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BIDRAG TILL VÄSTERGÖTLANDS MOSSFLORA.

AV

BENGT M. P. LARSSON.

Inledning.

Utforskandet av Västergötlands mossflora har gamla anor. Trots 
detta återstår oändligt mycket att göra för vår egen och kommande 
generationer av bryologer. Under senare årtionden har olika typer 
av västgötsk kalkvegetation stått i centrum för forskarnas intresse, 
vilket har medfört, att vår kännedom om exempelvis kalkhäll
markernas mossflora numera är mycket god. Vid utforskandet av 
sydsvensk myrvegetation har inslaget av s. k. nordliga floraelement 
rönt speciell uppmärksamhet. Därmed har menats arter, vilkas ut
bredning har sin tyngdpunkt förlagd till norra delen av vårt llora- 
område och som har utpostlokaler ned till norra Tyskland. Ett fler
tal av dessa återfinnes dessutom i Alperna (jfr Poelt 1954). Bland 
kärlväxter av denna typ kan arter som Saussurea alpina, Saxifraga 
hirculus, Selaginella selaginoides och Stellaria crassifolia v. paludosa 
nämnas som exempel. I den stora litteraturen om dessa arters före
komst i södra Sverige märks en rad arbeten av Albertson, Friden, 
Westfeldt m. fl. En lång rad mossor och även lavar är att hänföra 
till samma grupp och som exempel kan följande nämnas: Calliergon 
sarmentosum, C. trifarium, Helodium blandowii, Loeskypnum badium, 
Meesia tristicha, M. uliginosa och Sphagnum Lindbergh, resp. Cetra
ria Delisei (Albertson 1941, 1949; Du Rietz 1959a, 1959b; Frans- 
son 1958; Friden 1959; Fries & Waldheim 1955; Hasselrot 1953; 
Larsson 1959 a, 1959b; Malmer 1951; Malmer & Olausson 1956;
S.iörs 1948, 1951). Hela det problemkomplex, som sammanhänger 
med de olika floraelementen i den syd- och mellan-svenska myr
vegetationen, skall längre fram behandlas mera utförligt i annat 
sammanhang.

Här nedan skall fynd av två representanter för den ovan nämnda 
gruppen mossor samt av två andra behandlas. De har det gemen- 
27 -60173303 Sv. Bot. Tidskr., 5b (1960): 3



424 BENGT M. P. LARSSON

samt, att de tidigare ansetts vara stora sällsyntheter inom provinsen 
samt att de vid närmare efterforskande visat sig ha en ganska vid 
spridning. Författarens intresse för dessa arter väcktes under docen
ten N. Albertsons stimulerande fältundervisning, bl. a. 1954 i 
Nordsjömyren (= BoiusteZ/a-kärret) i Dala — då enda kända väst- 
götalokal för Leiocolea rutheana (= Schultzii). Under senare år har 
förf. haft förmånen att förutom med sin akademiske lärare prof. 
(i. E. Du Rietz få samarbeta med S. Arnell, O. Mårtensson och 
H. Persson, vilka välvilligt bestämt eller kontrollerat bestämningar 
av bl. a. L. rutheana och Scapania degenii. Beläggexemplar från av 
förf. upptäckta lokaler bevaras i mossherbarierna på Växtbiologiska 
institutionen i Uppsala och Naturhistoriska Riksmuseets paleo- 
botaniska avdelning i Stockholm.

Leiocolea rutheana (Limpr.) K. M.

Denna praktfulla levermossa var före 1946 okänd från Väster
götland. I juli detta år fann Albertson den i den för gasteromyceten 
Bovistella paludosa bekanta Nordsjömyren på östra Falbygden 
(Albertson 1949). Hittills har arten publicerats från följande väst- 
götalokaler:

Dala: Nordsjömyren, juli 1946, N. Albertson (Albertson 1949); 1954, 
förf.; 1958, G. E. Du Rietz (Du Rietz 1959b).

N. Lundby: CZadium-gungflyet norr om Ökullsjön, 19.8.1955, förf. 
(Larsson 1959 a).

Slöta: Sjöängen, 21.8.1957, förf. (Larsson 1959b).
Valstad: Gorsan, 23.7.1958, L. Fridén & förf. (Fridén 1959).

Nu kan ett fynd av arten utanför den s. k. kambrosilurtriangeln, 
inom vilken ovanstående lokaler ligger, meddelas:

Skeby: Trädgårdstorpskärret på Skebyåsens västra sluttning, 10.7.1955.

