latifolia. Fanns 1918 vid Rydboholm: Nilspetters o. Stampen samt
Viskafors: Hängsjön. Förutom på de äldre lokalerna växte arten 1959 även
vid Rydboholm: Häradsmärket o. Sörrya samt Viskafors: sågen (29—59).
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SOME BRYOPHYTES FROM THE HUDSON BAY
LOWLAND OF ONTARIO.
BY
HERMAN PERSSON and HUGO SJÖRS.

During studies of peatland vegetation in the Hudson Bay lowland
ot northern Ontario, Sjörs collected some bryophytes, later revised
or determined by the senior author, Persson. Most of the specimens
were collected as records of the bog and fen vegetation, which will be
described elsewhere (Sjörs, in prep.), but scattered samples from
other types of vegetation were also collected. The collections give
no complete picture of the bryoflora because of under-representation
ol such habitats as beds ot rivers and creeks, boulders, decaying
wood, and above all, tIre various types of rocks occurring in the
Sutton Ridge. Nevertheless, the collections contain several interesting
species and are among the first to be published from this physiographically very peculiar area. A few mosses are mentioned in the
works of Dutilly, Lepage & Duman (1954, pp. 12, 18), Hustich
(1955: Moose River; 1957 5) and Ritchie (1957: Manitoban part of
the lowland).
I'he determinations of Hepaticae and Musci (regarded as not
including the Sphagna) were made or checked by Persson. The
Sphagna were determined by Sjörs. The comments on taxonomy,
distribution, etc. are written by Persson (regarding Drepanocladus
intermedins and Sphagnum by Sjörs), whereas the introduction and
the ecological notes on the localities are by Sjörs.
The physiography and phytogeography of the Hudson Bay low
land of Ontario have been recently dealt with by Coombs (1954),
Dutilly, Lepage & Duman (1954), Hustich (1957« and h), and
Sjörs (1959). Most of the lowland is characterized by the combina
tion of the following features: (1) Flat-lying calcareous sedimentary
Sv. Bot. Tidskr., 5b (i960): 1
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Fig. 1. Sketch map of the Hudson Bay lowland showing extent of peatland and ap
proximate limit of marine transgression. Based on the 1958 Glacial Map of Canada.
From Arctic 12 (1), 1959, p. 5.
bedrock, chiefly Palaeozoic, almost without relief and with a very
slight dip mainly towards east and north. This bedrock is rarely
exposed because (2) total glaciation covered it almost completely
with a clayey calcareous till, except for a few eskers. (3) I be area
was largely submerged in post-glacial time (Fig. 1). Deposits of clay
or marl, frequently rich in marine mollusc shells, smooth the surface
still more; during emersion river beds, deltas and in some parts
numerous strand lines were formed. (4) Because of lack of drainage,
the country was almost totally covered by peat-forming vegetation,
and is now an enormous, continuous expanse ol bog and fen except
for numerous pools and lakes and for the river beds with theii
narrow forested fringes. It has been called a “water desert" and
its interior is still entirely unpopulated. The localities “Attawapiskat
River” and “Winisk” are within the typical area.
Sv. Bot. Tidskr.,
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All collections designated “AR” below are from the vicinity of
Attawapiskat River, near its confluence with the left-hand tributary,
the Muketei River. A few were taken some miles upstream on the
Attawapiskat or Muketei (indicated if the species was not collected
elsewhere). This is an inland district with a comparatively favourable
summer climate (maximum temperatures frequently at about
+ 35 (, in July), although summer is short and spring arrives very
late all over the Hudson Bay lowland. Areas of erosion, with almost
bare clay or clayey till, interchange with shrub-covered areas of
accumulation of silt and humus along the banks. All this is calcare
ous, but the sedimentary bedrock is exposed only at a few points
near the river-sides. The tall forest fringe along the rivers gives a
boreal rather than a subarctic impression as regards tree growth and
height (29 m in Picea glauca), but this fringe is very narrow and
abruptly changes into low Picea mariana wood growing on peat. The
peatlands are partly strongly acid, mainly developed as true bogs
that arc more or less purely ombrotrophic (i.e. receiving only preci
pitation and no mineral soil water). The larger part of the peatland,
however, receives mineral soil water, which is frequently more or
less calcareous. The plant communities, particularly their bottom
layers, closely correspond to the types of peatland vegetation de
scribed from Fennoscandia by many authors and denominated
“bog” and “rich fen” vegetation by Du Rietz (1949, 1954). The type
corresponding to his “poor fen” is less frequent in the Hudson Ray
lowland but occurs locally. The “bog” and “poor fen” vegetation
contains the same Sphagna as in Fennoscandia (only one suboceanic
species cvas found, viz. S. pulchrum). The “rich fens” abound in
Musci. Such characteristic species as Drepanocladus intermedins,
Campylium stellatum and Tomentypnum nitens grow over enormous
expanses; among less frequent fen species may be mentioned a
falcate Tomentypnum, which is quite Avell distinguished, ürepanocladus procerus, formerly recorded only from northern Europe, was
for the first time found in America.
The Cree Indian village Winisk, which lies near the mouth of
Winisk River, was only visited for two days. A small collection of
len bryophytes was taken near the village. The fen is partly wooded
by stunted Picea mariana and Larix laricina. Subarctic woodland,
mainly formed by Picea mariana, here is found even near the coast,
chiefly on former strand lines.
1 lieie is only one area with rocky outcrops in the lowland. The
Sv. Bot. Tidslcr., 54 (1960) : 1
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“Sutton Ridge” consists of diabase resting on iron-bearing slate,

in turn resting on dolomite. The ridge passes between Hawley and
Sutton lakes (Fig. 1), where steep diabase bluffs occur. Only one
day was spent in this interesting area, and there was enough to do
with the earlier unknown vascular flora, the vegetation of fens, etc.,
so the bryophytes collected here were unfortunately very few.
Sutton Ridge is typically subarctic but evidently includes both
warmer and colder micro-habitats. Most of the drier parts had
burnt some years ago and would probably have given a poor yield
of bryophytes, but seemingly rich moss cushions were seen in
sheltered parts, e.g. between boulders, and in fissures on the steep
rocky walls. The rare, mainly arctic species Scapania Spitzbergensis
was picked up from boulders in a shady gully.
Sutton Ridge is crossed almost at right angles by several deep
fissure valleys. The largest of these is occupied by Sutton Lake
(still unexplored botanically) south of the ridge and by Hawley
Lake to the north. We spent more than a week near the northern
end of this lake. Chiefly bog and fen bryophytes were collected.
The bogs in this typically subarctic area contain frozen hillocks
(paisas). Most of the fens are strongly calcareous, as are the lake
shores which are partly sandy or gravelly and partly cut into marl
containing abundant shells of marine molluscs. Near the south end
of the lake also rocky shores occur, formed by tire iron slate of the
Sutton Ridge formation. Close to the lake are Picea mariana loresls
rich in lichens or mosses, growing on drained mineral soil, an un
common feature for the lowlands, but the plateau at some distance
from the lake is largely covered by bogs or fens or by swampy
woodland, in which there is a peculiar mixture of acidiphilous
forest species and more or less calcicline or caleicolous, wet-soil
species such as Tomentypnum nitens and Ditrichum flexicaule.
The collections, the first set of which is kept in the Riksmuseum
Herbarium, Stockholm, were made in the summer of 1957. 1 he
party consisted of Dr. A. E. Porsild, Chief botanist of the National
Museum in Ottawa and an eminent leader in the field; further by
Dr. W. K. W. Baldwin of the same Museum, and by Sjörs and his
wife. Air transport was provided by the Ontario Department of
Lands and Forests, and the participation of Sjörs and Ins wife
made possible by a grant from the Ranting Fund of the Arctic Institute
of North America, and additional grants from the Ottawa Museum.
Abbreviations: AR = near confluence of Muketei and Attawapiskat
Sv. Bot. Tidskr., 5b (1960) : 1
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Rivers; CHM: somewhat south of Cape Henrietta Maria (coastal
tundra; a few species collected by Porsild); HL=near Hawley
Lake; SR = Sutton Ridge; W = near Winisk.
Hepaticae.

Arneltia fennica (Gottsche) Lindb. AR, clayey calcareous river bank,
in the geo-littoral zone, i.e. above water during a considerable part (in
this case most) of the growth season.
New to Ontario. This calciphilous, arctic and subarctic species, the only
one in its genus, has a circumpolar distribution. In North America it is
earlier known from the Canadian Arctic Archipelago, Alaska, Yukon,
British Columbia, Alberta and Manitoba.
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. AR, with Arneltia; HL.
Calypogeia sphagnicola (Arn. & Jens.) Warnst. & Loeske. HL, bog
hummocks. The small hepatics of these have not been much collected or
studied in detail, so this species as well as the Cephalozia spp., etc., is
certainly more common and more distributed than could be indicated.
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. HL, bog hummock.
C. media Lindb. HL, bog hummocks, three collections; one from a fen,
with the following.

C. pleniceps (Aust.) Lindb. HL, “moderately rich fen” on its edge
towards bog, with the preceding, Lophozia marchica, Mnium Andrewsianum,
Drepanocladus procerus, and Sphagnum parvifolium. According to Mårtens
son (1955, p. 95), this is not an acidiphilous species.
Cephaloziella elachista (Jack) Schiffn. AR, bog hummock. Not until
recently reported from Ontario (Williams & Cain 1959).
Cladopodiella fluilans (N.) Buch. AR; near Muketei River; HL; very
common in bog hollows, not rare in various types of wet fen.
Conocephalum conicum (L.) Dum. AR, moist rich forest near a brook.
Gymnocolea inflata (Huds.) Dum. HL, wet hollows in bog, in large pure
mats or mixed with Cladopodiella. (Not collected at AR but probably
occurring there; the mats examined proved to be Cladopodiella.)
Leiocolea badensis (Gottsche) Jorg. AR, clayey calcareous river bank,
geo-littoral zone, two collections. Not until recently reported from Ontario
(Williams & Cain 1959).
L. bantriensis (Hook.) Jorg. HL, moist calcareous soil in forest.
New to Ontario. In Frye & Clark’s flora it was only reported from
western North America. Buch & Tuomikoski (1955) report it from Ellesmere
Island, Newfoundland and northern Quebec.
L. Muelleri (N.) Jorg. HL, calcareous seepage.
New to Ontario. The determination was checked by S. Arnell.
L. rutheana (Limpr.) K. M. (L. Schultzii). W; HL; calcareous fens. A large
hepatic, typical of the “rich fen”, chiefly the “extremely rich” variety.
New to Ontario.
Lepidozia replans (L.) Dum. HL, crack in a paisa.
Lophocolea minor N. AR, moist rich forest.
Sv. Bot. Tidskr., 5b (1960) : 1
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Lophozia marchica (Ness) Steph. HL, bog hummock and “moderately
rich fen” (see Cephalozia pleniceps).
This rare but no doubt often overlooked species is, as regards Canada,
only reported from Ellesmere Island (Frye & Clark 1937) and Ontario
(Cain & Fulford 1948, Williams & Cain 1959). Its general distribution
is given as eastern North America and Europe. The senior author is able
to give a first locality for western North America: British Columbia: Queen
Charlotte Islands: Graham I., 5 miles W. of Tlell on road to Port Clements,
Sphagnum bog, Aug. 14, 1957, J. A. Calder, D. B. C. Savile & R. L.
Taylor no. 409. It was found by the senior author in collections made by
his Canadian collaborators after he had left the Queen Charlotte Islands
where he spent 5J weeks doing field bryological work. Lophozia marchica
was in this locality growing together with i.a. Sphagnum fuscum and papil
losum.
L. ventricosa (Dicks.) Dum. emend. Buch. HL, bog hummock.
Microlepidozia setacea (Web.) Mitt. AR; HL; bog hummocks. Not
until recently reported from Ontario (Williams & Cain 1959).
Moerchia hibernica (Hook.) Gottsche fo. Flotowiana (N.) De Sloover
1959 [M. Flotowiana (N.) Schiffn.]. AR, clayey calcareous river bank in
the geo-littoral zone.

It has been much discussed if M. Flotowiana and M. hibernica are to be
regarded as two different species or not. After having studied them thor
oughly, De Sloover (1959) has shown that M. Flotowiana is to be treated
as a forma only of M. hibernica.
Mylia anomala (Hook.) Gray. AR; HL; bogs and poor fens, mainly in
hummocks, very common.
Odontoschisma elongalum (Lindb.) Evans. AR, near frost upheaval
cracks in a bog (which cause less acid conditions), with i.a. Drepanocladus
badius. A species of northern non-calcareous but not too acid fens, chiefly
with moving water.
Pellia Neesiana (Gottsche) Limpr. AR; HL; calcareous wet soil on the
shores. Not until recently reported from Ontario (Williams & Cain 1959).
Plagiochila asplenioides (L.) Dum. AR, calcareous river bank and moist
rich forests; TIL, on the shore.
Preissia quadrala (Scop.) N. AR; HL; calcareous wet soil on the shores.
Ptilidium ciliare (L.) N. AR; HL; forest on bog and on dry mineral soil.
P. pulcherrimum (Web.) Hampe. AR, bog forest.
Iliccardia latifrons Lindb. AR, poor fen; HL, margin of rich fen (see
Cephalozia pleniceps).
R. pinguis (L.) Gray. AR; HL; rich fen.
Scapania hyperborea Jdrg. W, rich fen.
New to Ontario. The previously known 5 localities in North America
mapped by Schuster 1958.
S.paludicola Loeske & K.M. AR, fens of medium acidity (both “moder
ately rich” and “moderately poor”).
S. spitzbergensis (Lindb.) K. M. SR, abundantly among diabase boulders
in a shady gully, with the two following and Aulacomnium lurgidum.
New to Canada. Not until 1951 was this rare arctic Scapania reported
Sv. Dot. Tidskr., 54 (i960) : 1
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from North America. Then Schuster, on Mt. Katahdin, Maine, re-found
Scapania convexula K. M., which was described by Müller in 1903 and
only known from this locality. It proved to be identical with S. spitzbergensis
at that time known from Spitzbergen, western Greenland, northernmost
Scandinavia, and Siberia. In 1954 it was reported from Arctic Alaska bv
Steere.
J
The new locality is of special interest because it is at the same time at
a low latitude and in the lowland. The species is here no doubt dependent
on a cool microclimate. Scapania spitzbergensis often grows in clefts. S.
Arnell (1956) states: ‘'mostly on soil between boulders”. On Mt Katahdin
“it grew deep among clefts ... These clefts were in constant shade ...”
An interesting locality was reported by v. Krusenstjerna (1954) from
Muddus Nat. Park in Swedish Lappland, a little north of the polar circle.
Here, as in the Ontario locality, Scapania spitzbergensis grows in the forest
region, at a very low altitude, v. Krusenstjerna describes the locality as
deep caves at least some years with perennial snow or ice” (translated)
Sphenolobus minutus (Cr.) Steph. SR, with the preceding and following'
S. saxicolus (Schrad.) Steph. SR, with the preceding two. Not until
recently reported from Ontario (Williams & Cain 1959)
Tritomaria scitula (Tayl.) J<?rg. AR, calcareous river bank.

Sphagna.

We regard the genus Sphagnum as only remotely related to the Musci.
Neither the gamophyte nor the sporophyte offer any true homologies
except those that are common to all bryophytes. We wish in particular to
emphasize the difference in the leaves, not only in cell structure but also
in the development of the tissues and their arrangement (for instance making
a nerve an impossible” structure in the Sphagnum leaf). In regarding the
Sphagna as a separate group, equal to the Hepaticae and Musci, we follow
many of the great 19th century bryologists. The frequent inclusion of the
Sphagna among the Musci seems to be largely founded on phylogenetic
speculation open to a good deal of criticism.
Sphagnum amblgphgllum Russ. AR, near edge of rich fen towards bo«
S cenhSfe etc
admixture 1,1 a samPle of other species (S. obtusum,
The three boreal species of the recurvum group (S. amblgphgllum S
parvifolium, and S. apiculatum) are kept apart by most W. European and
Russian authors but generally not recognized in North America. According
in thp nart<[0rfth0R S TY llmit6d CXperiencc’ they could be kept apart
this 6 Parts 0 CTada WhCre he has seen themwould be valuable to do
this ior ecoloöical purpose, because the habitat requirements and distri-

chweUmesi
Z C°nSiderably- S‘ ^blyphyllum is found in fens and
vet forests of medium acidity. S. apiculatum grows only in wet acid
poor fens (not in true ombrotrophic bogs). S. parvifolium, which is much
n,orc common than the others in the north, „cents L vartans kinds „Tnot
too wet ten, wooded bogs and wet forest. Nevertheless they may sometimes
Su. Pot. Tidskr.,

54

(1960): 1

254

HERMAN PERSSON AND HUGO SJORS

be found together (most frequently S. parvifolium with any of the other
two); the fact that they are separable when growing intermingled is a
proof that they are not modifications only. Visiting Quebec earlier in 1957,
the junior author found all three species in the same small area near Lac
Ouareau 60 miles NW. of Montreal. Tuomikoski (according to a letter)
has found them all in Newfoundland.
S. apiculatum H. Lindb. (S. recurvum P. B. ex parte). AR, poor fen, un
common (but easily overlooked when growing with the superficially similar
S parvifolium, S. balticum or S. Jensenii). See also above.
S. balticum Russ. AR; HL; bog hollows and extremely poor fen, very
common.
,
S. centrale C. Jens. AR, moist forest and fen of medium acidity ( moder
ately rich” and “moderately poor”), fairly frequent.

This species is not always accepted in North America. The present mate
rial showed nearly as narrow chlorophyllose cells as S. magellanicum
(from which it differs strongly in other respects), and could not be confused
with S. palustre L. ex parte, which moreover is a more southern species.
S. compactum DC. AR, poor fen and occasionally bog hollows; HL, bog
hollows, uncommon.
S. contortum Schultz. AR, rich fen.
S. cuspidalum Ehrh. AR, a single bog hollow. Seems to be an outpost
locality for this southern species.
S. Dusenii Russ. & Warnst. AR; HL; wet bog hollows and pool edges,
poor fens, very common.
S. fascum Klinggr. AR; HL; forming the hummocks (not on paisas) in
bogs and fens, less frequent in the more wooded parts.
S. Girgensohnii Russ. AR, moist forest, noted only once but probably
more frequent than indicated.
S. Jensenii H. Lindb. AR, not too acid poor fen and edge of rich fen,
rather common. A northern species.
S. Lindbergii Schimp. HL; AR; wet bog hollows and pool edges, poor
fens, very common. A northern species.
S. magellanicum Brid. AR, bog and fen, common.
S. nemoreum Scop. (S. acutifolium, S. capillaceum). AR, bog hummocks
and forested bog; HL, moist, acid black spruce forest.
S. obtusum Warnst. AR, fens of medium acidity, as S. cenlrale but in
slightly wetter sites.
S. papillosum Lindb. AR, poor fen and some bog hollows, noted even tor
clearly ombrotrophic sites.
S. parvifolium Warnst. (S. angustifolium C. Jens.) AR, bog and fen of
various types, particularly wooded, and wet forest; HL, not too wet fen;
common. See note under S. amblyphyllum.
S platgphyllum Sull. ex Lindb. AR, the Odontoschisma locality.
S. pulchrum (Lindb.) Warnst. AR, poor fen (edges of several pools in a
seepage area).