På denna senare lokal har Leiocolea insamlats, dels i en Schoenus 
ferrugineus-tuva med Campylium stellatum och Fissidens adian- 
thoides, dels i ett Drepanocladetum med D. intermedius och Riccardia 
pinguis.1 För vidare upplysningar om detta söder om Kinnekulle 
belägna Schoenus-kärr hänvisas till Larsson (ms).

1 De båda japanska hepatikologerna Mitzutani och Hattori placerar Riccardia 
pinguis i undersläktet Trichostylium, vilket som typ har Trichoslylium affine Corda. 
Schuster har nyligen (Schuster 1958) framhållit, att Trichostylium utan tvekan är 
ett gott släkte med goda anatomiska och cytologiska skiljekaraktärer gentemot 
Riccardia (s. str.). Huruvida den föreslagna nykombinationen, 'Trichostylium pinguis 
(L.) Schuster, är hållbar återstår dock att mera invändningsfritt bevisa.
Sv. Bot. Tidshr., 54 (i960): 3



BIDRAG TILL VÄSTERGÖTLANDS MOSSFLORA 425

På lokalen i Valle härad (N. Lundby) har Leiocolea insamlats i 
ett ganska blött Carex diandra- Scirpus tabernaemontani-Drepano- 
cladus in ter medias - gungtlysam h alle från vilket tre analyser här med
delas (tabell I). Förutom i analyserna ingående arter märks i detta 
samhälle enstaka Myrica gale, Dactylorchis incarnata, I). i. v. ochro- 
leuca, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata och Stellaria palus
tris (jfr Larsson 1959 a). Där kärret blir blötare, domineras botten
skiktet av Scorpidium scorpioides med inblandning av Calliergon tri- 
farium, Campylium stellatum och Drepanocladus intermedius. Meesia 
är här borta. Även i fältskiktet har vissa förändringar skett. Scirpus 
tabernaemontani och Carex diandra är dock kvar medan exempelvis 
Triglochin palustre tillkommer. Liknande samhällen, som de här 
berörda, har beskrivits från Sjöängen (Larsson 1959b). Liksom i 
Trädgårdstorpskärret har Leiocolea i Sjöängen påträffats i Schoenus- 
tuvkärr. Arten förekommer i Västergötland sålunda i såväl mycket 
blöta Scor/udimn-gungflymattor, såsom i Nordsjömyren, i mindre 
blöta Drepanocladus intermedius- dominerade typer (Valle härad och 
Gorsan i Valstad), som i förhållandevis torra Sc/ioenus-tuvsamhällen.

Från Bergslagen beskriver Sjörs (1948) ett delvis Schoenus- 
förande kärr i laggen till Tomossen i Grangärde sn. I denna Schoenus- 
förande del har Sjörs noterat bl. a. Dactylorchis cf traunsteineri, 
Selaginella selaginoides, Tofieldia pusilla, Calliergon trifarium, Loes- 
kypnum badium, Scorpidium scorpioides, Tomentypnum nitens och 
Leiocolea rutheana. Enligt Sjörs’ myrsystem tillhör det Leiocolea- 
förande samhället »myrvidd-fastmatt-kärrsamhällenas» Schoenus 
ferrugineus- Tomentypnum - Campylium stellatum-Drepanocladus inter
medius- association, dvs. ett extremrikkärr i Du Rietz’ mening (1949 
och där citerad litteratur).

Även i Torneträsk-området är arten en »exclusive rich fen hepatic», 
och Mårtensson (1955) framhåller, att den vanligen växer tillsam
mans med Campylium stellatum, Cinclidium stygium, Drepanocladus 
revolvern coll., Meesia tristicha, Scorpidium scorpioides, Tomentypnum 
nilens och Riccardia pinguis.

På en av de sydliga utpostlokalerna — arten är sydligast noterad 
från Paderborn i Westfalen (Müller 1954) — nämligen Plön: Behler 
Bruch, i Schleswig-Holstein, växer Leiocolea tillsammans med Cin
clidium stygium och Calliergon trifarium (Jensen 1952).

Som tidigare framhållits (Larsson 1959 a) har Leiocolea rutheana 
på sina västgötalokaler visat sig vara en god Lepidocarpion-indikator. 
Man skulle kunna förmoda, att den på sina nordliga lokaler även

Sv. Bot. Tidskr., 5b (1960): 3



426 BENGT M. P. LARSSON

Tabell I. Carex diandra-Scirpus tabernaemontani- Drepanocladus-
gungflysamhälle.