The only suboceanic bryophyte found. The find represents a considerable
extension of the Atlantic area, but was not quite unexpected, for pulchrum
is the suboceanic Sphagnum species that goes farthest towards north-east
Sv. Bot. Tidskr., 5b (1960) : 1
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in Europe (to N. Russia, Savicz 1936) and would consequently be expected
to occur farther north-west in North America. The species has also a
Pacific area in E. Asia.
S. pulchrum is clearly and easily separable from the recuruum group;
there is no reason to reduce it to varietal rank. The arrangement of the
branch leaves in 5 distinct rows is, however, frequent also in S. apiculatum
and should not be given as a key character as done in various keys of the
genus. The distinguishing characters are the broadly triangular cross-section
of the chlorophyllose cells and the broad, strongly convex shape of the branch
leaves, which give the plant a much coarser appearance than S. apiculatum.
S. riparium Ångstr. AR, fens and seepages of medium acidity, e.g. in a
Calla palustris quagmire and near frost upheaval cracks in a bog (cp.
Odonloschisma elongalum).
S. robuslum Roll (S. Russowii Warnst.). AR, moist forest and forested
bog; HL, bog hummock.
S. rubellum Wils. AR, very common in open bogs, also in poor fens; HL,
in bogs.
S. squarrosum Pers. AR, wet rich forest and wooded fen of medium
acidity.
S. subsecundum N. (s. str.). AR, fens of medium acidity (both “moderately
poor” and “moderately rich”).
S. tenellum Pers. AR; HL; only seen in true (ombrotrophic) bogs.
S. teres Ångstr. AR, fens of medium acidity (“moderately rich” and
occasionally “moderately poor”).
S. Warnstorfianum Du Rietz (S. Warnstorfii Russ.). AR; W; SR; HL;
rich fen and rich wet forest, very common.
S. Wulfianum Giro. AR, moist forest (seen in three places, and thus not
common).

Musci.

Abielinella abietina (L. ex Hedw.) C. M. (Thuidium abietinum). AR;
HL near SR; dry calcareous sites in upper littoral zone.
Amblystegium fluviatile (Hedw.) Bruch & Schimp. HL, seepage on the
shore.

A. riparium (Hedw.) Bruch & Schimp. HL, with the preceding.
(Anisothecium Grevilleanum see Dicranella.)
Aulacomnium palustre (L. ex Hedw.) Schwaegr. AR; W; HL; CHM;
various sites.
A. turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. SR, on diabase boulders.
Barbula fallax Hedw. AR, clayey bank.
(B. recurvirostra see Bryoerylhrophyllum.)
Brachylhecium acutum (Mitt.) Sull. AR, moist rich mixed spruce forest
near bank, 2 localities.

This North American endemic which is widely distributed across the
continent is extremely close to the European-Asiatic B. Mildeanum
(Schimp.) Milde and can be regarded as its vicarious species, ft represents
one of the many cases where, when dealing with North American bryophytes,
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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one is in doubt whether to give the taxon a name of its own or not. Yet,
besides a certain small difference in the leaf shape it shows a characteristic
habit of its own.
B. salebrosum (Hoffm. ex Web. & Mohr) Bruch, Schimp. & Gumb. AH,
clayey bank.

B. turgidum (Hamm.) Kindb. HL, in moist, calcareous, black spruce
forest, and on lime deposited by a trickle in it.
.
Bryoerylhrophyllum recurvirostrum (Hedw.) Chen (Barbula recurvirostra).
HL, calcareous fine sand on the shore.
Bryum inclinatum (Sw. ex Brid.) Sturm. CHM, side of eroded paisa.
B. ovatum Jur. On Muketei River a few miles above AR, on calcareous
rock exposed in the river bed (lower geo-littoral zone); W, scattered among
mosses in calcareous fen; SR, a few stems growing in the same way (noted
and collected, but later lost).
New to eastern North America. This moss was reported from Alaska
and Yukon as new to North America by the senior author (Persson 1952).
It is an arctic-alpine species most related to B.neodamense Itzigs. Ihe lattei
is a lowland species which seems to be more or less replaced by B. ovatum
to the north. Both are calciphilous. From B. pseudotriquetrum (Hedw.)
Schwaegr. and B. bimum Schreb. ex Brid. they differ in the more or
less obtuse leaves with plane margins. Besides the differing characters of
the capsule etc. the much broader leaves of B. ovatum will be enough to
keep it apart from B. neodamense. B. ovatum has a wide circumpolar distri
bution.
B. pallescens Schleich. HL, calcareous shore (fine sand; according to
Mårtensson 1956, p. 171, it is a rock moss uncommon on soil).
B. pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr. AR; W; HL; various wet sites
(not acid).

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. AR, moist rich forest.
C. giganteum (Schimp.) Kindb. W; TIL; wet calcareous rich fens. Seems
generally somewhat less coarse than in Europe.
C. stramineum (Dicks, ex Turn.) Kindb. AR; SR; HL; fens, in particular
less calcareous, also in bogs.
C trifarium (Web. & Mohr) Kindb. AR; HL; calcareous rich fens.
Campylium chrysophyllum (Brid. ex P. B.) Bryhn. AR, calcareous river
bank; HL, moist calcareous black spruce forest.
C. hispidulum (Brid.) Lindb. AR, moist rich forest.
C. stellatum (Schreb. ex Hedw.) Lange & C. Jensen. AR, W, SR,
HL; abundant in rich fens but also frequent in moist forest and on shores
etc.

Caloscopium nigritum (Hedw.) Brid. SR; HL; strongly calcareous wet
sites in “extremely rich fens”.
Ceratodon purpureas (L. ex Hedw.) Brid. AR; HL; CHM; varying sites,
most common on burnt soil.
Cinclidium stygium Sw. W; HL; rich fens.
Climacium dendroides (L. ex Hedw.) Web. & Mohr. AR, moist rich forest.
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. HL, bog, crack in a paisa.
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D. Grevilleana (Brid.) Schimp. (Anisothecium Grevilleanurn). AR; HL;
calcareous shores.
Dicranum Bergeri Bland. AR; HL; bog hummocks, acid black spruce
forest, etc.
D. Bonjeanii DeNot. HL, damp black spruce forest influenced by
calcareous water (with Ditrichum, etc.).
Our specimen resembles “typical” D. Bonjeanii in habit, in the rather
tomentose stem and in the soft, undulate leaves with a short, broad, more
or less obtuse acumen, but differs slightly in having the leaf acumen more
coarsely dentate, with similar coarse dentation on the back of the nerve,
which are characters reminiscent of var. alatum Barnes 1899 in Bot.
Centralbl. 44: 386 (D. alatum Card. & Tiiér. in Bot. Gaz. 37: pi. 17, 1904;
D. Bonjeanii fo. alatum Mönkem. 1927: 215). This is reported from various
localities in North America; Hagen (1915) reports one find in Norway but
states that the specimen deviates somewhat. D. Bonjeanii is a very variable
species on both sides of the Atlantic.
D. Drummondii C. M. AR, hog forest (“black spruce muskeg”); HL,
lichen-moss black spruce forest on rather dry mineral soil.
Grout gives the following distribution of this North American endemic:
“Maine to Manitoba and Montana; south to New Jersey and Colorado.” In
1938 Sharp reported it from a locality in North Carolina.
D. Drummondii is very close to D. datum Lindb. (D. robustum Blytt)
and can be regarded as its vicarious species. D. datum was only known from
northern Europe (Fennoscandia, Esthonia and N. Russia) until Savicz
(1933) reported it from Saghalin, and Bachurina (1940) from the Yenisey
River Basin on lat. 53°50' N. A short time ago the senior author received
from the collector a correctly named, beautiful, fertile specimen of D.
datum from Japan: central Honshu, Prov. Kozuhe, Mt. Shibutsu, Aug. 28^
1952, Urara Mizushima n. 5555. A third related species, D. caesium Mitt.,
is also known from Japan.
D. elongatum Schleich, ex Schwaegr. HL, paisa.
(D. flagellare see Orthodicranum.)
D. fuscescens Turn. SR; HL; forest.
D. leioneuron Kinde. (Kindberg 1889, p. 92, 1897, p. 195). Syn. (prob
ably): D. Bonjeanii var. anomalum C. Jens, in Warnst., Laubm. (1906,
p. 151); var. integrifolium H. Lindb. in Bauer, Musci eur. exs. no. 94; var
integrum Broth., Br. Fenn. no. 309.
AR, low hummocks in one rich fen and one poor fen.
We quote from Kindberg: “Stem tall, sparingly radiculose. Leaves paleyellow, glossy, suberect, subplane, ovate-lanceolate, narrowly short-subu
late, subentire or with few teeth at apex, cells not porose, narrow, except
the basilar, . . . costa smooth, very narrow.”
The type was collected by J. Macoun near Halifax, Nova Scotia. The
species was reduced to a synonym of D. Bonjeanii by Grout (1937) but
accepted by Tuomikoski (inedit.) who found it in various localities in New
foundland. 1 lie varietal names refer to specimens from Denmark, Norway
(Hagen 1915) and Finland. In size, colour and a certain softness the moss
resembles ordinary D. Bonjeanii, but otherwise its habit is rather different.
17 - 603371
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The stems are only slightly tomentose. The leaves were described by
Jensen (1923) as follows (translated): “Leaves not or very slightly
undulate, entire, the lowermost ones on the annual shoot oblong-ovoid,
appressed and obtuse, the uppermost longer, lanceolate, appressed or erect
spreading.” The present specimens differ only in the sometimes slightly
denticulate acumen of the leaves.
D. Muehlenbeckii Bruch, Schimp. & Gümb. AR; HL; moist rich forest,
presumably somewhat calcareous.
D. polyseium Sw. ex Michx. (D. undulatum Ehrh., D. rugosum Brid.).

AR, bog forest and forest on mineral soil; HL, forest on rather dry mineral
soil.
D. spadiceum Zett. HL, moist forest (D. Bonjeanii locality).
This is in the senior author’s opinion a good species, but has been so
much misunderstood that it is at present not possible to delimit its distri
bution; probably it is arctic-alpine and circumpolar. It has probably not
been reported from Ontario before.
Disiichium capillaceum (Hedw.) Bruch, Schimp. & Gümb. AR; HL; HL
near SR; on calcareous soil mainly in the geo-littoral zone.
Ditrichum flexicaulc (Schleich.) Hampe. AR, river bank; SR and HL,
in moist forest and rich fen, rather common. Calcicolous, particularly
when growing in fens.
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. AR, moist rich forest.
D. badius (Hartm.) Roth. AR, common in rich fen. With some other
unexpected species (e.g. Odontoschisma elongatum, Sphagnum obtasum and
riparium) it was found locally in sites subject to frost upheaval in an other
wise ombrotrophic bog.
D. exannulaim agg. (Bruch, Schimp. & Gümb.) Warnst. Muketei River,
lower geo-littoral zone, calcareous soil. Poor material not referable to other
species.
(D. fluitans var. falcalum, see D. Schulzei.)
D. intermedius (Lindb.) Mönkem. AR; W; SR; HL; abundant in rich
fens and on calcareous shores etc.
A calcicline (not strictly calcicolous), whereas the closely related, but in
our opinion separable, D. revolvens s. str. is perhaps somewhat calcifuge. The difficulties in separating the two experienced by several
bryologists (e.g. Mårtensson 1956, p. 259) may perhaps partly be due to
a too narrow delimitation of D. intermedius. In this as in other calcareous
districts it is nearly always the only one of the two present in calcareous
sites, but in very wet sites it may become little branched and as coarse as
many specimens of revolvens, a variation which is certainly modificative
only. Elsewhere we have sometimes seen the two growing together (in less
calcareous rich fens), in which cases they have been separable by colour
and general appearance, but hardly by vegetative microscopic characters.
D. procerus (Ren. & Arn.) Warnst. AR, numerous samples from fen,
from “moderately rich” to “moderately poor” in the terms of Du Rietz,
and thus not calciphilous, perhaps even somewhat calcifuge; HL, edge of
rich fen towards bog, i.e. in a non-calcareous and acid environment but
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still with some species of “moderately rich fen” (i.a. Mnium Andrewsianum, see under Cephalozia pleniceps).
Not reported with certainty before from North America, and possibly not
even from outside Fennoscandia.
In his outstanding study of the D. exannulalus group Tuomikoski (1949)
approves 4 species: D. exannulalus, D. procerus, D. lundrae, and D trichophyllus (Warnst.) Mikut. The last-named was also known only from
Fennoscandia, but has recently been collected in Alaska (Persson &
Shacklette, 1959). As regards a fifth proposed species, D. purpurascens
(Schimp.) Loeske, Tuomikoski states that he has not seen enough of alpine
forms in the field (it however occurs also in the forest regions). He makes
no definite decision but seems inclined to include it within the variation
range of D. exannulalus. The present senior author, and following him, the
junior author, have accepted D. purpurascens as a species (Persson 1943,
1 ersson & G.kerevoll 1957, Sjörs 1946, 1948). It was not collected in the
Hudson Bay lowlands but will be discussed below as it is habitually rather
similar to D. procerus. Cultivation experiments by Lodge (1958, 1959)
seem to corroborate our opinion.
As regards D. procerus it may occasionally be difficult to distinguish
it from D. exannulalus (s. str.) as well as from D. purpurascens. The varia
tion is large within the whole group, much in the same way as in the genus
Sphagnum, i.e. to a great extent as a result of modification due to external
factors such as light and wetness. A fixed description of single characters
can seldom be given, and such characters may fail or be uncertain The
combination of characters will decide, with due attention to the wav in
which they are modified by external factors.
D. procerus may be characterized as follows: the whole plant intensely
purple-red if exposed enough to light; leaves strongly falcate-circinate
(but not semi-circular as in D. revolvens, from which it is separable with
lull certainty m the field, even if sometimes mistaken for it), subtubulose
entire or practically so; nerve strong, especially at the base, where it is
often convex oil the back side and nearly decurrent on the stem; auricles
distinct., more or less rounded, well limited, often fragile, not reaching the
nerve, and formed by more or less quadrate cells.
D. exannulatus s. str. does not take the strong colour of D. procerus
being generally more or less green or brownish green; its leaves are not so
strongly falcate, distinctly dentate, not tubulose; the nerve is weaker, weak
also at the base, and not convex. Auricles similar, but the cells are generally
partly more or less elongate and not fragile.
J
Ü. purpurascens shares the strong colour of I), procerus although with
a more bluish-red or often somewhat dusky bluish-red shade; frequently
the tufts are piebald in this colour and green. The leaves are not too rarely
strongly falcate but the species is variable in this respect; particularly in
water modifications they may even be nearly straight. The nerve is often
rather strong, the difference against D. procerus in this respect being not
oo talked. D. purpurascens has more or less distinctly dentate leaves.
It exhibits a basal areolation quite different from that of the other two
species: typically a single row of strongly elongated cells extends all the
Su. Bot. Tidskr., 5i (1960): 1
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way between the leaf margin and the nerve. To preserve this feature
undamaged, one should scrape, not tear off, the leaves from the stem.
Samples of the Ontario material were sent to Tuomikoski, who in a
letter declared that they “after all” (translated) must belong to D. procerus.
To D. procerus the senior author must also refer a specimen from Alaska
“Fire Lake, Anchorage, marsh, May 26, 1948, E. Lepage 22, 293’ . He has
also seen other specimens from Alaska which might belong to procerus. A
close study of a rich North American material is of course necessary if
we wish to obtain a definite opinion about the relationship between the
North American and the European taxa of this group.
Comparing the North American and the European populations of the
same species, we very often find small differences. The evaluation of these
differences has caused taxonomists much trouble. Particularly in taxa that
are far from constant on either side of the Atlantic, it is a delicate problem
to find out if appreciable difference exists, and if so, to evaluate it in
terms of taxonomic categories. In this connection we wish to quote the
following passage: “From North America I have up to now seen only a
scanty material, but I have got an impression that in alpine-arctic parts
of the continent there are ... forms of the Drepanocladus exannulatus group
which have not yet been studied enough. It is possible that there are iorms
related to D. procerus and/or D. purpurascens and belonging to hitherto
undescribed species or races.” (Persson & Gj/erevoll 1957, p. 38.)
D. revolvens (Sw. ex. Turn.) Warnst. AR, edges of rich fen (hardly
calcareous); HL, with the preceding. The infrequent occurrence, and
absence in all real calcareous sites, contrast strongly with the abundance
of the related D. inlermedius (see further above).
1). Schulzei (Limpr.) Loeske. Syn.: Hypnum Schulzei Limpr. 1898
(1885-1903); Hypnum fluitans var. falcatum Bruch, Schimp. & Gümb. in
Br. Eur., fasc. 57-61 (1854)?; D. fluitans var. falcatum (Bruch, Sciiimp. &
Gümb.) Warnst. AR, wet places in ombrotrophic bog, less common in poor
fen (sites always acid); HL, in ombrotrophic bogs. The only representative
of the fluitans group here, as far as seen.
Less studied in modern times than the D. exannulatus group (see above
under D. procerus) is no doubt the fluitans group. It may therefore be
worth while to pay attention to D. Schulzei, a taxon of this group which
seems to deserve the rank of a species. Described by Limpricht as a species
on specimens from peat-bogs in Riesengebirge, Germany, as well as from
Swedish Lappland, D. Schulzei was accepted as a species also by Loeske
(1903, p. 310, 1904, p. 294, 1910, p. 209), by Hagen (1899-1904, p. 326)
and by Roth (1904-1905, p. 567 and plate LII). Amann (1912, p. 349)
ranks it as a subspecies (£>. II Schulzei Limpr.) under D. fluitans. He calls
it a “race hydrorhéique alpine de D. fluitans”. In the last decades it seems,
however, to have been treated only as a variety or form of D. fluitans.
Drepanocladus Schulzei is best characterized with Limpricht’s words:
“Hypnum H. Schulzei scheint ein nordisches Moos und möglicherweise
identisch mit H. fluitans var. falcatum Schimp. zu sein. Es unterscheidet
sich von dem typischen H. fluitans durch röthliche Färbung, kleinzellige
Stengelrinde, stärkere Blattrippe, charakteristisches basales Blattnetz,
Sv. Bot. Tidskr.,

54

(1960): 1

BRYOPHYTES FROM THE HUDSON BAY LOWLAND

261

derbere Perichätialblätter mit fast vollständiger Rippe, kürzere Kapsel
und kleinere Sporen. It might be added that the leaves are generally very
strongly falcate (it has therefore often been mistaken for D. exannulatus).
The nerve is not only coarser but also longer than in D. fluitans. Limpricht
states an important difference in the spore size: in fluitans 22-28 g, in
Schulzei 14-16 p. The basal tissue of the leaves is described in this way:
“basale Zellen in zwei Querreihen parenchymatisch, gelblich, goldgelb bis
gelbbräunlich, dickwandig und getüpfelt, ... Blattflügelzellen aufgeblasen,
..., meist deutliche Oerchen bildend”.
Drepanocladus Schulzei has a more northern distribution than D. flui
tans. On the whole, D. fluitans seems to be a lowland, D. Schulzei a subalpinealpine and subarctic species. Comparing D. exannulatus (agg.) and D.
fluitans (agg.) Loeske (1910, p. 209) says: ”Wer beide Arten, sowie ihre
Wasser- und Alpenformen (Drep. purpurascens und Schulzei), vergleicht..
Further study ol the whole D. fluitans complex is, of course, necessary.
Among the multitude of varieties and forms described, only one will be
mentioned here: Hypnum fluitans y aurantiacum a. falcatum Sanio 1887.
It is, accoi ding to Limpricht (p. 430), founded upon an ununiform material.
It may at least partly represent the same taxon as D. Schulzei. Lodge
(1958, 1959) has shown the stability of D. Schulzei in cultivation.
D. tundrae (Arn.) Loeske. W, large mats in very wet rich fen. AR, only
as lossil together witli JVIeesia iristicha, among root remains below rhizomes
of Equisetum fluviatile and a coarse cyperaceous plant. The fossil bryophytes
were remarkably well preserved. In spite of the shallowness of the peat,
they probably represent a not too late post-glacial period, when a shallow,
very small local depression was filled in; the bryophyte stratum (present
pH 5.5) is 40 cm above mineral soil (calcareous clay; pH 8.2) and is overlain
by 120 cm of peat which shows a development from Equisetum quagmire
via shrub (willow?) vegetation (pH 5.0) to the present black spruce bog or
muskeg which is strongly acid (pH 4.4). D. tundrae is an excellent climatic
indicator, although not confined to the Arctic, as one might expect from its
name; it very likely in this case shows subarctic conditions, perhaps slightly
cooler than at present (which may be due to the larger extension of Hudson
Bay, for the sample dates almost certainly from the post-glacial “warm
period”).
This calciphilous, characteristic species which has a circumpolar, chiefly
subarctic distribution has, in North America, been reported from Ontario,
Quebec, Alaska and Yukon by Williams 1901 (as Amblystegium amblyphyllum Williams), Tuomikoski 1949, Persson 1952, and Persson &
Weber 1958.
It has been carefully re-described by Tuomikoski (op. c.).
D. uncinatus (Hedw.) Warnst. AR; HL; chiefly in moist forest.
D. vernicosus (Lindb.) Warnst. AR, “extremely rich fen”.
Encalypta procera Bruch. AR, calcareous bank.
An arctic-subarctic species with a circumpolar distribution. Grout
gives the North American distribution as: “Alaska to Montana, Idaho and
Washington. Common in British Columbia. Also in Ontario, Greenland ...”
E. rhabdocarpa Schwaegr. HL near SR, on weathered calcareous iron
bearing slate.
Sv.Bot. Tidskr.,
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Fissidens adianlhoides L. ex Hedw. HL, calcareous rich fen.
Fontinalis anlipyretica L. ex Hedw. HL, seepage on the shore.
F. novae-angliae Sull. HL, with the preceding and the two Amblystegium
spp.
This good species is an American endemic belonging to sect. Lepidophyllae
Card., including also i.a. F. dalecarlica Bruch & Schimp. which is easily
separable and occurs within the same range, but also farther north. Grout
gives the following distribution for F. novae-angliae: “In streams, Nova
Scotia to Georgia, westward to Quebec, Tennessee, and Oklahoma. Jennings
reports it also in Newfoundland and Ontario.”
Helodium Blandowii (Web. & Mohr) Warnst. AR, wet rich forest.
Hylocomium splendens (L. ex Hedw.) Bruch, Schimp. & Gümb. AR; HL;
forest, occasionally on hummocks in fen and bog, and in upper geo-littoral
zone.
The closely related II. alaskanum has been recorded from the corre
sponding part of Manitoba (Ritchie 1957, p. 431) but not from the Hudson
Bay lowland of Ontario, where only H. splendens has been recorded (Hustich
1955, 1957 b).
Hypnum Bambergeri Sciiimp. HL, calcareous fen.
New to Ontario. The distribution in North America of this arctic-alpine,
circumpolar calciphilous species is very little known. Only 4 localities
were reported in Grout’s flora. Steere (1947) added 3 localities from Arctic
Canada. From Alaska it was reported only lately (Persson 1954, Sherrard
1955, Persson & Gjterevoll 1957, Persson & Weber 1958).