Analys nr 1 2 3 Analys nr 1 2 3

Carex diandra ................ 3 1 4 Bryum pseudotriquetrum . 1 2 1
Scirpus tabernaemontani . 2 3 3 Calliergonella cuspidata 1 i

Cardamine palustris . . . 1 Campylium stellatum . . 3 2 3

Galium palustre................ 1 Cinclidium stygium . . . 5 4 3

Oxycoccus quadripetalus 1 1 Drepanocladus intermedius 4 5 5

Peucedanum palustre . . 1
Potentilla palustris . . . 1 1 1 Riccardia pinguis .... 1

Salix repens.................... 1 1

N. Lundby sn, gungflyet vid Ctadium-tjärnen norrom Ökullsjön, 9.7.1957. Rutstorlek 
0,25 m2. Täckningsgrader enl. Hult-Sernander-Du Rietz.

skulle uppträda i mindre rika kärrtyper och att den således söderut 
skulle få en alltmera snäv ståndortsamplitud. Av de ovan anförda 
exemplen kan man snarare draga den slutsatsen, att arten såväl på 
sina nordliga som sydliga lokaler är bunden till ett mycket likartat 
samhälle. Framtida undersökningar kommer sannolikt att något 
modifiera denna bild.

Scapania degenii Schiffn.

När Albertson (1942) meddelade sitt fynd av denna art från det 
Selaginella-iörande Svartarpskärret i Åsle sn, var den tidigare fun
nen på två västgötalokaler. Fyra år senare kunde han, efter att ha 
konstaterat arten i Sjöängen, uttrycka en förmodan att »S. Degenii 
torde emellertid ej vara så sällsynt på Falbygden» (Albertson 1946). 
Denna förmodan har visat sig vara alldeles riktig. Hittills har arten 
publicerats från följande lokaler:

Skörstorp: Schoenus-kärr vid Sörgården, 15.9.1953, L. Fridén (Fridén 
1954).

Slöta: Sjöängen vid Lövberga, övergångszonen mellan kärr och fast
mark i områdets östparti, 1946, N. Albertson (Albertson 1946).

Åsle: Svartarpskärret, juli 1941, N. Albertson (Albertson 1942).
Östad: Ålanda, på ett löst klippblock nära bäck, P. A. Larsson & H. 

Persson (Persson 1932).
(S:n okänd) Mössebergs nordsluttning, C. Jensen (Persson 1. c.).

I Albertsons herbarium, vilket bevaras som en särskild enhet 
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3
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på Växtbiologiska institutionen i Uppsala, finnes dessutom belägg 
från följande av honom upptäckta men ej publicerade lokaler:

Falköpings östra: Nordfalan vid Snösbäck (Selagfnel/a-lokalen) tills, 
m. Tortella tortuosa, T. fragilis o. Ctenidium i kontaktzon mellan urbergs
block och kalkfuktäng, 9.9.1946.

Tiarp: Gerumsbergets diabasplatå, tills. m. Ctenidium o. Tomentypnum 
i Molinia-äng strax V om kalkgrusåsen ovan St. Högan, 6.8.1941. Conf. 
S. Arnell.

Åsle: Kalkkärret Ö om Esbjörntorp, i Schoenus-tuva med Ctenidium, 
12.8.1946.

Som framgår av denna lokallista, är de uppgifter, som lämnas i 
vår modernaste levermossflora (Arnell 1956) — »Vg (Östad, north 
slopes of Mösseberg, Åsle)» — redan avsevärt föråldrade.

Om man bortser från Östadslokalen vid Mjörn, är samtliga övriga 
belägna inom Falbygden. Författaren kan nu meddela ytterligare en 
lokal från området utanför Falbygden, nämligen:

Otterstad: Kållandsö, gungflyet på Tjärsjöns sydsida, 11.7.1957 (det. 
S. Arnell).

Då denna lokal ganska starkt avviker från de tidigare kända, skall 
här en översikt ges av myrvegetationen kring Tjärsjön, vilken utgör 
en avsnörd vik av Vänern. Den alltmer igenväxande sjön omges 
speciellt på västra och södra sidorna av homogena starrmader med 
dominerande Carex lasiocarpa samt Equisetum fluviatile, Myrica gale, 
Menyanthes trifoliata, Galium palustre, Lysimachia vulgaris, Lythrum 
salicaria, Pedicularis palustris, Peucedanum palustre och Scutellaria 
galerieulata m. fl. Bottenskiktet utgöres i smärre blötare partier av 
Scorpidium scorpioides och Drepanocladus exannulatus (coll.), åtmin
stone delvis mörkt lackröd D. procerus. 1 de något torrare delarna, 
vilka arealmässigt sett helt överväger, dominerar Sphagnum auricu- 
latum och S. platyphyllum med inblandning av enstaka Scorpidium, 
Drepanocladus exannulatus (coll.) och Campylium polygamum. Den 
senare blir ensam dominerande i enstaka ännu torrare partier. Ofta 
växer dock Carex lasiocarpa här så tät att bottenskikt nästan helt 
saknas, med undantag för enstaka Campylium-individ, som klättrar 
på CV/re.r-stråna.

Närmare sjöns öppna vattenyta övergår starrmaden i ett delvis, 
såsom vid dess sydsida, synnerligen blött gungfly. Små öppna vatten
gropar med Hydrocharis morsus-ranae, Nymphaea alba och Utricula- 
ria intermedia omges av mjuka svällande mattor av Sphagnum squar-

Sv.Dot. Tidskr., 5b (1960): 3



428 BENGT M. P. LARSSON

rosum, S. teres, S. papillosum, S. parvifolium, S. pulchrum och Calli- 
ergon giganteum med riklig inblandning av Scapania degenii (!). 
I dessa mattor växer vidare Carex canescens, C. limosa, C. pseudo- 
cgperus, Equisetum fluviatile, Potentilla palustris och enstaka Oxycoc- 
cus quadripetalus, samt något mindre blött Carex lasiocarpa, Drosera 
rotundifolia, Lgcopus europaeus, Mgrica gale, Phragmites communis 
och Stellaria palustris med hl. a. Calliergonella cuspidata, Campylium 
polygamum, Mnium pseudopunctatum, Sphagnum teres samt även här 
Scapania degenii. I högre kuddar av Sphagnum papillosum med in
slag av S. squarrosum, S. parvifolium, Aulacomnium palustre och 
Calliergon stramineum finns bl. a. Eriophorum angustifolium och 
riklig Oxycoccus quadripetalus. Från en öppen vattengrop togs prov 
på vattnet och pH uppmättes (elektrometriskt) till 5,4.

Strax NV om Scopama-gungflyet finnes några partier med mycket 
blöt och mer eller mindre naken dy. Här har pH uppmätts till 5,7 
på vatten från grop med Utricularia intermedia, Riccardia pinguis, 
Scorpidium scorpioides, Drepanocladus exannulatus (coll.) — över
vägande D. procerus— och Sphagnum auriculatum, omgiven av rik
lig Rhyncliospora fusca, Carex lasiocarpa, C. limosa, Drosera inter
media och Menyanthes trifoliata.

Den ovan översiktligt beskrivna kärrtypen kan inrangeras i medel- 
rikkärrens underförband, Warnstorfio-Scorpidion (Du Rietz 1949, 
1954). Ingen av fältskiktsarterna är direkt typisk rikkärrsart; de är 
samtliga mer eller mindre indifferenta allkärrarter. Jfr vad som sägs 
om Hammarby a-kärr et — beläget 3,5 km SS Y om Tjärsjön — under 
Helodium blandowii.

Det är inte bara i vårt land som Scapania degenii under senare år 
blivit funnen på nya lokaler. Arnell kunde 1950 meddela arten 
från Canada. Några år senare påvisar Schuster i ett ypperligt illu
strerat arbete om Minnesotas levermossor (Schuster 1953) den 
från en lokal i Minnesota, där den växer »on moist, basic rocks, 
together with Tritomaria quinquedentata and Plagiochila asplenioides». 
Schuster urskiljer vidare en från flera lokaler noterad strandform 
med rödbruna tvåcelliga gemmae (huvudformen har encelliga och 
hruna gemmae), S. degenii v. dubia, vilken är inskränkt till en zon 
från strax ovanför vattenytan upp till 6 m över densamma och 
huvudsakligen växer »at the edges of pools, on sunny rocks, forming 
the matrix for tussocks of Scirpus caespitosus and the small, rare 
Selaginella selaginoides». Av övriga arter, som den växer tillsammans 
med, kan Leiocolea gillmani och Scapania irrigua framhållas.
Sv. Bot. TidsUr., 54 (1!)60): 3
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Trichocolea tomentella (Elirh.) Dum.