H. Lindbergii Mitt. AR; Muketei River; W; HL; the most frequent moss
of the geo-littoral zone on rivers and lakes, also above this in fens, seepages
and rich forest. The sites are often strongly calcareous. Elsewhere this
species is frequent on non-calcareous soil, as stated by Mårtensson (1956,
p. 301).
H. plicatulum (Lindb.) Jaeg. [H. subplicatile (Lindb.) Limpr.]. AR,
bog edge wooded by Picea mariana (“black spruce muskeg”), on decidedly
acid dry peat, with Pleurozium, Hylocomium, Ptilium, Dicranum Bergeri,
Drummondii and polysetum.
New to Ontario. The taxonomy and ecology of this subarctic species has
been treated by the senior author (Persson 1947, Persson & Gjasrevoll
1957). It has a Siberian-North American distribution (from the Ural Mts.
to W. Greenland). The present collection fills a gap between Alaska-Yukon
and Labrador. The species is no doubt often confused with H. callichroum
or H. hamulosum. It is closely related to, but clearly different from the
latter species, which moreover is calcicolous.
Leptobryum pyriforme (L. ex Hedw.) Wils. AR; HL; open or burnt sites.
Meesia tristicha (Funck) Bruch & Schimp. [M. Iriquelra (L.) Ångstr.].
AR; W; HL; more or less calcareous rich fens. Cf. Drepanocladus tundrae.
M. uliginosa Hedw. SR, calcareous rich fen.
Mnium Andrewsianum Steere. W; HL; rich fen (the HL site is not
calcareous, see Cephalozia pleniceps).
This splendid species recently discovered by Steere (1958) is widely
distributed in northern North America and besides known from W. GreenSv. Hot. Tidskr., 54 (1960): 1
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land and Siberia, where according to Steere it was collected by H. NilssonEhle on the Lena River (H. W. Arnell 1913 as M. punctatum).
M. cinclidioid.es Hüb. AR, moist rich forest, and wet non-calcareous fen.
M. medium Rruch & Schimp. (doubtful). AR, river bank, scanty.
M. orthorrhynchum Brid. AR, river bank and on a brook; HL, shore.
M. pseudopunctatum Bruch & Schimp. AR, wet rich forest.
M. rugicum Laur. emend. Tuomik. AR, wet rich forest and river bank.
Myurella julacea (Schwaegr.) Bruch, Schimp. & Gümb. HL, shore.
Neckera oligocarpa Bruch ex Hartm. HL near SR, weathered calcareous
iron-bearing slate near lake shore.
Treated as a variety of N. pennata by several authors, e.g. C. Müller
1851 (as ß tenera), Grout 1910 and other American authors, Amann 1912
(as subspecies), Giacomini 1947, but regarded as a species by most European
writers, e.g. Möller 1912, Brotherus 1923 and Jensen 1939. Besides
good distinguishing morphological characters, it has a different ecology
and a more northern distribution. Of special interest is the fact that N.
pennata, which normally is a tree-moss, may sometimes occur on boulders
or rocks without changing its habit and morphology, whereas N. oligocarpa
is a genuine rock moss which never has been found growing on trees.
Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske (Dicranum flagellare). AR, on
bog hummock.
Paludella squarrosa (L. ex Hedw.) Brid. W; SR; in rich fens, but evi
dently not very common.
Philonolis fontana (L. ex Hedw.) Brid. AR, seepages on the banks.
Pleurozium Schreberi (Willden. ex Sm.) Mitt. AR; SR; HL; forest, dry
sites in bogs, etc.
Pohlia albicans (Wahlenb.) Lindb. AR; HL; on a brook, and on river
and lake shores, probably common.
P. cruda (L. ex LIedw.) Lindb. AR, river bank, sparse.
P. nutans (Schreb. ex Hedw.) Lindb. AR; HL; various sites. Material
somewhat resembling P. sphagnicola (Bruch, Schimp. & Gümb.) Lindb. &
Arn. proved to belong to P. nutans. (Some Pohlia samples from the shores
were not determinable.)
P. vexans (Limpr.) H. Lindb. AR, river bank, on calcareous soil with
scanty vegetation in the geo-littoral zone (probably in the middle geo
littoral, i.e. reached by ordinary high-waters).
New to eastern North America. Andrews in Grout’s flora reports it
from Idaho, Montana, British Columbia and Saskatchewan. In 1958 it
was reported from Alaska (Mt. McKinley Park) by Persson & Weber
(p. 235). This small moss is easily overlooked and will probably be found
in new localities also in the East. In Europe, where it is found in Norway,
Sweden and the Alps, the localities are situated in mountainous regions
with a comparatively continental climate. By Amann (1912, p. 186) it is
called an “Elément boréal-alpin”.
Polytrichum affine Funck (P. strictum Banks). AR; HL; bog hummocks
and paisas.
P. commune L. ex Hedw. AR, moist forest.
P. juniperinum Brid. ex Hedw. HL, burnt forest.
Su. Bot. Tidskr.,
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P. piliferum Schreb. ex Hedw. HL, with the preceding.
Ptilium crista-castrensis (L. ex Hedw.) DeNot. AR; HL; forest, chiefly
on sites of medium wetness, but occasionally in dry forest and forested bog
(“black spruce muskeg”) and even open peatland, which implies a wider
amplitude than in Scandinavia (cf. Arnborg 1940, p. 140, the PtilioHylocomietum).
Pylaisia polyantha (Schreb. ex Hedw.) Bruch, Schimp. & Gümb. AR,
on decaying twigs in rich forest on an island in the river, leg. A. E. Porsild.
Rhylidiadelphus squarrosus (L. ex Hedw.) Warnst. HL, shore.
Rh. Iriquelrus (L. ex Hedw.) Warnst. AR, rich forest of medium wetness
in the narrow Picea glauca fringe along the river and on an island.
Rhijlidium rugosum (L. ex Hedw.) Kindb. HL near SR, weathered
calcareous iron-bearing slate.
Scorpidium scorpioides (L. ex Hedw.) Limpr. AR; W; SR; HL; wet rich
fen.
Tetraphis sp. (T. pellucida or geniculala). HL, crack in a paisa. (Not
determinable as lacking sporogonia.)
(Thuidium abietinum see Abietinella.)
Th. Philibertii Limpr. AR, moist rich forest, two localities.
Tomenlypnum nitens (Schreb. ex Hedw.) Loeske. AR; W; SR, LIL,
CHM; more or less calcareous rich fens, particularly in drier parts, at HL
also in lime-influenced moist woodland on mineral soil.
Tomenlypnum nitens var. falcifolium (Ren. ex Nichols) H. Perss. &
Sjors n. comb. Syn.: Camptothecium nitens var. falcifolium Ren. ex Nichols,
in Rhodora 15: 12 (1913); C. nitens var. falcatum Peck in herb., from a
specimen collected in New York State by Howe in 1869. Incorrect combi
nation by Burnham (1920 a) in The Bryologist 23: 54 C. nitens var. falcatum
(Peck) Burnii. referring to Howe’s specimen. See Dixon 1920 and Burn
ham 1920 b.
AR, abundantly in two fens of medium acidity, in one associated chiefly
with “poor fen” species such as Sphagnum pulchrum and Dusenii but also
the somewhat more demanding S. Jensenii, S. subsecundum and Drepanocladus procerus (pH 5.0); in the other, a true “rich fen , growing neai the
border towards a bog, but in company with “rich fen” plants such as
Drepanocladus revolvens s. str., D. badius (and D. procerus here too), Campylium stellatum, Sphagnum Warnstorfianum and Tomenlypnum nitens
s. str. From the latter it was most easily separable, stem by stem if desired.
A pH gradient existed through the zone where var. falcifolium grew (5.1,
5.8, 6.5). HL, rich fen, as a sparse admixture in a sample of rich fen mosses,
i.a. T. nitens s.str., from which it was clearly different.
Some 30 years ago, working out a collection made in various parts of
North America by the Swedish mire expert Hugo Osvald, the senior
author met with a most striking moss which he did not find mentioned
in any flora or handbook, even not in the Paris Index Muscorum. It was
collected in 1927 in Alberta in a muskeg near Wabanum, 38 miles W. of
Edmonton. Though habitually very unlike Tomentypnum nitens, it proved
to be closely related to this species. The most striking difference is the
strongly falcate shape and arrangement of the leaves, which are absolutely
Sc.
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straight in 1. nilens. It thus somewhat resembles Drepanocladus, particularly
D. uncinatus, but would not be mistaken for this because its stems are
thickly coated with brown tomentum exactly as in T. nitens. This find was
never published.
Tuomikoski during his journey to North America in 1948 found the
same taxon in various localities on the E. side of Hudson Bay. In next
summer he also found it in Newfoundland. He soon formed the opinion
that it must be a good species, occasionally growing intimately mixed with
T. nitens and then without occurrence of any intermediates just as in our
samples. The new species is as far as is known confined to the boreal to
subarctic forest region of North America, where, in spite of the few collec
tions, it is widely distributed except in the West, while T. nitens is much
more widespread and goes high up in the Arctic.
As 1UOMIKOSKI is preparing soon to publish his new species, we do not
wish to go further into the taxonomy but use the oldest valid name we know
for it; however, we share his opinion that it deserves the rank of a species.
Tortelia tortuosa (L. ex Hedw.) Limpr. HL near SR, weathered calcareous
iron-bearing slate.
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THE TYPIFICATION OF PARMEFIA CETRARIOIDES.
BY

MASON E. HALE, JR.
One of the most urgent tasks for lichenologists is the typification
of the older lichen names in accordance with the International Code
ot Botanical Nomenclature. The selection of nomenclatural types
is essential to fix the application of these names, some of which have
long been misapplied and used in a sense quite different from that
of the original authors. It is also important, particularly in lichens, to
establish the chemical constitution of the type specimen wherever
chemical strains have been discovered; the typical strain should
have the chemical constitution of the holotype or lectotype. Other
wise when a chemical strain is described as a new species, it may be
lound later to have the same acid components as the type of the
earlier species and therefore pass into synonymy.
Parmelia cetrarioides “Df.l.”, a very common and long-recognized
lichen, fust attracted my attention after a cursory examination of the
liteiature showed that the citation ot Delise alone as the authority is

not correct, although it has been unchallenged for 100 years. The
fiist published reference to the epithet cetrarioides was made by
Dim, who used it to describe a new variety, Parmelia perlata
ß cetrarioides Duby, as follows (Bot. Gall., 2nd ed., 601, 1830):
1 hallo subcoriaceo glauco-albescente aut cinereo-olivaceo loborum
marginibus elevatis crispis frequenter verrucosis albo-pulverulentis. Parmelia cetrarioides Delise ined. (v. s. D. sine apoDi.).”

The notation “ined.” seems to indicate that Delise merely sent
Dlby a specimen labeled Parmelia cetrarioides, and that Duby,
lecognizing it as a variety, composed the Latin diagnosis himself.
Neither Delise nor Duby ever published this taxon as a species;
Sv. Bot. Tidslcr., 5b (1960): 1
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Nyländer (Flora 52: 289, 1869) was apparently the first to elevate
it to species rank. The correct citation is therefore P. cetrarioides
(Del. ex Duby) Nyl. or more simply P. cetrarioides (Duby) Nyl.
The type of Parmelia cetrarioides is the same as that of its basionym, P. perlata ß cetrarioides. Through the kindness of Mme A.
Gagnieu

at Strasbourg, 1 was able to obtain four specimens from

Duby’s herbarium which bear the epithet cetrarioides and on which
typification may be based. The labeling and identity of each is out
lined below.
1. “Parmelia perlata var. / Parmelia cetrarioides Delise

[in

Delise’s handwriting, on two lines]. This sheet is stamped

GRIG.
ROT. GALL.” It has no date or any data on the locality. 1 his plant
is a typical robust collection of the isidiate species Parmelia crinita
Ach. (stictic acid proved).
2. “Parmelia cetrarioides Del. Gall. 1). D.[elise].
[in Delise s
handwriting]. This is a pseudocyphellate, sorediate plant containing
atranorine and perlatolic acid (medulla C —) and corresponding to

P. cetrarioides auct. There is no date on the sheet.
3. “Parmelia cetrarioides Delise. Mt. d’Or. Alpes. Le voit souvent
fructifié dans les alpes.” [in Delise’s handwriting]. Duby added
“M. Delise. 1828” to this sheet. This sterile specimen (Fig. 1) is the
same species as that on number 2 above, P. cetrarioides auc t., and
the two specimens seem to have been prepared at the same time.
4. “Parmelia perlata Ach. ß cetrarioides Dy. [in Duby’s hand
writing], prés Chaniberg (?), No. 33. DE(?)48. [unknown hand
writing].” This is a large specimen of P. maxima Hue [syn. P.
claudelii (Harm.) Vain.], a marginally sorediate plant with salacinic
acid (medulla C-, K+ red). The collector and date are unknown.
A type for Parmelia cetrarioides must be selected from among these
four specimens, representing three different species, P. crinita
Agil, P. maxima Hue, and P. cetrarioides auct. In his original de
scription Duby mentioned a dried sterile specimen collected by
Delise (v. s. D. sine apotli.). The type should therefore be a specimen
collected and labeled as Parmelia cetrarioides by Delise. We
can thus exclude the fourth specimen listed above (P. maxima
Hue) and confine our discussion to the first three specimens, which
were labeled by Delise. We will have to assume at the outset that
Duby saw all three of these before the publication of Botanicon
Gallicum. The only direct proof is the date 1828 on specimen number
3 in Duby’s own hand, at least one year before he completed Ins
So. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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Fig. 1. The lectotype specimen of Parmelia cetrarioides (Del. ex Duby) Nyl., labeled
‘‘Parmelia cetrarioides Delise, le voit souvent fructifié dans les Alpes; Mt. d’Or Alpes
M. Delise, 1828” and preserved at the University of Strasbourg (STR). Photograph
by the Smithsonian Institution.

manuscript. A companion specimen (number 2) is probably of the
same age since the labeling and mounting paper are almost identical.
The third specimen stamped “ORIG. BOT. GALL.” was no doubt
also in Duby’s herbarium. The use of the adverb “frequenter” in
the diagnosis would also suggest that Duby saw more than one
specimen.
The most logical choice of a lectotype would seem to be the speci
men stamped ORIG. BOl. GALL.” While a notation of “original”
or holotype on an herbarium label may be a valuable guide, we are
not obliged to accept this as a binding choice, unless it is specifically
leferied to in the original description. We cannot categorically state
that this is the specimen vaguely listed as “v. s. D.” and we are not
even sure that it was Duby who stamped the sheet as an original,
furthermore, this specimen is isidiate P. crinita, not the marginally
sorediate ( ‘marginibus ... albo-pulverulentis”) plant described by
Diby. ibis is a serious discrepancy since only the most careless
botanist would call P. crinita marginally sorediate.
Sv.Bot. Tidskr.,
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The remaining two specimens fit the present concept of P. cetraiioides perfectly, even with respect to the C- color test. However,
Duby failed to cite the classical locality Mt. d’Or for the specimen
dated 1828. It was his custom in Botanicon Gallicum to cite a locality
for almost all new taxa, usually from collections by Delise, and he
lists elsewhere (under Peltigera saccata) a Mt. d’Or collection. 1 his
unexpected omission would lead us to believe that Duby was referring
to a specimen without locality data, such as number 1 abo\c.
This dilemma can be resolved by regarding all three specimens
labeled by Delise as having equal value as syntypes. Both Duby
and Delise had distressingly broad concepts of cetrarioides, to judge
from their own identifications. We propose as the lectotype the
specimen from Mt. d’Or (Fig. 1), collected by Delise in 1828. This
conforms to the present and long-established concept of P. cetrarioi
des as a marginally sorediate, pseudocyphellate Amphigymnia
species with a C- medulla (perlatolic acid present). Parmelia
cetrarioides thus delimited is a common lichen in Europe (cf. W. L.
Culberson, Phyton 11: 85-92, 1958), but rarer in North America
where the C + olivetoric acid strain (P. olivetorum
nant.
Smithsonian Institution, Washington, D.C., U.S.A.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om
märkliga växtfynd o. d.

Rorippa amphibia funnen vildväxande i norra Österbotten.
Sistlidna sommar hade jag, tack vare goda vänner i Haparanda, tillfälle
att göra några exkursioner i denna stads omgivningar, såväl på svenska
sidan som i norra Österbotten. Vid en av dessa turer, som företogs i sällskap
med lektor E. Julin, folkskollärare A. Pekkari och fil. mag. S. Pekkari,
blev jag vid passagen över Keropudasjoki, en av Torne älvs många utloppsarmar, intresserad av en i älven växande Sagittaria, varför vi på hemvägen
rastade vid denna lokal, som ligger strax öster om Torneå, närmare bestämt
alldeles intill Keropudas’ hållplats vid Yliraumo i Alatornio socken, för att
närmare bese arten i fråga — i förbigående må nämnas, att den visade sig
vara en rikligt blommande S. sagittifolia med nästan samtliga blad utbildade
som flytblad.
Om denna växt kanske i viss mån var en besvikelse, bragte emellertid
lokalen ett annat och högst överraskande fynd. När jag från den branta
slänten från landsvägsbron nått ner till den frodiga strandängen fann jag
nämligen i ett något fuktigare, helt smalt men några meter långt stråk
ell inte obetydligt antal blommande skott av Rorippa amphibia; vegeta
tiva skott funnos i större mängd och även, som lektor Julin fann,°närmare land.
Sedan vi efter hemkomsten rådfrågat Hulténs atlas och funnit, att
hoppet till närmaste förut kända lokaler verkligen var högst avsevärt, åter
vände vi följande dag för att göra en närmare undersökning och anteckna alla
tillsammans med Rorippa amphibia förekommande arter. Yi kunde då
konstatera, att Rorippa även förekom i ängen på andra (norra) sidan av
brofästet (men på samma sida av älven), t. o.m. i avsevärt rikare mängd, i
form av flera stora grupper i yppig utveckling med blommor och ung frukt.
Vegetationen i övrigt var av samma typ, dominerad av mer eller mindre
högväxta gräs, bland vilka här även ingingo Calamagrosiis neglecta och Poa
palustris, vilka ej setts på södra sidan. Övriga gräs, som antecknades och
som sågos på båda sidor, voro Agrostis cf. tenuis, Alopecurus geniculalus,
Deschampsia caespitosa, Phalaris arundinacea och Poa pratensis coll.; av
halvgräs sågos Carex aquatilis och vesicaria samt Eleocharis palustris. Av
övriga monokotyledoner sågos Sparganium simplex, Alisma plantago-aqualica, Butomus umbellatus (i blom), Juncus bufonius och filiformis. Kärl18 - 603371

Sy Bot Tidskt.'} 5i (1960): t

274

SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

d/jamt

/L**5

Rorippa amphibia
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Nasturtium amphibium a.) r. br.
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Fig. 1. Den nordiska utbredningen av Rorippa amphibia enligt E' Hulténs Atlas
övtr växternas utbredning i Norden med tillägg av den nya lokalen (O). — Rorippa
SÄ the Nordic countries according Lo E. Hultén: Atlas of the d:s nbutmn
of the vascular plants in NW Europe (1950), with addition of the new locality

(O).

kryptogamerna företräddes av Equisetum fluviatile; av lignoser funnos i
små buskformiga exemplar Ainus incana och Salix phylicifolia.
I fråga om de dikotyla örterna må först som en egendomlighet nämnas, att
i den södra delen av lokalen växte en Ranunculus flammula av den nedliggande typ, som brukar kallas v. intcrmedius, medan på den norra dello
kalen förekom typisk reptans. Övriga antecknade örter voro: Ranunculus
repens, Caltha palustris, Rorippa islandica, Cardamine pratensis col
Alchemilla subcrenata, Lythrum salicaria, Cicuta virosa, Myosotis laxa ssp.
caespilosa, Mentha arvensis, Veronica serpyllifolia (s.str.), Galium palustre
och Hieracium umbellatum; i den norra delen dessutom Rumex aquaticus
och Veronica longifolia.
.
Man kan alltså säga, att Rorippa amphibia här uppträdde i ett växtsam
hälle av samma typ som på sina »naturliga» ståndorter i Götaland och
Svealand; någonting som tydde på en synantrop spridning fanns mte. Hur
och när arten kommit till detta avlägsna växtstalle, lamnar jag darhan epizoisk spridning genom någon vattenfågel verkar dock sannolikast.
Som framgår av den meddelade kartbilden från Hulténs atlas, dar den
Sv. Bot. Tidskr.,
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nya lokalen inlagts, är avståndet från denna till de närmaste förut kända i
Sverige (Uppland) och Finland (Satakunta och norra Tavastland) betydhgt. I sjalva verket ar artens utbredningsgräns i Sverige mycket abrupt
eftersom den nastan har sitt frekvensmaximum strax intill nordgränsen i
Lppland. Tendensen blir ännu klarare med tanke på att en del av de väst
svenska förekomsterna äro av mer eller mindre ruderat natur och mer eller
mindre tillfalhga. Så uppges arten av H. Fries från Bohuslän blott för en
enda lokal, Ldevalla: Kristinedal, där den aldrig återfunnits och varifrån
mga belägg finnas. Därutöver är den från hans område endast känd från
g I odinge, där C. Blom fann den vid Göta älv, visserligen vid Bohus’
station men sannolikt dock att förbinda med de av gammalt kända växtställena vid alvens motsatta sida strax norr om Trollhättan. Från Norge
anger Lid 1952 arten endast från fyra lokaler (Oslo, Aker, Bajrurn, Dypvåg)
men genomgående som förekommande »ved vegar og på avfallsplassar».
hör tillåtelse att låna kartan över Rorippa amphibia ber jag att få tacka
professor E. FIultén, för upprättandet av artlistorna lektor E Julin och
fil. mag. S. Pekkari.

Summary.
Rorippa amphibia found spontaneous in northern Österbotten, northern Finland.
During an excursion in July, 1959, in Österbotten in northern Finland
the author found Rorippa amphibia growing apparently as an indigenous
plant m a rich meadow at the small river Keropudasjoki just East of the
town Tornio near the Swedish border. This means a very disjunct occur
rence since the species was not known before North of the provinces of
Satakunta and Tavastland in Finland and Uppland in Sweden. Nevertheless
le species seemed to thrive in this Northern habitat, since it formed lar^e
groups rich in flowers and young fruits.
Nils Hijlander.

Orchis maculata ssp. ericetorum funnen i Torne lappmark.
I en uppsats för några år sedan reviderade Heslop Harrison de svenska
formerna av Orchis maculata-komplexet. På grundval av ett antal biometriska matningar delar han upp formerna i två huvudserier Orchis Fuchsii
ruce och Orchis maculata L. em. Harrison. Den senare arten delas vidare
upp i en ostlig, kontinental ras ssp. maculata — dvs. huvudformen — och
en västlig, oceanisk ras ssp. ericetorum Linton, identisk med den form som
förekommer i Storbritannien.
Den vanligaste formen i Torne lappmark är Orchis Fuchsii Druce.
exemplar från Abisko (Nuolja), Lulletjårro och Luossavaara höra hit.
emensamt för dessa tre lokaler är en tämligen hög basicitet i jordarten, en
sak som är genomgående för denna arts lokaler.
Men vid en exkursion till Kuokel norr om Kopparåsens station påträffade
18» - 603371
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undertecknad en avvikande form. Första fyndet gjordes för några år sedan,
och sommaren 1959 besöktes lokalen ånyo, varvid jag gjorde biome r ® a
mätningar på levande material. Dessa mätningar har givit följande resultat
— medeltal och Standarddeviationen angivas:
Läppens formindex
Sporrens diameter
Sporrens längd
Bredd av nedersta blad

1,14
0,97
7,0
8,6

±0,13
±0,10
±1,0
±1,8

mm
mm
mm
mm

Läppens formindex placerar denna form inom det artkomplex, som kallas
Orchis maculata L. em. Harrison. Vidare måste formen foras till ssp
ericctorum på grund av den korta och smala sporren, liksom aven pa grund
av de smala bladen.
...
Denna Orchis-iorm växte längs den bäck som rinner fran Kuokel ned till
Kieddejaure. De största förekomsterna funnos på ställen, dar sand svammat
ut över små horisontella bäcken och där en trädlös myrvegetation utbildat
sig En sådan lokal finnes där stigen upp till Kuokelagruvorna passerar
bäcken. Där växte Orc/ns-formen i en Trichophomm caespitosum-myr
med bl. a. Betula nana, Nardus strida, Geranium silvaticum, Saussurea
alpina och med Sphagnum som bottenvegetation. Höjden över havet upp
mättes till 450 m. Trädgränsen ligger på dalens västra sida pa 510 m och pa
dess östra på 580 m. En promenad efter bäcken visade att Orc/ns-formen
förekom från 425 m upp till 490 m på ställen där jorden var lämplig.
Lokalen liknar i stort sett den lokal Harrison angivit for Orchis maculata
ssp. ericctorum på Brattlifjället i Frostvikens socken i Jämtland. Aven har
förekom formen i en Trichophorum caespitosum - myr på en sa hög mva som
60IÄuokelaåsen ligger i det lågfjällsområde som förena Torneträskbäckenet
med Rombaksfjorden. Inom detta område finner man en hel del vastliga
invandrare i Torne lappmark, som Saxifraga cotyledon och Lactuca muralis
på Njutum, Fragaria vesca och Polygonatum vcrticillatum vid Palnoviken for
att taga några mera frapperande exempel. Till denna skara sallar sig nu
Orchis maculata spp. ericetorum.
Denna form inbjuder till växtgeografiska betraktelser. Pynd fran Jämt
land och Torne lappmark i närheten av vattendelaren äro pavisade och
offentliggjorda. Frågan är nu hur långt mot söder den går. I Slaps socken,
nordligaste Halland, påträffade jag år 1948 ett par smalbladiga exemplar av
Orchis maculata L. em. Harrison, som undertecknad då ville placera inom
formkomplcxet ericetorum. Exemplaren växte i vitmosstuvor i hallkar vid
havet. En biometrisk mätning gjordes några år senare pa populations mom
detta område — hällarna innanför Hästholmen på fastlandet
pa levan e
material och gav som resultat:
1,20 ±0,17 mm
Läppens formindex
2,1 ±0,15 mm
Sporrens diameter
10.2
±0,53 mm
Sporrens längd
14.2 ±2,7 mm
Bredd av nedersta blad
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Mätningarna visar att Populationen hör till Orchis maculata ssp. maculata och
att de smalbladiga formerna skola uppfattas som ståndortsmodifikationer
I-örutom Orchis maculata spp. ericetorum kan jag inregistrera en ny lokal
i T orne lappmark för Orchis incarnata L. Den påträffades i en blötmyr på
^ astakielisenvuoma på vägen mellan Vittangi och Soppero en bit söder om
Sappisadsi vilstuga. Denna lokal är belägen ca 300 m ö.h. Tidigare var denna
art inom Torne lappmark blott känd från Kaupisenvuoma nära Kiruna.
LITTERATUR.
IIeslop Harrison, J., 1951: A comparison of some Swedish and British

forms of Orchis maculata L. sens. lat. — Svensk Bot. Tidskr. 45.
C. I. Sahlin.

Rostsvampen Cronartium flaccidum funnen på Pedicularis palustris i
Uppland.
Da jag i höstas gick igenom materialet från en inventering av rostsvampsoran i Uppsala-Nas socken i Uppland, upptäckte jag på blad av Pedicularis
palustris en på denna art ovanlig rostsvamp, nämligen Cronartium flaccidum
Willd. Saval uredosori som pelare av teleutosporer fanns väl utvecklade
men endast ett par blad på några nära varandra växande exemplar var
infekterade. Fyndet gjordes i augusti 1957 på en fuktig äng i södra delen
av skogspartiet Nästen, ca 8 km sydväst om Uppsala. Cronartium flaccidum
fmns i trakten allmänt på Cynanchum vincetoxicum och Paeonia
. 'J’ldlfare 5“? aV Cronartium flaccidum på Pedicularis palustris'har med
delats fi an Finland av J. I. Lino, som fann den i Karelen 1898 och beskrev
I:™. S0™ ny art med namnet Cronartium Pedicularis (Bot. Not. 1900 s.
" 6)' Han fann den även på ett par platser i Tavastia borealis några år
senare. Enligt samme författare skall Tranzschel ha funnit arten i fråga i
Ryssland (Liro, Kulturversuche mit Finnischen Rostpilzen). Några svenska
fynd har dock tidigare ej rapporterats, och det nu gjorda kan tjäna som
supplement till den nyligen utgivna förteckningen över Skandinaviens
E—u—■
Institutionen för systematisk botanik, Uppsala.
Lena Junell.
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J. Hutchinson, The families of flowering plants. I. Dico
tyledons. II. Monocotyledons. Second edition.
Clarendon 1 ress,

Oxford 1959. Pris 147 s.
I sin med titeln »Nomina Familiarum conservanda proposita» i Taxon
1959 publicerade förteckning anför Bullock tre auktoritativa ka °r,
Bfntiiam & Hooker,
Genera Plantarum, Engler & Prantl Naturl.
Pflanzenfamilien resp. Das Pflanzenreich och Hutchinsons Flowering
Plants vilket vittnar om detta arbetes betydelse som normgivande for
angiospermfamiljernas benämning och, i förekommande tall, omfattning
Samtidigt representera dessa tre de mest ingående forsok som i modern tul
gjorts för att skapa ett på en analys av alla kända angiospermslakten uppbyggt system.
, A _ „
Då första delen av Hutchinsons arbete 1926 utkom, hade A. B. Bundles
handbok just fullbordats. För Rendle hade Eichler-Englers system i
allt väsentligt förblivit rättesnöret; det hade ju också — i koncentrerad
form framställt i Englers »Syllabus» — fått en vidsträcktare användning
än något annat och även på håll, där man länge hållit fast vid Bentiiam &
Hookers, börjat uttränga detta. Opposition hade givetvis ej saknats
namnen van Tieghem, Hallier och Bessey kunna t. ex. anföras, och aven
Wettstein, vilkens handbok ur mer än en synpunkt ar en utomordentligt
framstående prestation, bör nog nämnas, ehuru han i huvudsak kvarstod
på den gamla grunden men anslöt sig till åsikten att monokotylerna harstamma från primitiva dikotyler.
, ...
Engler har utförligt redogjort för de principer, som vant vagledande for
honom vid systemets utformning. Även Hutchinson ansluter sig till el
talet av dessa, men de punkter, där han hävdar en annan mening, äro av
fundamental betydelse. Monochlamydeae och Apetalae äro mga ursprungliga
typer utan ha uppstått genom en reduktion av hyllet, som hos de äldsta
angiospermerna betod av foder och krona, insektpollination var det ur
sprungliga, vindpollination en senare företeelse. Tillämpandet av dessa
principer fick naturligtvis genomgripande följder för systemets utseende.
Därtill kom att han, vad dikotylerna angår, oreserverat anslöt sig till den
av Sinnott & Bailey utförligt underbyggda åsikten att vedväxten utvecklingshistoriskt representerar en ursprungligare typ än örten. Jag haller
mig nu till en början till första upplagan av hans arbete. Ett skickligt
konstruerat diagram, ett stamträd, om man så vill, klargör hans uppfattning;
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två strömmar, den ena upprinnande i de väsentligen arborescenta Magnoliales, den andra i de väsentligen örtartade Ranales; Polycarpicae, tidigare
i regel betecknade som bildande en enhetlig grupp, ha dubbelt ursprung, men
i övrigt har skilsmässan mellan träd- och örttyp ännu ej genomförts. Mellan
de båda huvudserierna finna vi de som naturlig grupp underkända Apetalae,
som bildats av tillskott från båda hållen, varvid hängeväxterna (i vidstr.
bem.) via Dilleniales-Rosales-Hamamelidales härletts från Magnoliales;
det är, menar H., fr. a. den rådande synkarpin som förbjuder oss att anse
dem som primitiva typer. Övervåningen i den breda krona, som bildas av
de båda huvudstammarna, utgöres av Metachlamydeae, vars polyfyletiska
ursprung, redan tidigare hävdat av andra, förf. understryker, dock utan att
ännu dra de praktiska konsekvenserna härav. I skildringen av ordningar och
familjer ha sålunda de båda huvudavdelningarna Archi- och Metachlamy
deae bibehållits.
Hutchinsons av nya, radikala synpunkter präglade arbete av 1926
väckte naturligtvis, förmodligen främst i hans hemland, stor uppmärk
samhet, men synes hos oss ej ha mottagits med något större intresse och
blev ej föremål för någon anmälan i våra botaniska tidskrifter. Den först
8 år senare utkomna monokotyledondelen refererades i SBT bd 29 (1935) av
Karl Afzelius. Denna del beröres icke av den radikala omgestaltning som
nu kännetecknar dikotylerna, utan framträder i andra upplagan i oförändrat
skick. Hela verket omtrycktes 1948. Rafael Rodriguez har gjort ett försök
att efter en ny metod grafiskt framställa H:s system (Rev. Biol Tron 4
1956).
'
Medan H:s behandling av monokotylerna icke behöver underkastas någon
förnyad granskning, finns det rik anledning att närmare skärskåda hans
dikotylsystem, och jag skall till en början informera om dispositionen av
stoffet. I första upplagans »Introduction» redogör han för de båda system,
Bentham-Hookers och Englers, som han vill ersätta med sitt eget, fast
slår de principer han följt vid dess konstruerande och gör en jämförelse
mellan de tre. Härtill har den grafiska framställningen anslutits. Mellan
dessa partier har i andra upplagan ett kort historiskt kapitel inskjutits,
avslutat med en programförklaring, till vilken jag återkommer. Så följer en
sammanfattande översikt av fanerogamernas huvudgrupper och en bestämningsnyckel till alla angiospermfamiljer, utan tvivel resultat av ett
ytterst mödosamt arbete; huruvida detta motsvaras av träffsäkerhet har
anm. ännu ej haft tillfälle att pröva. I den nya upplagan har tillkommit en
översikt av de viktigaste både di- och monokotyledona familjerna, avsedd
föi »less advanced students», där också viktigare gagn- och prydnadsväxter
nämnas; ett mycket sLort antal dylika anföras i bokens huvuddel för varje
familj under »Useful products». Förteckningen på familjer, som utmärkas
av någon gemensam egenskap, t. ex. motsatta blad, stipler, översittande
hylle, glandelhårighet etc. återfinns i båda upplagorna.
Så mycket större äro i övrigt olikheterna dem emellan. I den första upp
lagan hade förf. mera antytt än genomfört en för systematiken betydelsefull
uppdelning i av lignos- resp. örttyper dominerade ordningar, ocb de gamla
huvudavdelningarna Archi- och Metachlamydeae hade bibehållits. Nu har
han tagit steget lullt ut och ställer Lignosae, utvecklingshistoriskt äldre,
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och Herbaceae mot varandra. Visserligen säger han i förordet till andra
upplagan, att hans system grundats på exakt samma principer som forut,
de ha bara tillämpats med starkare övertygelse, men resultatet har dock
blivit revolutionerande och, vill det synas, ganska betänkligt. För att
använda hans egna ord: »the fundamentally woody subphylum, the Lignosae,
and the fundamentally herbaceous subphylum, the Herbaceae, are now com
pletely separated in the linear sequence», vilket åskådliggjorts i en uppställ
ning på sid. 19, där serierna Magnoliales-Verbenales och Ranales-Lamiales
bilda dikotyledonerna och en tredje serie, monokotyledonerna, börjar med
Butomales och kulminerar i Graminales. Magnoliales och Ranales utga
självständigt från hypotetiska proangiospermer, Butomales har gemensamt
ursprung med den senare. Ordningar, som, oavsett den roll vedvaxter resp.
örter spela inom de ingående familjerna, på goda grunder betraktats som
naturliga, ha upplösts, ja en skiljelinje kan klyva en som fullt naturlig
uppfattad familj. Början var som vi sett gjord med delningen av Polycarpicae i en trädartad och en örtartad stam, och principen har nu i största
möjliga utsträckning tillämpats på hela dikotylsystemet. Familjer, som
ingått i samma ordning eller, om denna redan delats av annan anledning,
dock återfunnits i varandras omedelbara närhet, stå nu långt ifrån varandra,
t. ex. Rosaceae och Saxifragaceae, Araliaceae och Umbelliferae, Myrsinaceae
och Primulaceae, Verbenaceae och Labiatae, Capparidaceae och Cruciferae,
Bignoniaceae och Scrophulariaceae, för att anföra de mest i ögonen fallande
exemplen. Har systemet därigenom vunnit i naturlighet? Ja, svarar för
fattaren, ty det är inte fråga här om någon verklig släktskap mellan de bada
medlemmarna i ett par utan om en parallell utveckling, en konvergens Iran
olika utgångspunkter. Detta är ett påstående, grundat på en fast övertygelse,
men han väntar sig visst inte själv någon kör av instämmanden. Oxalidaceae
ger exempel på ett radikalt ingrepp i en familj: Averrhoa har lått bilda sin
egen familj bland Lignosae, återstoden sorterar under Herbaceae. Man
vågar kanske betvivla att H:s radikala ingrepp öppnar någon framkomlig
väg mot ett system som bättre än de tidigare återger utvecklingsgången.
Han har dock ej alltid drivit det till sin spets. Inom många ordningar samsas
fortfarande vedväxter och örter, han har icke ifrågasatt att bryta ut
Papilionaceae ur leguminoserna eller Urticaceae ur Urticales och hänvisa
dem till Herbaceae, och många andra ordningar och familjer, inom vilka
båda livsformstyperna äro väl företrädda, ha bibehållits i sin gamla om
fattning och allt efter sina släktskapsförhållanden hänförts till den ena eller
andra huvudgruppen. Åsikten att förekomsten av en förvedad stam är ett
ursprungligt drag delas av många, men den innebär endast att inom en
naturlig grupp, det må gälla en ordning, en familj eller ett taxon av lägre
rang, där båda typerna äro representerade, lignoserna äro de utvecklingshistoriskt äldre, från vilka örterna härstamma, och att de redan tidigt
starkt differentierade dikotyledonerna allesammans voro lignoser, men detta
berättigar ej till att utan hänsyn till andra egenskaper använda just denna
karaktär som ur systematisk synpunkt avgörande. Fl. har f.ö. själv varnat
för att vid utformandet av ett system, som gör anspråk på att återge
naturliga släktskapsförhållanden, som indelningsgrund välja en enda karak
tär, men bryter själv mot denna regel. Här må tilläggas att i vissa fall
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utvecklingsgången träd-ört kan ha varit den motsatta. Så har det enligt
H. själv varit inom Berberidales. Samtliga familjer med undantag av Circaeastraceae, som består av en enda art, en annuell ört (ofta uppfattad som
en reducerad typ av Ranunculaceae), bestå av lignoser, men ordningen har
av H. placerats bland Herbaceae närmast efter Ranales, från vilka den
enligt hans mening direkt härstammar.
Den nya princip, som H. tillämpat i sin andra upplaga, gör att den som
varit van vid det gamla englerska systemet känner sig ganska bortkom
men. Till indelningen i Lignosae och Herbaceae kommer, att samtidigt
sympetalerna försvunnit som systematisk huvudgrupp, skild från choripetalerna. Man har ju länge vetat, att denna bekväma indelning var arti
ficiell och att sympetali uppkommit på olika sätt och vid olika tidpunkter
samt att målet måste vara att finna de skilda utgångspunkterna, men man
hade också kommit underfund med att det var allt annat än lätt att nå
fram till en godtagbar lösning. På den grund som lagts har H. nu byggt
vidare, vilket medfört betydande omplaceringar. Därtill kommer tendensen
till skapandet av mindre och naturligare ordningar och fr. a. familjer, vilkas
antal i nästan oroväckande grad vuxit. Medan 11.-te upplagan av Syllabus
(1936), där ingen hänsyn tagits till H:s arbete, för dikotylerna redovisar 44
ordningar och 258 familjer, upptar denne i sin första upplaga 76 resp. 264,
i den andra 82 och 342. Av de 6 nya ordningarna ha Resedales, Verbenales
och Umbellales tillkommit som en följd av uppdelningen i Lignosae och
Herbaceae, medan Ochnales, Yalerianales och Goodeniales uppställts av
andra skäl. Namnen på de gamla ordningarna äro i många fall nya, och
ändeisen -ales har genomgående införts. Att familjerna så starkt tilltagit i
antal beror i ej ringa mån på att många som uppställts av tidigare syste
matiker, D. Don, Dumortier, S. F. Gray, Nuttall m.fl., återuppstått.
Åtskilliga av de i första upplagan anförda härröra tydligen från H., men han
har ej angett auktor, vilket däremot skett för de 8 i andra upplagan upp
ställda, som också försetts med latinsk diagnos. För två av dem är Dandy
auktorn. Bland de för längesedan uppställda och nu återuppståndna må
följande nämnas, eftersom de omfatta för botanisterna i gemen välbekanta
växter: Cobaeaceae (1824), Cuscutaceae (1829), Grossulariaceae (1805),
Helleboraceae (1819), Hydrangeaceae (1829), Menyanthaceae (1829), Monotropaceae (1818), Paeoniaceae (1830), Parnassiaceae (1821), Podophyllaceae
(1826). Rätt många, både äldre och nyare, ha ej vunnit H:s gillande, t. ex.
Cynomoriaceae, Gunneraceae (anförd av mig, upptagen av Wettstein),
Hydrocotylaceae, som börjat figurera i svenska framställningar; vad be
träffar den märkliga Degeneriaceae (monotypisk), som dras in under
\\ interaceae, så får den förmodligen i A. C. Smith en varm försvarare. På
släktet Tetrachondra grundade jag 1913 en egen familj, som också anföres
av Wettstein och Gundersen i anslutning till Labiatae, men H. har fört
det till Boraginaceae, där det dock står isolerat.
Någon större svårighet att skapa nya ordningar eller familjer är det ju
inte, Engler har gott om underordningar och underfamiljer, som kunna
befordras till högre rang, och lite varstans stå »genera incertae sedis», som
kunna få en självständig ställning, även om man just inte för det vet mera
om var de höra hemma. Men ett kan man vara säker på, FL har gått grund
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ligt och samvetsgrant tillväga, därom vittnar de lagom utförliga, klara och
koncisa beskrivningarna av hans enheter. Vi ha ju laborerat med åtskilliga
svårhanterliga, uppenbart heterogena ordningar, Rosales, Geraniales, Pa
rietales, Myrtiflorae osv. Fastän en viss städning undangjorts och åtskilliga
aparta typer rensats ut var fältet fritt för den grundliga ommöblering H.
företagit. Parietales, för att ta ett exempel, med dess 10 underordningar och
32 familjer, ha nu fördelats på 13 ordningar. Av Theineae har blivit Dilleniales (hit 2 fam. från Rosineae och 1 fr. Saxifragineae), Theales, Guttiferales och Ochnales, Cistineae + Cochlospermineae och Flacourtiaceae Bixales,
med tillskott från Ebenales och Centrospermae, Papayineae-DatiscineaeBegoniineae + fam. Cucurbitaceae bilda Cucurbitales, Elatinaceae har förts
till Caryophyllales, Canellaceae till Magnoliales. Fam. Violaceae har upp
höjts till ordning. Låt oss närmare granska hur det gått med Englers
Myrtiflorae; vi få en rätt god bild av den omgruppering som företagits.
Englers