Denna säregna levermossa, lätt igenkännlig på sina finflikade blad 
och sin vanligen blekt gröna färg, är enligt Arnell (1956) ganska 
vanlig i Skåne och har spridda lokaler i landskapen söder om den 
biologiska norrlandsgränsen (Limes norrlandicus sensu Sernander). 
Från Västergötland har den tidigare publicerats bl. a. från Gustaf 
Adolfs och Nykyrke socknar på Hökensås (Gustafson 1905), från 
Boråstrakten (Söderberg & Sandberg 1936) samt från sydöstra 
Falbygden, Valstad sn (Friden 1959). Författaren kan nu meddela 
Trichocolea från två nya västgötalokaler:

Kållands-Råda: Råda ås, alkärr på åsens NNO-sida, 3.8.1954 och 
senare.

Råda: Mölnlycke, Mossedalen, 28.7.1958.

Den förra lokalen är belägen väster om Lidköping på nordslutt
ningen av en randdeltabildning — Rådaåsen — i anslutning till de 
stora mellansvenska ändmoränerna (Johansson 1943, Sahlström 
1959). Den branta sluttningen är bevuxen av örtrik lövträdsblandad 
barrskog med bl. a. Anemone hepatica, Listera ovata, Plagiothecium 
imdiilatum och Rhytidiadelphus lorens. Inte långt härifrån finns vidare 
Chrysosplenium alt er ni folium, vilken liksom Listera ovata saknas på 
Kålland i övrigt (Skärman 1927). Inslaget av Quercus robur, såväl 
småträd som verkligt ståtliga jätteträd, är typiskt här liksom på åsens 
SV-sida, där den för sin vackra lundvegetation kända Lunnelid 
numera är naturskyddad. En källa med starkt ockrahaltigt vatten 
väller fram i sluttningens nedre del och ger upphov till ett alkärr 
med frodigt fältskikt av bl. a. Juncus effusus, Scirpus silvaticus, Fili- 
pendula ulmaria, Genm urbanum och Lycopodium annotinum, samt 
ett bottenskikt av Sphagnum squarrosum, Marchantia polymorpha, 
Mnium undulatum, Thuidium tamariscinum m. fl. Nära källkupolen 
växer Trichocolea i mer eller mindre rena mattor. Tyvärr har kärret 
dikats och ett av dikena löper just över källkupolen. Trichocolea har 
dock lyckats hålla sig kvar ännu några år efter dikningen. I det långa 
loppet är den sannolikt dömd att försvinna.

Mölnlyckelokalen har åtskilligt gemensamt med den ovan be
skrivna. En liten bäck, som rinner från Solstenskogen till Tjärnet 
inne i samhället (mellan Landvettersjön och Rådasjön), har grävt 
ned sig i en ravin, Mossedalen, där Alnus glutinosa, Fagus silvatica, 
Fraxinus excelsior, Ulmus glabra m. 11. växer med ett högbuskskikt 
av Corylus avellana och Primus padus och där Humulus lupulus

Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960); 3
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klättrar på trädstammarna. I ravinbottnens fuktiga skugga är ört
vegetationen synnerligen frodig. En sammanställning av ravinbott
nens viktigare arter ser ut på följande sätt:

Geum urbanum 
Lysimachia thyrsiflora 
L. vulgaris 
Oxalis acelosella 
Peucedanum palustre 
Ranunculus repens 
Urtica dioeca 
Valeriana sambucifolia 
Viola palustris

Athyrium filix-femina 
Equisetum silvalicum 
Glyceria fluitans 
Phalaris arundinacea 
Poa nemoralis 
Scirpus silvaticus 
Angelica silvestris 
Caltha palustris 
Filipendula ulmaria

Till dessa kan läggas Impatiens glandulifera, som särskilt längre 
ned utmed bäcken är verkligt praktfull. Liksom vid Rådaåsens nord
sluttning växer Trichocolea här i Mossedalen fläckvis i stora sjok till
sammans med Sphagnum squarrosum och Thuidium tamariscinum.

Omberg hör till de klassiska Trichocolea-lokalområdena i Sverige 
och här växer arten liksom på Fridens lokal Gorsan i Valstad i käll
drag (Friden l.c., Hedberg 1949, Persson 1936a). I Ombergs käll
drag är den ofta dominant i bottenskikt där vidare arter som 
Thuidium tamariscinum, Plagiochila aspienioides, Cirriphyllum pili- 
ferum m. fl. ingår. För jämförelse hänvisas till Hedbergs instruktiva 
tabellmaterial (Tab. VI: 4, 5; Tab. VII: 4 och Tab. Vill: 3).