Syllabus

Thymelaeinae
Geissolomataceae 1
Penaeaceae
Oliniaceae
Thymelaeaceae
Elaeagnaceae
Myrtineae
Lythraceae
Heteropyxidaceae
Sonneratiaceae
Crypteroniaceae
Punicaceae
Lecythidaceae >
Rhizophoraceae j
Nyssaceae
1
Alangiaceae j
Combretaceae 1
Myrtaceae
>
Melastomaceae J
Trapaceae
j
Onagraceae
t
Halorrhagaceae J
Hippuridineae
Hippuridaceae
Thelygonaceae
Cynomoriineae
Cynomoriaceae

Hutchinson

Thymelaeales
Cunoniales
Thymelaeales
Rhamnales
Lythrales
Rhamnales
Myrtales
Cunoniales
Myrtales
Araliales
Myrtales

Lythrales

Halorrhagaceae
Chenopodiales
Santalales (Balanophoraceae)

Det förtjänar kanske nämnas, att Wettstein följt Englers uppställning
utom i två fall; Cijnomorium förde han till Santalales, Thehjgonum till
Centrospermae. H. har alltså godkänt denna placering. Cijnomorium är ett
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av systematikerns många sorgebarn; släktet är på väsentliga punkter olikt
Balanophoraceae, och det är osäkert om det alls har något att göra med
Santalales. Juel sysslade ju en gång med detta släkte utan att komma till
klarhet, och pollenet ger inget besked.
Buxaceae hör till de familjer som skjutsats omkring i systemet. I allmän
het har den väl placerats bland Celastrales eller Sapindales, om dessa
ordningar sammanslås (Engler, Lawrence), men även Tricoccae har före
slagits (Warming, Wettstein, Gundersen), och pollenets utseende mot
säger ej denna placering. Hos H. finner man den emellertid bland Hamamelidales. Ett annat exempel på en vandrande familj är Garryaceae.
Garrya ser ju nästan ut som en hängeväxt, hos Engler finner man den med
rang av ordning inpassad mellan Salicales och Myricales, och så står den
hos flera förff., även hos H. i hans första upplaga. Fruktämnet uppgavs vara
översittande. Men motsatsen angavs av Bentham & Hooker, som förde
Garrya till Cornaceae, och H. har nu genom egen undersökning av blomman
funnit, att de hade rätt beträffande fruktämnets ställning, varför han upptar
Garryaceae under Araliales, där också Nyssaceae och Alangiaceae, som
Engler förde till Myrtiflorae, funnit en fristad. Även Juliania har hört till
de mycket diskuterade typerna. Engler satte släktet som egen ordning
bredvid Juglandales, Wettstein som egen familj under denna. H. bygger
på Fritsch och för familjen till Sapindales; även pollenet indikerar enl.
Erdtman släktskap med Anacardiaceae.
Vattenväxter med starkt förenklade blommor ha vanligen vållat besvär,
och detta gäller inte minst Callitriche; bildar hos Engler en underordning
under Geraniales bredvid Tricoccae (här även hos Wettstein och Law
rence). Gundersen har stannat för Boraginales, H. för Lythrales.
Man kunde fortsätta hur länge som helst med diskutabla fall, där H. har
sin egen mening, och det är troligt att han med sin skarpblick ej sällan
träffat rätt. Men inte alltid. Calycanthus fördes av såväl Engler som Wett
stein som egen familj till Polycarpicae, och man finner inte utan förvåning
att den hos H. hamnat bland Rosales. Erdtman har dock kommit fram till
att den ej kan placeras där, utan sannolikt hör samman med Magnoliales.
Möjligen tillmäter H. ej palynologiens vittnesbörd någon stor betydelse,
ehuru han upptagit Erdtmans arbeten bland böcker av »primary im
portance to taxonomists and students of phylogeny». Nyctaginaceerna ha
ansetts utgöra en god Centrospermfamilj, men ha av H. ställts till Thymelaeales, där de säkerligen ej höra hemma. Ur pollenmorfologisk synpunkt
överensstämma de med Centrospermae. Möjligen har H. påverkats av att
rätt många nyctaginaceer äro vedväxter.
Egendomligt är att H. tycks ha tagit ringa intryck av svenska forskares
arbeten, i vilka tack vare noggranna undersökningar systematiska problem
lösts. Lagerberg har övertygande visat att Adoxa, givetvis som egen monotypisk familj, finner sin naturliga plats närmast kaprifoliaceerna, och Erdt
man bekräftar detta (likhet med Sambucus). H. placerar Adoxa bland Saxiiragales; den är en ört, kaprifoliaceerna äro lignoser, och så måste han söka
en annan plats för den. Kanske har Lagerbergs arbete undgått hans upp
märksamhet liksom Samuelssons undersökning av Empetraceae, genom
vilken familjen slutgiltigt fann sin plats hos Ericales, där man också finner
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den hos Wettstein och Gundersen, medan H. håller fast vid den gamla
placeringen bland Sapindales. Juel fann vid sin undersökning av fruktäm
nets byggnad hos Parinarium, att detta släkte — och det gäller hela den
grupp det tillhör — ej kan kvarstå inom Rosaceae, Wettstein erkände
Chrysobalanaceae som egen familj, en åsikt som icke motsägs av pollenets
beskaffenhet. H. synes ha förbisett detta. Donatiaceae Hutch, fam. nov.
urskildes som egen familj redan 1915 av anm. Och man kan, om man tar
del av Junells utmärkta undersökning, ej finna annat än att den »funda
mentala» skillnaden mellan Yerbenaceae (Lignosae) och Labiatae (Herbaceae) ej motsvaras av verkligheten.
Slutligen vill jag starkt framhålla betydelsen av Hjelmqvists studier
över blomman hos Amentiferae (1948), ty de slutsatser vartill han kommit
strida skarpt mot H:s uppfattning, för vilken jag ovan redogjort, och den
är ju en hörnsten i hans systembygge: »there seem», skriver Hjelmqvist
s. 166, »to be very good reasons for placing the Amentiferae among the most
original Angiosperms, constituting a primitive type of great morphological
and systematical interest».
Ytterligare ett par randanteckningar. Upptäckten av en andra art av
Bat is (Nya Guinea, se Flora Malesiana) har undgått förf. Den medför att
familj ediagnosen måste ändras. Honblomman hos Myzodendron saknar
ingalunda staminodier; jag hade en gång tillfälle att visa detta, vilket H.
ej observerat, ty det går nog inte att hävda någon annan uppfattning om
de egendomliga fjäderborstens natur. Utbredningsuppgiterna tarva någon
gång en komplettering. För fagacésläktena saknas de, för Litorella anges ej
södra halvklotet. Om släktet Oreobolus sägs endast, att det förekommer
»in the Antarctic» — bör vara Subantarctic — »and the Andes», men fler
talet arter äro utbredda längs routen Nya Zeeland-Malacca, och det finns en
på Hawaii. Därmed äro vi inne på monokotyledonerna, och de ha som sagt
redan blivit föremål för en anmälan i SBT. De framträda, som redan sagts,
i oförändrat skick. En enda ny familj har tillkommit, Cartonemataceae
(Commelinales).
Det utmärkta illustrationsmaterialet har för att tillgodose nytillkomna
ordningar och familjer utökats. Originalteckningarna visa att förf. för
ritstiftet med samma skicklighet och elegans som pennan. Beträffande
kartorna, många och välkomna, observeras att åtskilliga exempel ges på att
en neotropisk familj kan vara företrädd av någon enda art i Västafrika och
vice versa och därmed få tjäna som illustration till Wegeners teori, till
vilken H. tydligen ansluter sig. På kartan över Coriaria skall sydgränsen i
Sydamerika dras längre söderut, och detta gäller i än högre grad Embothrium,
som ju förekommer i Eldslandet.
Lawrence har i sin handbok (1951) kallat H:s stora arbete »a greater
stimulant of phyletic thinking during the past decade or two than any
other similar publication», ett omdöme som förmodligen i ännu högre grad
kommer att kunna tillämpas på den nya upplagan. En animerad debatt
kan väntas.
C. Skottsberg.
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Blakeslee, The Genus Datura. By Amos G. Avery, Sophie
Satina, and Jacob Rietsema. Foreword and Biographical Sketch by
Edmund W. Sinnott. — The Ronald Press Company, New York 1959.

289 s. Pris $ 8.75.
Detta arbete utkom i augusti 1959, fem år efter Albert F. Blakeslee’s
död, och kan i viss mån betraktas som ett äreminne över denne. Tre av
hans närmaste medarbetare har här på ett överskådligt sätt sammanfattat
resultaten av mer än 40 års forskningar, tidigare publicerade i mer än 200
skilda uppsatser. Blakeslee måste uppenbarligen ha varit en ovanlig
man — inte bara en skicklig och mångsidig vetenskapsman utan även en
god organisatör, som kunde dra till sig och stimulera yngre forskare, och
som förmådde skaffa fram pengar till ett synnerligen omfattande forsknings
program.
Vad som mest frapperar vid genomläsningen av den recenserade boken
är de relaterade undersökningarnas mångsidighet. Knappast någon annan
grupp av organismer torde hittills ha blivit behandlad från så många olika
synpunkter som släktet Datura i denna bok. De största insatserna falla
givetvis inom genetikens område, där Blakeslee och hans medarbetare
i många fall gjorde pionjärupptäckter. Hos Datura lyckades man för första
gången påvisa en fullt utvuxen haploid planta av en fanerogam, och här
fick man också fram de första experimentellt inducerade mutationerna hos
sådana. För att förklara en del avvikande klyvningsförhållanden hos Datura
stramonium framlade Belling sin hypotes om »segmental interchange».
Släktet Datura har utgjort det klassiska undersökningsmaterialet bl. a. för
studier av trisomiska typer och andra aneuploida aberranter. Den numera
allmänt använda metoden att framställa polyploida plantor genom colchicinbehandling utexperimenterades också på detta material.
Ett av de mest intressanta kapitlen handlar om genmutationer. Fastän
Datura stramonium uppenbarligen har en stabil genotyp — endast 15
kollekter av 1400 gav urskiljbara mutanter — har man hos denna art lyckats
få fram mer än 500 olika mutationer. Den enda växt där flera mutationer är
kända är majs. Ett närmare studium av mutationerna hos Datura har lett
till många slutsatser av stort teoretiskt intresse. Nästan samtliga inducerade
mutationer är recessiva — endast 4 av omkring 550 uppvisa dominans.
Intet samband har kunnat påvisas mellan typen av mutagen och typen av
uppkommen mutation. Mutantgener ha påvisats som påverka bl. a. stam
mens höjd och styvhet, kärlsträngarnas utbildning, klorofyllbildningen, for
men hos blad, hjärtblad och kapsel, pollenkornens form ocli fertilitet, pollen
slangens tillväxt, fröskalets färg etc. En av de mest intressanta mutationerna
ger upphov till kapslar bildade av tre fruktblad i stället för två, en annan
betingar släta kapslar i stället för de vanliga »spikklubborna». En tredje ger
precis samma effekt som en sedan länge känd virus-sjukdom — en »quercina»typ med eklövsliknande blad, släta kapslar och fribladig krona. Ytterligare
andra gener förhindra hos homozygoten kromosomparning vid meiosen,
eller ge upphov till dyadpollen med oreducerat kromosomtal. En biokemisk
mutant av stort intresse innehåller i motsats till normaltypen nikotin —
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en annan innehåller i stället för de vanliga klorofylltyperna a och b en tidi
gare okänd klorofylltyp.
När det gäller att lokalisera en gen till en viss kromosom har man hos
Datura på grund av homozygotem låga vitalitet hos de flesta mutantgener
ej i större omfattning kunnat utnyttja kopplingsundersökningar. I stallet
har man här använt en del eleganta specialmetoder, bl. a. korsning med olika
trisomiska typer, och korsning med »pollen-abortiom-typer. Härigenom har
man i vissa fall kunnat spara in en generation — vilket betyder åtskilligt
mer när man arbetar med Datura än med Drosophila.
Givetvis finns det flera andra avsnitt i denna bok som skulle förtjäna
ett utförligare omnämnande — kapitlen om polyploidi och strålnmgsexperiment ge t ex. mycket givande översikter av generellt intresse, liksom
kapitlen om korsningsbarriärer. Utförliga framställningar ges även av
gametofytens utbildning, fröbildningen och embryologien. Ett av de sista
kapitlen, betitlat »Segmental interchanges and the species problem», ger en
välbalanserad redogörelse för de reciproka translokationernas betydelse vid
ras- och artdifferentiering.
Av stort intresse för botanister — inte minst anatomer — är kapitlet om
chimärer. Efter colchicinbehandling har man hos Datura — liksom hos andra
växter — fått fram en rad olika typer av chimärer, av vilka periklinalchimärerna visat sig mest användbara. På längdsnitt av skottspetsar kan
man hos Datura fastställa förekomsten av tre »histogena skikt», som hos
periklinalchimärer kunna vara av olika ploidi. Genom att använda chimärer
av denna typ, som t. ex. är oktoploida i yttersta skiktet (L 1) och diploida i
de två inre (L II och L III), eller tetraploida i det mellersta skiktet (L II)
och diploida i L I och L III, har man på ett elegant sätt kunnat påvisa vilken
roll dessa olika skikt spela vid anläggning av bl. a. örtblad, foder, krona,
ståndare och fruktblad. Ett blomanlag har samma tre skikt som en vanlig
skottspets — ett gott stöd för den klassiska åsikten att en blomma är ett
modifierat skott. Örtblad, foderblad och kronblad anläggas hos Datura på
helt motsvarande sätt genom utbuktning från L II, vilket styrker anta
gandet att de (åtminstone här) äro homologa organ. Anläggandet av stån
dare och fruktblad sker däremot från det innersta skiktet, L III, vilket
talar för att de senare äro av stam-natur.
Ur en växtsystematikers synpunkt är boken delvis mindre tillfredsstäl
lande. Här finns visserligen en översikt över släktets »taxonomiska historia»
med en förteckning över de accepterade arterna (med synonymer) samt en
förteckning över alla uppspårade namn som använts för hithörande taxa.
Men den taxonomiska bearbetningen förefaller ganska valhänt
bl. a. har
uppenbarligen intet herbariematerial utnyttjats, och bestämningsnyckel
saknas. Författarna till detta kapitel ha ej velat ta definitiv ställning till
de förvedade arternas (Sect. Bruymansia) systematiska ställning, men de
synas föredra att föra dessa till ett eget släkte. Endast de tio örtartade
Datura-arterna behandlas närmare i boken. Utbredningen för varje art
anges i grova drag, men utbredningskartor saknas. Även om utbrednmgsbilden för den kulturspridda arten Datura stramonium kanske mest skulle
avspegla människans kommunikationer i de tempererade zonerna skulle den
otvivelaktigt vara mycket intressant att få redovisad i detalj. Och flera av
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de andra arterna ha snävare utbredningar av intressant typ. Men sådana
kartor skulle givetvis ej ha kunnat åstadkommas utan omfattande herbariestudier.
Även om de systematiska avsnitten lämnar en del i övrigt att önska, kan
en systematiker i denna bok finna många resultat av stort teoretiskt intresse.
Ett dylikt är påvisandet av att förändringar i sådana allmänt använda
systematiska karaktärer som antalet fruktblad eller kronans sam- resp. fribladighet kan betingas av en mutation i en enda gen. Vidare får man vackra
belägg för hur svårt det kan vara att använda inkompatibilitet som krite
rium för artrang —- Dalura-arterna uppvisa en hel serie mellanstadier mellan
god kompatibilitet och fullständig inkompatibilitet vid olika artkorsningar.
Praktiskt taget allt vad som sammanfattats i denna bok har tidigare av
Blakeslee själv och hans medarbetare publicerats i en mängd smärre upp
satser, men en del av dessa publikationer torde vara ganska svåråtkomliga.
En översikt av denna art gör därför dessa resultat betydligt mera lättill
gängliga och överskådliga för såväl genetiker som botanister. Boken bör
kunna bli till stor nytta för var och en som sysslar med cytogenetiska
undersökningar av kärlväxter, och den bör bli ett välkommet tillskott till
den genetiska kurslitteraturen.
Olov Hedberg.

Mauritz Dittrich, Getreideumwandlung und Artproblem.
Eine historische Orientierung. — VEB. Gustav Fischer Verlag’
Jena 1959. xn + 218 s. med 37 fig. Pris inb. DM 20.15.

Boken inskränker sig icke, som man väl skulle kunna tro av titeln, till
att behandla uppgifter om sädesslagens förvandlingar till andra sädesslag
eller ogräs utan diskuterar uppgifter om allehanda förvandlingar av en
art till en annan, såväl inom växt- som djurriket. För detta ändamål har
förf. samlat ett oerhört material (25 tättryckta sidor med litteraturhänvis
ningar och 20 sidor med tabellariska översikter) för att belysa problemets
utveckling ända från antiken och fram till våra dagar. Som undertiteln
antyder, är det framförallt fråga om att följa och belysa debatten genom
århundradena, oavsett vilket värde de enskilda inläggen kunnat ha.
När förf. med tysk grundlighet, rikliga citat och fotnoter arbetat sig
fram från Aristoteles, Theophrastus, Cato, Varro, Vergilius, Plinius, Columella, Damascenus, Dioscorides och Palladius över medel
tidens mörker, kyrkofäder och påvar och belyst den folkliga traditionen med
ordspråk, folkvisor, sagor och alkemi, fortsätter han med 1500-talets örtaböcker och 1600-talets filosofer. Först under sistnämnda århundrade bör
jade man göra enstaka experiment för att försöka bevisa eller motbevisa
alla uppgifter om språngvisa förändringar av en art till en annan. Ofta
förklarades dessa bero på ogynnsamma yttre betingelser, som skulle föror
saka att t. ex. vete eller korn omvandlades till Lolium temulenlum, råg till
Bromus secalinus eller havre till Avena fatua. Gynnsamma förhållanden
skulle kunna förorsaka att förändringarna gingo i den andra riktningen
eller att ett strådsädesslag omvandlades till ett annat. På 1700-talet blev
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kritiken mot Iransmutatio frumeniorum, som dessa förmodade omvandlingar
sedan gammalt kallats, allt starkare. Denna fortsatte med allt storre efter
tryck även in på 1800-talet med alla dess naturvetenskapliga framsteg, sa
att vid dess slut diskussionen egentligen helt upphört.
Man skulle nu kunnat tro att vidskepelsen, övertron och ovederhaftiga
uppgifter på detta område definitivt skulle ha varit avlivade. Sa blev emel
lertid alls ej fallet. I vårt eget århundrade uppträdde på nytt en apostel för
dylika åsikter, som omgav sig med sken av vetenskaplighet och objektivitet
och kom att få ett stort inflytande på naturvetenskapen i de kommunistiska
länderna, särskilt under 1940- och 50-talen. Denne charlatans namn var
T. D. Lysenko. Åt honom och hans medlöpare ägnas 40 sidor av Dittrichs
bok, som till slut kommer fram till att Lysenko överbevisas att vara oveder
häftig och detroniseras.
I ett avslutande diskussionskapitel ges en översikt över iransmutatio
frumeniorum-problemets historia genom tiderna och den betydelse det enligt
författaren haft för arbegreppets utveckling.
Som slutomdöme om boken skulle kunna sägas, att för den, som ar
intresserad för den historiska utvecklingen fram till vår moderna uppfatt
ning om nedärvning, arter och sorter, utgör densamma en så gott som out
tömlig förteckning över alla misstag och feltolkningar, som pa detta om
råde gjorts inom den västerländska kulturen. Man tycker kanske, att det
är skada, att så mycket energi och ihärdigt arbete har nedlagts på en sadan
uppgift, när problemet redan är löst. Tyvärr har det dock kanske varit nöd
vändigt att göra det i Östtyskland.
G. Nilsson-Leissner.

Li, H. L., The Garden Flowers of China. — The Ronald Press
Company, New York 1959. vi + 240 s„ 50 fig. i texten, 8 pl.-bl. Pris
$ 6.50.
Författaren till denna bok är som framgår av namnet kines och har erhållit
sin grundläggande utbildning i Kina och sedan fortsatt sina studier i
Förenta Staterna, där han blivit Ph.D. vid Harvard University. Daretter
har han varit professor vid ett par kinesiska universitet men har numera sm
verksamhet i U.S.A. vid University of Pennsylvania i Philadelphia. Plan
kan alltså anses i hög grad skickad att behandla sitt amne.
Det första kapitlet kallar han »China, Mother of Gardens», och ger i
detta en kort allmän historik. Kapitlets namn har han direkt lånat av titeln
på en av E. H. Wilson 1929 utgiven bok. Enligt förf. var förbindelsen
mellan det gamla Kina och Västerlandet mera betydande än man vanligen
föreställer sig. Han omnämner de gamla karavanförbindelserna mellan
Kina och Europa genom Centralasien och Marco Polos skildringar men
framhåller samtidigt, att det var först på 1700-talet, som kinesiska träd
gårdsväxter i större antal infördes till Europa och fick en oerhord betydelse
för den västerländska hortikulturen. Han ger en kort överblick over de
geologiska, orografiska och klimatiska orsakerna till att Kinas flora ar sa
sällsport artrik. Vidare skildrar han kinesernas stora blomsterkarlek och
Sv. Bot. Tidskr.,

54

(1960): 1

RECENSIONER

289

några av de forntida kejsarnas storartade insatser till trädgårdsodlingens
fromma. Även vissa blommors symboliska betydelse framhäves.
I andra kapitlet ger förf. en översikt av den rikhaltiga litteraturen om
trädgårdsväxter men även om vilda ätbara växter och medicinalväxter från
äldsta tider till våra dagar och underkastar en del arbeten en kritisk gransk
ning. Det äldsta rent botaniska arbetet på kinesiskt språk, i översättning
hetande »Berättelse om växterna i de södra regionerna», författat av Chi Han,
är skrivet omkring 290-307. På grund av det nära sambandet mellan
kinesisk och japansk kultur odlas nästan alla viktigare kinesiska prydnads
växter även i Japan, och många upplysningar om kinesiska växter kunna
därför hämtas ur japanska källor. Ända in på 1800-talet, då västerländsk
vetenskap vann inträde i Japan, voro många av de växtnamn, som användes
där, av kinesiskt ursprung. Många kinesiska växter blevo också först kända
för vetenskapen från Japan, och en hel del av dessa, som erhållit artnamnet
»japonica», härstamma i själva verket från Kina.
Efter dessa båda inledande kapitel ägnas tjuguen därpå följande åt en
art eller ett släkte eller åt en grupp arter av de mera betydande trädgårds
växterna. Tyvärr är det omöjligt att här utförligare gå in på författarens
redogörelse för dessa växter. Många av dem behandlas utförligt med hänsyn
till deras historia, hemland, utbredning, användning m. m., och några må här
omnämnas som exempel. Pionerna synas alltid ha varit synnerligen upp
skattade och få på sin lott två kapitel, det ena och längre av dem gällande
Paeonia suffruticosa, trädpionen, som tydligen tidvis varit Kinas mest
uppskattade blomma. Chrysanthemum anser förf. vara Kinas kanske värde
fullaste bidrag till trädgårdsfloran i den övriga delen av världen. Den s.k.
japanska aprikosen, Prunus mume, bär med orätt benämningen japansk,
då den härstammar från Kina. Den odlas mycket och är högt uppskattad
liksom persikoträdet, Prunus persica, som numera även anses ha Kina till
sitt hemland.
Bland övriga mera utförligt behandlade växter märkas den indiska lotus
blomman, Nelumbo nucifera, kamelia och te, de kinesiska rosorna och äpp
lena, andra att förtiga. Ett helt kapitel diskuterar den mystiska, för länge
sedan i ett enda exemplar existerande, på 1100-talet av erövrare bortförda
och därmed för alltid försvunna jade-blomman. De sista kapitlen behandla i
äldre och senare tid från andra länder införda växter.
Varje kapitel åtföljes av en litteraturförteckning, och i ett appendix
finnes ett register över de kinesiska dynastierna, en allmän bibliografi och
en bibliografi över äldre kinesiska verk samt ett index över kinesiska namn.
Boken är onekligen intressant att läsa. Den ger icke endast en god fram
ställning av den kinesiska trädgårdsodlingens historia utan även en hel del
ren kulturhistoria och borde kunna bereda icke blott fackmannen utan även
mången allmänintresserad läsare en givande lektyr.
Karl Afzelius.
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Curt Backeberg, Die Cactaceae. Handbuch der Kakteen
kunde. Band III. Cereoideae (Austrocactinae). Mit 539 zum Teil färb.
Abb. im Text und 53 Talein. S. 1361-1926. Stor 8:o. VEB. Gustav Fischer
Verlag, Jena 1959. Pris inb. DM85.—
Backebergs stora arbete fortsätter att utkomma i snabb takt. Om det
redaktionella i verket är nu bara berömmande att säga, och tyvärr kan
jag ej själv ta åt mig äran av att det jag tidigare kritiserat nu rättats — sam
tidigt med den tryckta recensionen av förra bandet fick jag nu detta tredje.
Färgbilderna äro bättre och de flesta ha flyttats över till planschavdel
ningen och förskjutningarna av textfigurerna ha nu korrigerats så bdderna
i regel nu stå i det släkte, ofta t.o.m. vid den art, dit de höra.
Vad som däremot måste kritiseras är det systematiska innehållet, här mer
än tidigare. Det verkar som om Backeberg och ett flertal andra kaktologer
helt levde utanför den botaniska gemenskap som styrs av International
Code of Botanical Nomenclature. Exempelvis kan nämnas släktet Bndgesm,
som Backeberg 1935 och fortfarande 1951 använde för några arter som nu
tillhöra Neoporteria (»nur eine provisorische Bezeichnung», Band III: 1868).
Det var fjärde gången det användes i botanisk litteratur, dessutom är det
nom. cons, för ett sapindacé-släkte sedan 1935. Värst är dock ett konstant
uppräknande av nomina nuda inom hart när varje släkte (exempelvis har
Neoporteria 11 »n.sp.» eller »n.v.», och Copiapoa har 20). Dessa katalognamn
äro nu ej giltiga enligt reglerna ens med en latinsk diagnos, varför de bara
ta upp onödig plats och dessutom skapa förvirring. Vidare finner jag det
rent löjligt att fortsätta att nybeskriva mängder av »arter», på material utan
blommor, vilket ofta är fallet i detta band. Att dessutom, som Backeberg
gör med en del Neochilenia-arter, omkombinera nomina nuda (s. 18261832) är ju, för att använda ett milt uttryck, kärt besvär förgäves.
Så tillbaka till Echinocactus reichei Schum., som jag i min förra recension
(SBT. 53:327) använde som exempel på villervallan inom släktsystematiken.
Den krångliga Synonymiken »redes nu upp» (s. 1821-1851). Vad horticulturisterna tydligen ansett vara E. reichei, skall nu heta Reicheocactus pseudoreicheanus ( = Malacocarpus r., Kupp, non Br. & R., Notocaclus r., Berger
[»nach dem Bild, nicht dem Text»], Neoporteria r., Bckb. [»nur die Abb.»]
och den nya synonymen Neotanahaschia r., Y. Ito [den åttonde omkom
binationen!]). Den av Kraus »återupptäckta (?)» verkliga Echinocactus
reichei finns med på ett vackert foto (Abb. 1755), men fortfarande med etl
frågetecken, och dessutom finnas fyra nya mycket närstående arter, av
vilka tre beskrivas utan blommaterial och tre utan säkra lokaluppgifter.
Man tröstas dock i ett fall med »(Standortsangabe usw. in Band VI)»
(Tafel 159). Detta sjätte band blir mer och mer behövligt.
Att Echinocactus geissei Poselger ex Schum, figurerar som »dubius» både
under Neochilenia och Horridocactus visar ju att den är tvivelaktig. Så langt
är allt bra, men däremot undrar man nog över att den sägs vara beskriven
utan blommor på det första stället (liksom hos Schumann), men har en lång
blombeskrivning på det senare.
Med detta tredje band avslutas nu den »sydliga utvecklingsgruppen med
andra blomkaraktärer än de nordliga» av Cereoideae. Förutom det omtalade
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sjätte bandet, fattas nu två band för de nordamerikanska Boreocereinae
resp. Boreocactinae. Går nu denna geografisk-systematiska uppdelning att
behålla är ju mycket vunnet, men vid en hastig genomgång av systemet i
band I hittade jag ett nytt släkte bland Boreocereinae med ett misstänkt
namn, Castillanosia, som också mycket riktigt visade sig vara från Syd
amerika. Härmed förstörs ju basen för »nordliga» och »sydliga» utvecklings
grupper, som de i korthet förklarades i inledningen i band I, om vi nu ej
skola anse detta bolivianska släkte som någon relikt i ett primitivare syd
amerikanskt utvecklingscentrum? Backeberg själv säger sig ha diskuterat
dessa problem i sina kakté-geografiska studier i Jahrbücher der Deutschen
Kakteengesellschaft 1943-44, ett arbete jag tyvärr ej sett och ej kunnat få
tag på i de svenska huvudbiblioteken. Vi få hoppas på en genomgående för
klaring i den storsystematiska avdelningen i sjätte bandet.
Avslutningsvis är bara att hoppas att den snabba takten av verket uppe
hälles, så vi snarast få en enhetlig uppställning av hela familjen att döma
efter.
Benkt Sparre.
Thomas Thorne, Fuchsias for all purposes. W. H. & L. Collingridge Limited, London 1959. 175 s. och 17 planscher. 8:o. —
Pris 30 s.

Ett av Sydamerikas vackraste bidrag till Europas trädgårdar äro fuchsiorna, vilka tidigare monografierats av Philip A. Munz i Proc. of the Calif.
Acad, of Science, Band 25 (1943). Då vi nu här fått en trädgårdshandbok
över släktet finner man det litet underligt att Munz ej finns omnämnd i boken.
Men det är kanske så det skall vara i trädgårdslitteratur — den taxonomiska
visdomen synes vara av föga betydelse. Författaren är, enligt uppgift på
omslaget, medlem av alla de tre Fuchsia-sällskapen som finnas, är t. o.m.
styrelsemedlem i det brittiska, varför han ju måste anses som en verklig
auktoritet på området. Tyvärr kommer detta dock föga fram i hans verk.
Boken är uppdelad i två delar, en allmän och en speciell. I den allmänna får
man upplysningar om att fuchsiorna komma från Sydamerika och goda råd
om hur man skall förfara med sticklingar och parasiter, saker som stå i
varje liten allmän trädgårdshandbok. Man får också veta att om man själv
vill försöka med hybridiseringar, bör man »tackle it scientifically» och får
veta att sådant huvudsakligast är baserat på Mendels arbete från 1865,
»vilket först blev erkänt 1900». Man får dessutom veta att det finns diploider,
triploider, etc., och att hybrider med udda kromosomtal vanligtvis äro
sterila. Det hade så också varit bättre om författaren i den »speciella» delen,
där ungefär 2000 art-, varietet-, hybrid- och sport-namn uppräknas med
korta, en eller tvåradiga, beskrivningar, angivit kromosomtalen, i de fall
dessa äro kända, för att så hjälpa den hågade amatörhybridiseraren.
I vårt land, där fuchsiorna endast äro rumsväxter, lär väl knappast
denna bok få någon större spridning, men i den engelskspråkiga världen,
med sina tre Fucfera-sällskap, blir den väl större, vilket ju visas av att
författaren lyckats finna en förläggare — eller har han kanske bekostat
tryckningen själv?
„ ,, „
J
Benkt Sparre.
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Natur i Bohuslän. Under redaktion av Carl Skottsberg och
Kai Curry-Lindahl. — Svensk Natur, Stockholm 1959. 485 s. Pris
65:—.
Svensk Naturs bok om Bohuslän har motsetts med stora förväntningar.
Landskapet är givetvis också ett av de mest tacksamma som underlag löi
en bok av den ifrågavarande typen. Det kan också först som sist konstateras,
att dess egenart här väl tillvaratagits och på ett föredömligt sätt presente
rats för en större allmänhet och det av en ovanligt sakkunnig medarbetarstab, där nästan alla tidigare äro kända genom egna vetenskapliga insatser i
västsvensk naturforskning.
Ingen svensk kust skölj es av ett saltare hav än den bohuslänska och allt
vad detta hav har att bjuda på — främst det mångskiftande djurlivet —
får passera revy i en lång följd av innehållsrika och stimulerande uppsatsei.
Här har även havets växtvärld — med vårt lands rikaste mai ina algfloia —
beståtts ett eget avsnitt, sammanställt av Tore Levring.
Långt ovanför strandlinjen är havet emellertid en dominerande faktor i
Bohusläns natur. Detta kommer icke minst till uttryck i en imponerande
rad av bidrag med botaniskt innehåll. Carl Skottsberg, som fått den
sammanfattande framställningen av landskapets högre flora på sin lott,
dröjer utförligt vid havssträndernas speciella artstock, inom vilken så
mycket av det för landskapet säregna är att finna, ehuru han även har
mycket av intresse att anföra om de element, som främst höra inlandet till.
Mera om havsstränderna och deras växtvärld få vi veta genom \ ilhelm
Gillner, som delar med sig av sitt rika vetande från ett mångårigt loiskningsarbete på detta område. Kustlandets vindpinade träd- och busksamhällen, kratten, ha i Beinhold Ivarsson fått en initierad skildrare. Ett par
för sin rika flora berömda skärgårdsområden ha ägnats egna uppsatser. I den
ena få vi följa Thor Lundqvist till Älgön och Brattön; på den sistnämnda
ön gjorde förf. 1921 det märkliga fyndet av Lathyrus sphaericus. Den andra
för oss till Kosteröarna, där Arvid Frisendahl blir vår ciceron, fian ett
mångårigt fältarbete väl förtrogen med alla botaniska sevärdheter där ute.
Från havsbandet förflyttas vi längre in i landet i bidrag sådana som Sture
Nilssons om Kvistrumdalen, Stig Woldmars om Uddevallatrakten och
Folke Lundbergs (t) om Kungälvsområdet för att till sist med NilsGerhard Karvik nå fram till Kynnefjäll, Bohusläns största ödemark,
belägen ej långt från Dalslandsgränsen. Olika sidor av bohuslänsk natur
få på detta sätt en belysning, som tillfredsställer höga krav på fullständighet
och översikt.
Bland övriga bidrag må nämnas Gunnar Degelius’ om oceaniska drag i
Bohusläns lav- och mossflora, illustrerad bl. a. med en ny skandinavisk utbredningskarta för bladlaven Lobaria amplissima, samt Ivar Segelbergs
om landskapets rosor och björnbär. Den sistnämnda uppsatsen ger oss en
utblick över systematiska och växtgeografiska sammanhang, som även för
fackbotanisten öppnar nya och betydelsefulla perspektiv. Vidare lämnar
oss Mårten Sjöbeck en skildring av den mänskliga odlingens djupgående
inflytande på vad som vi nu ofta betrakta som oförfalskad natur. Hans
mera allmänt hållna framställning kompletteras på ett lyckligt sätt av
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Magnus Fries, som med egna omfattande undersökningar till bakgrund