Trichocolea tomentella tillhör i stort samma utbredningstyp som 
exempelvis Plagiothecium undulatum och Thuidium tamariscinum 
och är i Sverige således sydlig med stigande frekvens västerut 
(Herzog 1926, Krusenstjerna 1945, Persson 1936b). Utbred
ningen i Europa av denna i övrigt från Nordamerika (östra delen 
av Canada och USA ned till North Carolina) och Östasien (Himalaya, 
Kina och Japan) kända art har karterats av Müller (1954 s. 589). 
Av denna ganska dåliga karta framgår, som Müller påpekar, att 
artens utbredning nära sammanfaller med den för Fagus silvatica 
utom i nordväst och nordöst (Storbritannien, Finland, Baltikum 
m. m.), där Trichocolea saknas (Hjelmqvist 1940, Lindquist 1959). 
Trichocolea betecknas av Herzog (1. c. s. 245) som typisk för skuggiga 
bäckskärningar i Mellaneuropas bokskogar.

Helodium blandowii (Web. & Mohr) Warnst.

Om denna art skriver Möller (1913 s. 50): »Den saknas helt och 
hållet i provinserna på västkusten . . . från hela Västergötland är ej 
en enda förekomstplats känd». Sedan Söderberg och Sandberg 
Sv. liot. Tidskr., 54 (I960): 3
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(1936) meddelade Helodium från Vinsarp i Dalum, har vår känne
dom om denna nordliga myrmossas ekologi och utbredning i Väster
götland väsentligt ökats. En sammanställning av hittills publicerade 
lokaler ger följande:

Dala: Carex nigra-kärräng nära Varholmen, 13.8.1943, N. Albertson 
(Albertson 1946); Mellomsjömyren, 27.8.1948, G. E. Du Rietz (Al
bertson 1949).

Dalum: Vinsarp (Söderberg & Sandberg 1936).
Hornborga (exkl.): Billingen, Blängsmossen, sydvästdråget, 25.6.1958, 

fört. (Du Rietz 1959a).
N. Lundby: Cladium-tjärnen norr om Ökullsjön, 9.7.1957, förf. (Lars

son 1959a).
Slöta: Sjöängen vid Lövberga, 23.8.1946, N. Albertson (Albertson 

1946).
Valstad: Gorsan, L. Fridén (Fridén 1959).
Åsle: Åsle mosse, dike vid landsvägen, 3.8.1946, N. Albertson (Al

bertson 1946).

I sina »botaniska strövtåg i hembygden» omnämner Fridén (1951) 
hur han lyckats uppspåra artparet Paluclella squarrosa och Helodium 
blandowii »på överraskande många lokaler» på östra Falbygden - 
»vid sjöar och åsgropar i Vättaksterassens norra del» och »i kame- 
landskapet i Kungslena och angränsande socknar» (l.c. s. 388). 
Dessa lokaler kommer att publiceras av Fridén inom en snar fram
lid. Albertson har dessutom insamlat arten i norra delen av Valle 
härad (ex. i A:s herbarium):

Eggby: Sjön omedelbart S om kyrkan, Carex elata - C. nigra -kärr, 
29.6.1947.

Författaren har under sina myrstudier i Västergötland påträffat 
Helodium på några nya lokaler, vilka här skall omnämnas och något 
kommenteras. De nya lokalerna är:

Gösslunda: Oraskogen, »lövkärr», 17.8.1956.
N. Lundby: Kroppsjön vid Äle, 15.1.1954, M. Fries & förf.
Otterstad: Hammarbya-kärret, 1,5 km V om Traneberg, 25.6.1957.
Vilske-Kleva: Mössebergs platå, 1 km SO om Bergsjön, 19.8.1957.

Den andra av dessa lokaler, Kroppsjön vid Äle, utgöres av ett helt 
smalt gungfly kring en av de sydligaste av de många sjöarna i Valle 
härads kamelandskap. Sjön utgör en av de provtagningsplatser, från 
vilka Fries insamlat material för sina pollenanalytiska undersök
ningar över vegetationsutveckling och odlingshistoria i Varnhems- 
trakten (Fries 1958, tigg. 2 och 13).

BIDRAG TILL VÄSTERGÖTLANDS MOSSFLORA
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Uppe på Mössebergs platå finnes, som även framgår av general- 
stabskartan, avsevärda arealer med blötmarker, från en vackert ut
bildad mosse vid Bergsjön till kärr och fukthedar. I kanten av en 
skogsbård, som skiljer ett mindre fattigkärr från ett något större 
medelrikkärr söder om landsvägen ca 1 km SO om Bergsjön, på
träffades riklig Helodium tillsammans med Aulacomnium palustre, 
Ccilliergonella cuspidata, Mnium punctatum och Sphagnum squarro- 
sum. Fältskiktet innehöll bl. a. Carex rostrata, Equisetum fluviatile, 
Epilobium palustre, Filipendula ulmaria, Galium palustre, Potentilla 
palustris och Vaccinium uliginosum.