ger oss vegetationslandskapets historia från äldsta tider fram till våra egna
dagar.
Det kan kanske vara onödigt att framhålla, att illustrationsmaterialet i
det föreliggande bandet är av yppersta klass. I fråga om bilder i svart-vitt
har ju förlaget alltid stått på högsta möjliga nivå. Denna gång kan man även
ge ett oreserverat erkännande åt färgbilderna, som i hög grad bidra att göra
djur- och växtvärld levande för våra blickar. Icke minst gäller berömmet
den granna bild av Euphorbia palustris ute på det bohuslänska skäret,
som även fått pryda volymens titelsida.
Sten Ahlner.
J. W. von Goethe, Växternas metamorfos. Översättning av
Karl-Axel Thelander. — Kosmos Förlag, Stockholm 1959. 66 s
Pris 12:—.
Sambandet mellan de vanliga bladen och blommans olika delar anades
redan långt tillbaka i tiden. Klarare än någon före honom utvecklade
Goethe denna tanke i sin »Metamorphose der Pflanze» (1790), ett arbete,
som med all rätt kommit att intaga en framskjuten plats inom litteraturen
från den idealistiska morfologiens tidsålder.
Med tillfredsställelse kan nu konstateras, att vi sent omsider fått en
svensk översättning av det klassiska verket. Den går tillbaka på den ut
gåva, som Goetheforskaren Rudolf Steiner ombesörjde på 1890-talet.
Dennes kommentarer äro även här medtagna, satta med petitstil under
vederbörande avsnitt och lätta att särskilja från originaltexten. Goethes
verk var ej illustrerat. Här har emellertid till underlättande av förståelsen
ett belysande bildmaterial infogats, till större delen hämtat från äldre
handböcker. Några av bilderna äro emellertid av Goethes egen hand.
Översättningen är väl värd att uppmärksammas av vårt lands botanister.
Sten Ahlner.
P. Taylor, British Ferns and Mosses. — The Kew Series, 5. Eyre
and Spottiswoode, London 1960. 231 s. med 52 fig. i svart-vitt och 15
planscher i färg. Pris 25 sh.
Denna prydliga bok kan varmt rekommenderas till alla dem, som intres
sera sig för ormbunkarnas vackra värld. På ett utförligt och levande sätt
beskrivas och avbildas här samtliga i Storbritannien förekommande ormbunksarter, till antalet ungefär lika många som dem vi har i Norden. Siff
ran ligger i bägge fallen mellan 65 och 70, beroende på hur man begränsar
arterna. Endast 10 av de i Storbritannien växande ormbunkarna saknas i
våra länder, vilket förhållande givetvis i hög grad ökar bokens användbar
het här.
Beskrivningarna äro ingående och intressanta upplysningar lämnas om
förekomstsätt, arternas utbredning inom och utom Storbritannien etc. Illu
strationsmaterialet är rikt och vackert. På de 12 färgplanscherna avbildas
18f - 603371
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14 arter, övriga arter presenteras i svart-vitt på 42 till största delen helsidesfigurer. Alldeles särskilt skulle jag vilja framhålla den mästerliga av
bildningen av de olika Equisetum-arterna.
Vad ormbunksflorans sammansättning beträffar, så fäster man sig kan
ske särskilt vid att Botrychium-släktet, som hos oss räknar 7 arter, i Stor
britannien endast är företrätt av en enda art, B. Lunaria. Tre släkten
förekomma, som saknas i Norden. Azollci, denna pygmé till vattenväxt,
har inkommit från tropiska Amerika och spritt sig på liknande sätt som
vattenpesten hos oss. Det andra släktet är Aclianlum, representerat av A.
capillus-veneris, vilken vackra, skira ormbunke vi få nöja oss med att be
undra i växthus och blomsteraffärer. Den har en vid utbredning i tropiska
och subtropiska delar av världen och förekommer här och där, på frostskyddade lokaler, efter Storbritanniens västkust. Slutligen har den brit
tiska floran det Cryptogramma närstående släktet Anogramma, representerat
av A. leplophylla, som har en vid utbredning i Medelhavsområdet samt i
tropiska och subtropiska delar av Afrika, Asien, Australien samt Syd- och
Central-Amerika.
Om man reservationslöst kan rekommendera den del av boken, som
handlar om ormbunkarna, så kan tyvärr ej detsamma göras för mossornas
del. De måste sägas ha blivit styvmoderligt behandlade. Ej nog med att
de beretts betydligt mindre utrymme än de förra — de upptaga endast en
fjärdedel av boken — det må vara hänt, värre är att illustrationsmaterialet,
såväl färgplanscher (3) som svart-vittbilder lämna mycket övrigt att önska.
Även om hänsyn tas till att mossor höra till det allra svåraste som linns
att avbilda, så överdriver man ej om man säger att en stor del av illustra
tionsmaterialet är direkt dåligt och otillfredsställande.
1 texten beskrivas utförligt 52 arter (samtliga dessa finnas i Norden,
Breutelia chrysocoma dock endast å Vestlandet i Norge) och en hel del an
dra omnämnas mera flyktigt. Några gravare anmärkningar finns ej att
göra, dock märker man tydligt att det ej är någon driven bryolog, som
fört pennan. Författaren har begagnat sig av dels ett par äldre arbeten,
dels av Watsons British Mosses and Liverworts (rec. av mig i denna tid
skrift år 1955, sid. 471-472). Jag begagnar tillfället att ännu en gång på
det allra varmaste rekommendera detta senare utomordentligt värdefulla
arbete, som uppfyller även mycket högt ställda fordringar då det gäller
ett inträngande i mossornas miniatyrvärld.
Herman Persson.
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Algologföreningen i Uppsala.
Den 12 november 1958.
Vid den första algologsammankomsten talade professor H. Skuja om en
algologisk undersökning av Kullabergs grottor sommaren 1958. Han be
handlade speciellt de tre rhodophycéerna Chroothece rupestris, Rhodospora
sordida och Rhodochorton Rothii.
Vid sammanträdet diskuterades även syfte och form för de fortsatta
sammankomsterna. Föreningens ändamål är att under enkla former samla
intresserade algologer — i Uppsala verksamma samt gäster — till föredrag
och diskussioner om aktuella algologiska problem, presentation av pågående
arbeten, referat av algologisk litteratur m.m. Även exkursioner kunna
företagas.
Den 10 december 1958.
Docent Mats Wtern talade om havsalger på skalgrusbottnar, särskilt
vid Gullmarsfjorden.
Den 18 februari 1959.
Dr Robert T. V ilce, Ann Arbor, höll ett föredrag över »Ecology and
Taxonomy of some Marine Algae of the Canadian Northeast» (sammanträde
tillsammans med Växtbiologiska seminariet).
Den 20 mars 1959.
Bokrecensioner av professor H. Skuja, som behandlade nyare böcker av
bl. a. A. A. Korschikoff och J. Komårek-H. Ettl.
Den 13 april 1959.
Dr Mary Agard Pocock, Cape Town, talade om algvegetationen, speciellt
corallinacéer, längs Sydafrikas kuster.
Den 21 oktober 1959.
Dr Elsalore Fetzmann, Wien, talade över ämnet »Die Donau-Auen bei
Wien und eine interessante Algengesellschaft» (sammankomst tillsammans
med Växtbiologiska seminariet).
19-603371
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Den 11 november 1959.
Professor H. Skuja talade om en resa genom Jugoslavien sommaren
1959 och visade talrika färgbilder.
Den 2 december 1959.
Docent Mats WiERN berättade om och demonstrerade rödalgskrustor
från svenska västkusten: släktena Cruoria, Cruoriella, Cruoriopsis, Rhododermis, Petrocelis, Dumontia m. fl.

Botaniska Föreningen i Göteborg.
Den 28 januari.
Professor E. Hultén, Stockholm, berättade om »En botanist for till
Capri».
Den 27 februari.
Docent G. Degelius, Göteborg, talade om »Ruderatfloran vid Vargön».
Den 3 april.
Herr O. Ståhlberg, Göteborg, informerade om »Stereofotografering i
färg.» Amanuens T. Nitzelius, Göteborg, kommenterade en serie stereo
bilder från Botaniska Trädgården i Göteborg.
Den 5 maj.
Professor O. Gj^erevoll, Trondheim, höll ett föredrag om »Botaniska
problem i Nordnorge».
Den 29 maj.
Amanuens T. Nitzelius, Göteborg, demonstrerade Botaniska trädgården.
Den 25 september.
Läroverksadjunkt A. Olsson, Göteborg, talade »Något om floran och
vegetationen kring Harstena i Östergötlands yttre skärgård».
Den 29 oktober.
Notarie G. A. Westfeldt, Borås, berättade om »Floran i Marks härad».
Tullkontrollör F\ Lundberg, Göteborg, lämnade »Meddelanden om några
intressanta växtfynd».
Den 26 november.
Överträdgårdsmästare M. Johnson, Göteborg, delgav sina »Intryck från
en studieresa till Leningrad».
Föreningens styrelse, bestående av ordf. professor B. Lindquist, v. ordf.
lektor S. Suneson, sekreterare apotekare S. Holmdahl, kassör direktör L.
Ekman, samt docent G. Degelius och folkskollärare St. Nilsson, omvaldes.
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1960): 1
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Vårexkursion.
Föreningen företog sin vårexkursion till Kinnekulle den 6-7 juni under
ledning av docent G. Degelius. Härvid studerades bl. a. floran på Munkängarna och Österplana hed.
Höstexkursion.
Höstens exkursion ställdes något försenad till Tjolöholm i Fjärås socken i
Halland den 30 oktober och ett trettiotal medlemmar mötte upp i det
strålande vackra höstvädret.
Avsikten var närmast att studera kryptogamfloran. Docent G. Degelius
demonstrerade lav- och mossfloran och lektor S. Suneson algfloran. Bland
mera anmärkningsvärda arter märktes Parmelia revoluta, som växte på en
klibbal i ett albestånd nära havsstranden.
Bland fanerogamer som ännu kunde studeras märktes jätteasp (tvenne
bestånd), Lathyrus niger, Melica uniflora och Sonchus palustris, som de
monstrerades av sin upptäckare, tullkontrollör Folke Lundberg.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala.
Den 27 januari.
hil. stud. Sivert Nilsson valdes till kassaförvaltare för år 1959.
Docent Gunnar Lohammar talade över ämnet »Resebilder från Italien

och Norge». Föredraget illustrerades med vackra färgbilder.
Den 24 februari.
Docent Olov Hedberg höll ett föredrag betitlat »Om jätterosettväxter
och andra saregna livsformer på Afrikas högsta berg». Föredraget illustre
rades med vackra färgbilder.
Den 10 mars.
Professor Gunnar Erdtman talade över ämnet »Modern pollen- och sporforskning». Föredraget illustrerades med ibland rent fantastiska färgbilder
av mikroskopiska pollen- och sporpreparat.

Bokauktion.

Den 7 april.
Den 17 april.

Sammanträdet hölls i samregi med Upplands Biologiska Förening. Dr
John Eriksson redogjorde för sina resor i Etiopien och föredraget illustre
rades med vackra färgbilder.
Den 26 maj.
\ isning av Botaniska trädgården under ledning av docent Nils Hylander.
Sv. Bot. Tidskr.,
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Den 29 augusti.
Val av ny styrelse för läsåret 1959-60. Till ordförande valdes fil. stud.
Ingvar Nordin. Till sekreterare valdes fil. mag. Tage Eriksson och till
klubbmästarinna fil. kand. Lena Junell.

Den 13 oktober.
Docent Olov Hedberg höll ett föredrag betitlat »Höga berg och vackra
blommor». Föredraget illustrerades med många vackra färgbilder.
Den 3 november.
Föredrag av dr Gunnar Lundgren betitlat »Skandianviens orchideer i
färg». Många och mycket vackra färgbilder illustrerade föredraget.
Den 19 november.
Fil. lic. Gunnar Eriksson talade om »Elias Fries’ tidigare växtsystematik».
Den 8 december.
Fil. mag. Bengt Jonsell valdes till kassaförvaltare för år 1960.
Docent Gunnar Lohammar berättade om »En resa genom Nordamerika
sommaren 1959» och visade vackra färgbilder.
Julfesten firades.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Den 19 februari.
Överläkare, docent Ivar Palmer höll ett med färgbilder illustrerat före
drag: »Odling av exotiska orkidéer.»
Professor Carl Malmström talade med kartor och färgbilder om »Natur
reservatet Åholmen i Västmanland».
Den 9 april.
Laborator Wilhelm Rodhe höll ett föredrag: »Friska och sjuka vatten.
Limnologiska synpunkter på vattenproblemen». Föredraget illustrerades
med ljusbilder i svart-vitt och färg.
Amanuens, friherre Benkt Sparre talade om Tropaeoium-släktets syste
matik och visade i samband därmed ett vackert och instruktivt herbariematerial.
Den 12 maj.
Agronom Nils Suber gav en med färgbilder illustrerad översikt över
Stockholmstraktens storsvampar och redogjorde för sin del i Sällskapets
storsvampinventering.
Sv. Bot. Tidskr., 5b (1960): 1
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Den 31 maj.
Iat3)rÜtnkUrS10n Ü11 Estuna °ch Söderby-Karl socknar i Roslagen, varvid
t . . , r’ s™arc professor, Wilhelm Rodhe demonstrerade Erkenlaboratonet samt docent Harry Smith och lektor Erik Almquist ledde studiet
av vegetation och flora. (Se Sv. Bot. Tidskr., Bd 54, H. 1, 1960, s 304 )
Den 22 oktober.
seifrMon°trfaTC I|iuL™N talade om IX Internationella Botaniska Kongres
sen i Montreal och redogjorde utförligt för en exkursion i Canadas Rocky
Mountains. Föredraget illustrerades med talrika färgbilder.
Den 26 november.
Docent Erik Rennerfelt höll ett med färgbilder illustrerat föredrag
R”t . ,taf ’ deSS uPPtradande och skadegörelse i vårt land».
radgardsmastare Karl Rodhe visade ljusbilder: »Från vår till höst
Nagra vilda och odlade växter i färg».
I ill styrelse valdes: ordf. professor Carl Malmström, v. ordf professor
Rudolf Florin, sekr. fil. mag. Ingmar Fröman, skattm. rektor Karllekto™A™dEHfZ' ReV1S01?r bleV0 bankdirektör Verner Björklund och
mästar^STEN Nordenstajul r6ViS°rSSUPplK^ppel och jäg-

Botanistkluhben vid Stockholms Högskola.
Den 24 april.
Professor L.-G. Romell gav en skildring »Från internationella
naturskyddskongressen 1958».
Den 8 maj.

Professor G. Erdtman talade om »Palynologiska
resor i Asien och Sydamerika».
Den 25 september.
,Öredrae ”

hos S„„-

utu o üKtooer.
tit^n-Ep^'tSCHELPE\B°1US Herbarium’ CaPe Town, höll ett föredrag med
titeln. »I hytogeography of Ferns in Southern Africa».
Den 13 november.
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Den 25 november.
Fil. lic. M. Ryberg redogjorde för »De underjordiska organens byggnad
hos vissa Corydalis-arter».
Den 11 december.
Docent G. Harling höll ett föredrag om »Galapagosöarnas vegetation».

Societas pro Fauna et Flora Fennica.
Den 6 februari.
Docent Bengt Pettersson, Visby, höll ett med färgbilder beledsagat
föredrag: »Växtbiologiska strövtåg i sydeuropeiska kalkberg».
Framlades Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 74, N:o 5: H.
Järnefelt, »Weiterer Beitrag zur Limnologie des Tuusulanjärvi».
Docent PIans Luther redogjorde för iakttagelserna över förekomsten av
Chaenorrhinum minus i Finland och inlämnade ett meddelande därom till
tryck i Memoranda.
Den 6 mars.
Professor Mauno J. Kotilainen höll ett föredrag om det alpin-arktiskaltaiska floraelementets vandringsvägar och sammanblandning under kvart ärtiden.
Fil. mag. Adolf Nordman redogjorde för iakttagelser om varma vintrars
inverkan på växter och djur. Till följd av höga midvintertemperaturer,
sådana som rått 1958-59, har vissa växters viloperiod konstaterats ha av
brutits långt tidigare än normalt. Liknande företeelser var dock ännu mera
utpräglade vintern 1929-30. Rapporter om tidig blomning hos bl. a. blåsippa, tibast, gråal och hassel förekom nämnda år från talrika orter i södra
Finland.
Inlämnades till tryck ett meddelande av Paul Olofsson: »Fynd av
Squamaria cartilaginea i Al. Vårdö.»
Den 3 april.
Docent Walter Hackman höll ett med färgbilder beledsagat föredrag:
»Exkursioner i Österrike.»
Till hedersmedlem kallades professor Carl Skottsberg, Göteborg.
Docent Hans Luther redogjorde för fynden av Gladiolus imbricatus och
Galium saxatile i Finland. Båda arterna ha ansetts vara indigena i Finland
men måste på basen av nuvarande kännedom betecknas såsom antropokoi t
införda.
Den 13 maj.
Årsmöte. Till korresponderande medlem kallades professor Friedrich
Markgraf, Zürich.

Förelädes 34:e tomen av Sällskapets Memoranda, omfattande förhandSv. Bot. Tidskr., 5b (1960): 1
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lingarna under verksamhetsåret 1957-1958. Tomen är den tjugonde som
redigerats av lektor Holger Ahlqvist och har tillägnats honom.
Inlämnades till tryck två arbeten av fil. mag. Göran Nordström, »Floristiska undersökningar på Bötombergen i Lappfjärd» och »Några anteckningar
om floran i södra Närpes».
Vid förrättade val återvaldes Sällskapets funktionärer.
Den 2 oktober.
Fil. dr Lars Fagerström meddelade, att Kivijärvi sjö och strandom
råde i Urdiala, Sydtavastland, fridlysts enligt naturskyddslagen och redo
gjorde för det 295 ha omfattande områdets natur.
Den 5 november.
Lektor Börje Olsoni höll ett föredrag: »Floristiska bilder från Hitis»,
illustrerat med färgbilder. Speciellt berördes den inverkan den exceptio
nellt torra sommaren 1959 haft på skärgårdens växtvärld.
I anslutning till lektor Olsonis meddelande om några nya fyndplatser
för Potentilla anglica i Hitis meddelade docent Hans Luther ytterligare
9 fynd av denna art och dess hybrid med P. erecta, samtliga belägna på
Rosala bys område i Hitis, där nu 15 fynd av P. anglica gjorts, medan blott
ett fynd är känt från socknen i övrigt. Docent Luther förmodade ett
samband mellan fynden i Rosala och den egenartade cirkulation av utskärsbeten som kvarlever i denna by, där storskifte ej är genomfört. Samt
liga fyndplatser betas av nötboskap.
Forstmästare Erik Roos hade insänt meddelande om klibbalar av hög
ålder i Pojo, Fiskars. En stubbe med 132 bevarade årsringar i rotskäret gav
en uppskattad ålder av 140 år.
Den 20 och 27 november samt den 4 december.
Symposium över ämnet »Huru människan omdanar Finlands natur»,
gemensamt arrangerat av Geografiska Sällskapet i Finland (20.11.), Societas
zoologica-botanica Fennica »Vanamo» (27.11.) och Societas pro Fauna et
Flora Fennica (4.12.). Förhandlingarna komma att tryckas som ett band i
serien Fennia.
Mötet den 20 november behandlade »Människan som geografisk faktor».
Den 27 november belystes »Människans inverkan på växtvärlden». Bitr.
prof. Jaakko Jalas höll ett föredrag om människans betydelse för ras- och
artbildningen i vår flora. Docent Viljo Erkamo framlade statistiska upp
gifter om adventivfloran vid olika tidpunkter. Docent Hans Luther be
rörde människans inverkan på sötvattnens växtvärld, bitr. prof. Paavo
Kallio förändringar i Nordlapplands växtvärld åstadkomna av renbeteskulturen.
Mötet den 4 december behandlade »Människans inverka på djurvärlden».
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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Svenska Växtgeografiska Sällskapet.
Den 12 mars.
Sällskapets årsmöte. Styrelseval. Till övrig ledamot efter laborator
Gustaf Sandberg, vilken undanbett sig återval, valdes docent Nils
Quennerstedt. I övrigt återvaldes styrelsen i sin helhet.
Ordf. hyllade minnet av landshövding Åke Hovgård, Visby, och läro
verksadjunkt A. J. Snell, Kalmar.
Föredrag av professor Bertil Lindquist, Göteborg: »Sydsvenska skogs-

regioner.»
Den 12 och 13 september.
Exkursion till Öregrunds skärgård under ledning av lektor Erik Almquist,

docent Mats Wasrn och fil. dr Eliel Steen.

Den 5 oktober.
Ordf. hyllade minet av Sällskapets korresponderande ledamot dr W. R. B.
Oliver, Wellington, och av lektor, fil. lic. Folke Lundberg, Kungälv.
Föredrag av docenten vid universitetet i Kiel, Dr. phil. Herbert Straka:

»Die pflanzengeographische Stellung und Gliederung Madagaskars und der
Maskarenen.»
Av Acta Phytogeographica Suecia har Sällskapet under året utgivit ett
band.
42: Kuno Thomasson, Nahuel Huapi. Plankton of some Lakes in an
Argentine National Park with Notes on Terrestrial Vegetation.
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Revisionssainmanträdet 1959.
Föreningen sammanträdde den 6 april å Stockholms Högskola under
ordförandeskap av professor E. Melin.
Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde
genom döden förlorat fem av sina medlemmar, nämligen lektorn fil. dr
Sven Algéus, landshövding Åke Hovgård, lektorn fil. lic. Folke Lund
berg, lektorn fil. dr Harry Svensson och direktören Erik Wall. Ord
förande hyllade de bortgångna med några minnesord och lyste frid över
deras minne.
De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Ett förslag till stadgeändring, innebärande att medlem, som tillhört för
eningen i 50 år, därefter skulle erlägga endast halv avgift, bordlädes.
Revisionsberättelsen för år 1958 upplästes av kamrer P. Olrog. På
revisorernas hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren full an
svarsfrihet.
Laborator Hugo Sjörs höll ett med talrika färgbilder illustrerat före
drag om »Skog och myr i östra Canada». Med anledning av föredraget
yttrade sig professor E. Björkman.
Sammanträdet bevistades av 50 personer.
Årsmötet 1959.
Föreningen sammanträdde den 19 november å Stockholms Högskola
under ordförandeskap av professor E. Melin.
Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde
lörlorat fyra av sina medlemmar, nämligen läroverksadjunkten Carl-Axel
Hellhagen, apotekare Karl Holm, assistenten fil. dr Erik Söderberg
och överste Allan Uggla. Ordföranden erinrade om de hädangångnas
botaniska gärning och lyste frid över deras minne.
De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Det tidigare bordlagda förslaget till stadgeändring, innebärande att
medlem, som tillhört föreningen i 50 år, därefter skulle erlägga endast halv
avgift, avslogs av föreningen.
Vid det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1960 utsågos: till ord
förande professor R. Florin (efter professor Melin, som undanbett sig
återval), till vice ordförande professor E. Hultén (efter professor Florin),
Sv. Bot. Tidskr., 51 (1960): 1
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till sekreterare docent G. Harling, till redaktör för tidskriften docent S.
Ahlner, till skattmästare bankdirektör V. Björklund, till övriga leda
möter av styrelsen professor T. Hemberg (efter professor Hultén), lektor
E. von Krusenstjerna, professorerna C. Malmström och J. A. Nannfeldt, dr W. Rasch samt professorerna M. G. Stålfelt och H. Weimarck.

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 B.
Kuylenstierna.
Professor Florin framförde därefter föreningens varma tack till den

avgående ordföranden.
Professor Gunnar Erdtman höll ett med talrika färgbilder illustrerat
föredrag över ämnet: »Modern palynologi. Pollen och vegetationsbilder från
fyra världsdelar.»
Sammanträdet bevistades av 56 personer.
Föreningens vårexkursion till trakten av sjön Erken söndagen den

31 maj 1959.
I vackert väder om också tämligen blåsigt företog Botaniska Sällskapet
och Svenska Botaniska Föreningen sin gemensamma vårexkursion till N.
Malma och Erkentrakten den 31 maj 1959 med en abonnerad buss och fyra
privata bilar. Ledare voro laborator, numera professor Wilhelm Rodhe,
lektor Erik Almquist och docent Harry Smith. Bland de 48 deltagarna
märktes fil. dr Karl Afzelius, professor Carl-Johan Clemedson, under
visningsrådet Kurt Falck, fil. mag. Ingmar Fröman, intendent Torsten
Hasselrot, lektor Gunnar Lundeqvist, professor Carl Malmström (ordf.
Bot. Sällsk.), kamrer Percy Olrog, civiling. fil. kand Olle Persson,
doktor Wilhelm Rasch, trädgårdsmästare Karl Rodhe, fil. mag. Inge
borg Stjerna-Pooth, agronom Nils Suber, fil. dr Erik Söderberg
(sekr. Bot. Sällsk.) och överste Carl-Axel Torén.
Bussen avgick från Jarlaplan kl. 9.10. Vid Rimbo tillstötte de få Upsaliensare, som ansågo sig kunna undvara dagens promotionshögtidligheter,
varefter färden fortsattes med ankomst till Limnologiska laboratoriet, N.
Malma i Estuna sn kl. 10.50. Ordföranden i Botaniska Sällskapet Carl
Malmström hälsade deltagarna välkomna och gav sedan ordet till Wilhelm
Rodhe. Han lämnade först en kort redogörelse för laboratoriets historia.
Enligt testamente av kommerserådet Carl Malmén (namnet taget efter
hans ägandes gårdar N. och S. Malma) erhöll Uppsala universitet år 1928
gården N. Malma (ca 200 tunnland) som gåva, för att särskilt i Erken
studier skulle göras i förutsättningarna för fiskarnas och kräftornas trivsel.
Det dröjde emellertid in på 40-talet innan ett första fältlaboratorium kunde
inrättas i det gamla soldattorpet Kallvik. Först när limnologi blev ett
självständigt ämne vid universitetet kunde arbetet sättas igång på allvar.
Bland annat utverkades från Wallenbergsstiftelsen 280000 kr. för att dels
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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Fig. 1. Professor Wilhelm Rodhe demonstrerar Erkenlaboratoriet. — Foto Karl
Rodhe.

bygga det nuvarande laboratoriet, dels för att restaurera N. Malmas gamla
huvudbyggnad, som under »snickarglädjens» dagar i senare delen av 1800talet blivit ganska ruskigt vanställd. Den har nu återfått sitt gamla för
nämliga utseende och fyller en viktig uppgift som universitetets fältstation
med plats för 20 kursare och ett tiotal lärare eller forskare. — Därefter
löljde demonstration av det innehållrsika laboratoriet, en redogörelse för
nu pågående undersökningar samt slutligen en kort exposé över den limnologiska forskningens mål och mening.
Efter detta återbördades deltagarna till naturen och gjorde en promenad
genom de yppiga lövskogsmarkerna på den lilla Kallviks udde. Ännu för
15 år sedan bestod vegetationen där mest av täta gransnår med enstaka
gamla ekar och andra lövträd insprängda. Alla fula granbestånd togos bort
Su. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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Fig. 2. Professor Carl Malmström vid den stora getapeln nära Brölunda i SöderbyKarl socken. — Foto Wilhelm Rodhe.

och nu visar eken en utomordentligt kraftig föryngring. Ute från uddens
höga klipphällar fingo deltagarna avnjuta en fri utsikt över större delen av
Erken. __ Några särskilt intressanta växter funnos dock icke här, men
nämnas bör, att i strandkanten nära Kallvik fortlevde ännu Polygonum
b is lorla, troligen ett minne från soldattorpstiden. Som en egendomlighet för
hela trakten konstaterades den rikliga förekomsten av Triselam flavescens
i alla backar.
Det var dags att fara vidare. Per buss befordrades deltagarna till den
Sv. Bot. Tidskr., 5b (1960): 1
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Fig

3. Kamrer Percy Olrog och docent Harry Smith diskutera den märkliga

Cotoneaster-tormen vid Brölunda i Söderby-Karl socken. — Foto Karl Rodhe.

stora eklunden mellan N. Malma och landsvägen, där en efterlängtad lunch
avåts i hägn av urgamla ekar. Sedan det jordiska lyckligt tillgodosetts tog
Rodhe ordet och berättade om Bybacken, som är det lokala och troligen
urgamla namnet på eklunden. Här ligger Roslagens troligen största gravfält.
Vid en kartering som gjordes för några år sedan inregistrerades 166 gravar.
Definitiv arkeologisk undersökning har ej ännu gjorts, men gravsättningen
anses ha börjat vid äldre järnålder och fortsatt fram till vikingatid.
Därefter lämnade Smith en kort orientering över Erkentraktens allmänna
vegetation. Utmärkande är den stora örtrikedomen, möjliggjord av att
jordaina fått ett icke oansenligt tillskott av Gävlebuktens kalkstenar. Mossrik barrskog är en sällsynthet, granskogen är i regel av en mycket örtrik
typ. Kärren, ängarna och skogen uppvisa icke mindre än 20 orkidé-arter,
dvs. mer än själva Omberg.
Bj backen var ännu för några år sedan till största delen täckt av ogenom
trängliga snår av hassel, hagtorn, nypon etc. En effektiv uppröjning gjordes
och nu är sikten mellan de gamla trädstammarna fri åt alla håll. En härlig
blomstermatta liar redan infunnit sig med gullvivor, mängder av Pulmonaria, vit- och blåsippor, violer, Cardaminc bulbifera, Vicia silvalica och
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 1
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sepium, 9 Alchemilla-arter och en myckenhet annat. Eken är det domine
rande trädet, men dessutom finnas i välvuxna och kraftiga exemplar: skogs
lind, lönn, alm, ask, hägg, rönn, oxel, Crataegus curvisepala i ett par former
och'vildapel. Vid avfärden från Bybacken passerades en gammal, ej på
mycket länge skött vall. Där hade Bellis blivit naturaliserad och fanns i
stora bestånd. Där hade också den i Uppland ytterligt sällsynta Hypochoeris
radicata kommit in och spritt sig upp i en angränsande backe.
Klockan 14.06 gick exkursionen vidare per buss till Brölunda i SöderbyKarl sn. Strax före ankomsten dit gjordes ett uppehåll för att beskåda ett
vackert trädformigt exemplar av getapeln, ca 5 m högt med rak ogrenad
stam av inemot 3 dm diameter. En Epilobium i diket straxt intill gav an
ledning till diskussion, men var för litet utvecklad för att kunna bestämmas.
Vid ett senare besök kunde konstateras att det var E. palustre x parviflorum.
.
Brölunda backe är en granitkulle av ganska stor utsträckning. Högsta
punkten når ca 45 m. Ned till 30 m-nivån växla rundslipade hällar med
fina ängsbitar. En gynnsam vår når den torrmarksälskande vårfloran här en
sällsynt rik utveckling. På hällarna Spergula vernalis och Viola tricolor i
massförekomst och på ängsbitarna täckande mattor av Cerastium semidecandrum, Arabidopsis thaliana, Draba muralis, Erophila, Veronica verna och
arvensis, Myosotis strida ooch hispida, Myosurus, Geranium pusillum och
på ett par punkter också columbinum. Av allt detta fanns i år praktiskt
taget ingenting. Växterna hade torkat bort eller kanske snarare vägrat att
gro under vårens envisa kyla och torka.
Nedanför hällmarkerna vidtog en örtrik lövskog, väl utbildad på traktens
som vanligt relativt kalkrika jord. Här hade torkan ej farit lika illa fram,
och växtligheten var ganska frodig. Ranunculus cassubicus stod vacker i
grova exemplar, en lysande klarröd form av Ajuga pyramidalis ådrog sig
uppmärksamhet liksom ett individ av den sällsynta mellanformen mellan
Adam och Eva. Vidare kunde exkursionen glädjas åt en riklig förekomst av
en intresseväckande Cotoneaster-form. Bedan för länge sedan iakttogs den
av Tycho Vestergren på Gotland. Sterner nämner den från Öland
under namnet »C. haematocarpa Rupr.?», men sedan har den varit bort
glömd, tills Bengt Pettersson i sin Gotlandsavhandling åter drog fram
den ur glömskans djup. Växten har här sin nordligaste förekomst. Den
intar en mellanställning mellan C. integerrima och melanocarpa, mest lik den
senare men har icke svarta utan djupt purpurröda bär. Hybrid kan det
knappast vara fråga om. Båda arterna äro säkerligen i likhet med sina
asiatiska släktingar apogama. De båda framstående Cofoneas/er-forskarna
Flinck och Hylmö ha den under utredning.
Klockan 15.42 gick färden vidare till Mäsmyran i S. Råda skog, SöderbyKarl sn, för besök på Cypripedium-lokalen. Det var prosten Ölund i
Roslags-Bro, som tog reda på den. En gång när han skulle viga ett par från
S. Rådagården fann han hela kyrkan dekorerad med guckusko. Var den
växte ville ingen tala om. Först efter flera års »prövning» ansågs han värdig
att bli delaktig av den hemliga kunskapen. Lokalen är utomordentligt bör
dig, gles granskog på gammal ängskärrbotten. För ett par år sedan räknade
jag till 200 blommande, ända till 7 dm höga stänglar. Nu hade den sena
Sv. Bot. Tidskr., 54 (i960): 1
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våren gjort att inga blommor hunnit slå ut. Allting växer frodigt här, tyvärr
också granarna. De måste tunnas ut, om lokalens rikedom skall kunna bibe
hållas. Liljekonvaljerna får större klockor än man annars ser, Ranunculus
cassubicus får jätteblad. Av Carex silvatica, som här har sin enda uppländska
inlandslokal söder om Älvkarleby framletades meterlånga fjolårsstrån. Vi
dare funnos Poa remota, Lathraea, Neottia, Campanula latifolia, Coeloglossum,
Epipactis helleborine, Listera ovala. Av Cirsium arvense x heterophyllum i
skogskanten
enda svenska fynd — kunde dock ingenting spåras. Allt
för snart måste uppbrott göras från den lockande platsen, och 16.34 avgick
bussen med Stadshotellet i Norrtälje som hägrande mål. Allas vår så djupt
saknade Erik Söderberg hade där med van och skicklig hand ordnat en
angenäm middag. Under denna framförde professor Malmström ett tack
tdl arrangörerna och ledarna av dagens synnerligen uppskattade exkursion.
Återkomsten till Stockholm skedde kl. 21.30.
Harry Smith.
Nya medlemmar.
Vid styrelsesammanträdet den 20 mars 1959 invaldes såsom medlemmar
i föreningen: på förslag av docent S. Ahlner: dr Vernon Ahmadjian,
Uppsala, fil. mag. Peter H. Hallberg, Uppsala, och dr John F. MorganJones, Toronto; på förslag av länsnotarie N. Hakelier: fru Birgit Fred
riksson, Örebro; på förslag av professor J. A. Nannfeldt: förste assistent
Harald Jönsson, Uppsala; på förslag av fil. lic. Bo Peterson: amanuens
Folke Andersson, Lund, amanuens Stig Bergström, Lund, och fil. mag.
Sven-Olov Strandhede, Lund; på förslag av fil. stud. Adelaide Stork:
fil. stud. Hans Olsson, Djursholm; på förslag av konservator A. Zander:
Centralbiblioteket, Eskilstuna, University College of South Wales Cardiff
England, University of Tennessee, Knoxville, U.S.A., fil. stud. Lars-Göran
Roos, Halmstad, Stadsbiblioteket, Kristianstad, och Texas Technological
College, Lubbock, U.S.A.
Vid styrelsesammanträdet den 16 april 1959 invaldes: på förslag av docent
S. Ahlner: docent Henry Rufelt, Uppsala, och lektorn fil. lic. Axel
Fridén, Skövde; på förslag av konservator A. Zander: South Dakota State
College, Brookings, U.S.A., tandläkare Åke Björkeroth, Hägersten, med.
kand. Nils-Erik Landell, Stockholm, Göteborgs Stadsbibliotek, Göteborg
fil. stud. Dag Knutson, Djursholm, och Högre Allmänna Läroverket’
Köping.
’
Vid styrelsesammanträdet den 19 oktober 1959 invaldes: på förslag av
docent S. Ahlner: amanuens Lennart Boo, Stockholm; på förslag av kon
servator A. Zander: fröken Barbro Söderberg, Stockholm, och Botanisk
Museum, Reykjavik.
Vid styrelsesammanträdet den 19 november 1959 invaldes: på förslag av
docent S. Ahlner: fil. lic. Eskil Wikberg, Uppsala; på förslag av konservatoi A. Zander: Universitetets botaniska institution, Uleåborg, fil. mag. Tord
Ingmar, Uppsala, fil. lic. Lennart Eliasson, Stockholm, Föreningen Skogsträdsförädling, Uppsala, posttjänsteman Sven O. Andersson, Järnbrott,
Sv. Bot. Tidskr.,
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och Botanischer Garten und Institut für systematische Botanik Zurich
på förslag av professor J. Jalas: fil. lic. Paavo J. Havas, Helsingfors, och
fil mag Tauno Ulvinen, Helsingfors; på förslag av Botaniska Sektionen av
Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala: fil kand. Lena Junell,
Uppsala, fil. mag. Siwert Nilsson, Uppsala, och fil. stud. Rom irom,
Uppsala.
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FORESLA
NYA MEDLEMMAR TILL INVAL!
Anmälningar mottagas av styrelsen liksom av
föreningens expeditionsföreståndare. Konservator A. Zander,
Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stockholm 50
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