Av de båda övriga lokalerna, båda belägna inom Kållandsområdet 
(Kållandshalvön + Kållandsö), är den i Gösslunda en ängsartad 
glänta i en björksumpskog. Under ett fältskikt av Agrostis canina, 
Juncus conglomerate, Galium palustre, Peucedanum palustre, Poten
tilla palustris, Trientalis europaea och Viola palustris växer här Helo
dium, dels i rena 1 m2 stora mattor, dels tillsammans med Aulacom
nium palustre, Calliergonella, Drepanocladus uncinatus, Hylocomium 
splendens, Pleurozium och Sphagnum squarrosum.

Hammarbya-kärret utgör en liten del av ett större kärrkomplex 
N om Skeppstaviken, ca 1,5 km V om Traneberg i Otterstads sn på 
västra Kållandsö. 1 de omgivande hällmarkstallskogarna är Leuco- 
bryum glaucum vanlig och i granskogsbevuxna sänkor i hällmarken 
finns ofta stora rena mallor av Plagiothecium undulatum. På en mer 
eller mindre lodrät västvänd bergvägg stupande ned i ett Carex lasio- 
carpa-kärr plockade Bolf Santesson 1955 under en exkursion till
sammans med Dag Gärdefors och författaren fram den sällsynta 
Menegazzia pertusa (jfr Degelius 1933, 1948).

Lasiocarpa-kärret nedanför Menegazzia-W&Wow är delvis en fukt- 
ängsartad slåttermark, som i sin fastmarksnära del ofta har en bred 
zon med Hydrocotyle vulgaris, där bladskiva ofta står vid bladskiva. 
Slåtterängen övergår utåt i allt blötare kärr; längst ut omkring öppet 
vatten är det ett saftigt gungfly och här bildar Phragmites ett tätt 
bälte. På vattnet flyter blad av Nymphaea alba och Hydrocharis mor- 
sus-ranae. Där kärret mot fastmarken begränsas av långsamt sluttande 
mer eller mindre starkt grönstensgenomsatta gnejshällar, växer på 
det tunna torvlagret Erica tetralix, Rhynchospora alba, Rh. fusca och 
Drosera intermedia.

Hammarbya-kärret — enda kända lokal för H. paludosa från Kål
landsområdet — är i sin centrala del starkt tuvat. Blöta sänkor med 
naken dy och enstaka Nuphar luteum -blad och Utricularia intermedia 
Sik Hot. Tidskr., 54 (1960): 3
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Tabell II. Carex lasiocarpa- Drepanocladus procerus-Sphagnum auri-
culatum - samhällen.

Analys nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pinus silvestris................................ 1

Myrica gale..................................... 1

Agrostis canirta............................ 1
Carex lasiocarpa............................ 3 4 3 4 3 1 1 3 3 4
C. nigra............................................. 2 3 2 3
C. rostrata......................................... 4 3 1 1
Eriophorum angustifolium .... 1 1 1

Drosera intermedia........................ 1
D. rotundifolia ............................ 1 1 1 1
Epilobium palustre........................ 1
Equisetam fluviatile .................... 1 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 1
Galium palustre............................ 1 1 i 1 1
Hammarbya paludosa.................... 1
Lycopus europaeus........................ 1 i 1 i 1 * 1 1
Lythrum salicaria........................ 1 1 1 i i 1 1 1
Pedicularis palustris.................... 1 1 1
Peucedanum palustris.................... 1 1 i 1 i 1 1 1
Potentilla palustris........................ 1 i i 1 1
Scutellaria galericulata................ 1
Utricularia intermedia................ 1 1
Viola palustris ............................. 1 1

Aulacomnium palustre................ i 1 1 1
Calliergonelta cuspidata................ 1 1
Campylium polygamum................ 1 1 i i 2 2 2
Drepanocladus procerus................ 1 1 3 4 3 3 5 5 4 4
Plagiothecium denticulatum . . . 1 1
Polytrichum gracile........................ 2 2 1
Sphagnum auriculatum................ 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2
S. platyphyllum............................ 1 1

Chiloscyphus pallescens................ 1 1
Pellia endiviifolia........................ 2 2 1
Riccardia pinguis........................ 1 i 1 i 1

Otterstads sn, Hammarbya-kärret 1,5 km V om Traneberg, 1956-57

Kommentar till tabellen: I detta samhälle har en rad vattenprover tagits 
och pH har uppmätts elektrometriskt. Av de sju mätvärden, som erhållits, 
visar fyra pH = 5,3, ett på vardera 5,5 och 5,6. Det sjunde provet, taget 
i större öppen vattenfylld sänka med naken dy, visade pH = 5,8.

Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3
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Tabell III. Sphagnum papillosum - fastmattor (1—6) och Polytrichum 
strictum-Sphagnum rubellum- kärrtuvor (7-12).

Analys nr i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Andromeda polifolia.................... 2 i 1 1 1
Calluna vulgaris............................ 4 5 2
Empetrum niqrum........................ 2 4
Erica tetralix ................................ 1 1 1 1 1 1 3 1 3
Ledum palustre ............................ i 2
Myrica gate.................................... 2 2 2 2 1 i 1 1 1
Oxijcoccus quadripetalus................ 2 2 5 5 5 5 5 i 3 1 4

Carex lasiocarpa............................ 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 1 1
Eriophorum angustifolium .... i

Drosera rotundifolia .................... 1 1 1 1 1 i 1 i 1 1
Equisetum fluviatile .................... 1 1 2 3 2 i 1 t 1 1 1

Aidacomniam palustre................ 1 i 1 1 2 1
Calliergon stramineum ................ 1
Polytrichum strictum.................... 4 5 2 5 4 3
Sphagnum papillosum ................ 5 5 5 5 5 5
S. rubellum..................................... 5 5 4 5 5 5

Cladipodiella fluitans.................... 1
Mylia anomala ............................ 2 1 1

Geoglossum glabrum .................... 1 1

Otterstads sn, västra kärrområdet strax S om Hammarbya-kärret, från kärrets 
Myrica - Erica - Equisetum fluviatile-zon, 1956-57.

Kommentar till tabellen: Denna Myrica-Erica-Equisetum-zon är belägen 
mellan ett fastmarksnära, örtrikt och mera fuktängsartat kärrsamhälle och 
det tidigare omtalade Phragmites-gungflyet. De blötaste partierna har i 
stort en sammansättning som det i tabell II redovisade samhället, fastän 
artfattigare, och har därför utelämnats här. Analyserna är i stället häm
tade från de arealmässigt sett dominerande halvhöga fastmattorna av 
Sphagnum papillosum och från de högsta kärrtuvorna av Polytrichum stric
tum och Sphagnum rubellum. Som synes finnes Erica och Ledum här till
sammans. Den svartbruna tungmurklan Geoglossum glabrum utgör ett 
karakteristiskt inslag i papillosum-mattorna. Enl. Nannfeldt (1942) är 
denna art, som är noterad från ett flertal lokaler från Småland till Ånger
manland (dock ej tidigare från Västergötland), helt inskränkt till Sphagnum- 
dominerad vegetation (kärr och fukthedar).

övergår i något mindre blöta Drepanocladus exannulatus-rika sam
hällen med Campylium polygamum, Pellia endiviifolia, Chiloscyphus 
pallescens, Cephalozia bicuspidata m. fl. I några av de halvhöga 
Sphagnum auriculatum-mattor, som utgör ett av kärrets karakteri- 
Sv. Bot. Tidskr., 5i (1960): 3
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stiska inslag har Hammarbyci påträffats. Från detta samhälle medde
las här en serie analyser i tabell II. Helodium blandowii växer i ett 
sällskap synnerligen likartat det i tabellen beskrivna i kärrets norra 
hälft ca 5 m från den Erica-kransade hällfastmarkskanten. Strax 
intill Helodium-bestkndet finns en lucker Sphagnum teres -matta. En 
rad andra Sphagna ingår i andra och vanligen högre mattor eller 
kärrtuvor. Sph. papillosum bildar sålunda ofta fasta kuddar i vilka 
Hammarbya brukar uppträda med några individ varje år. De högsta 
tuvorna bildas av Sph. rubellum och Polytrichum strictum med inslag 
av Aulaconmium palustre och Pleurozium schreberi. Jfr tabell III där 
analyser från ett närbeläget och likartat kärr redovisas.

I Kållandsområdets myr- och strandvegetation möts olika flora- 
element på ett synnerligen intressant sätt. I myrarna växer den syd
västliga Erica tetralix och den östliga Ledum palustre i varandras 
närhet; Ledum föredrar dock små tallbevuxna mossefragment inne i 
hällmarkstallskogen medan Erica är vanligast på öppna kärrtuvor 
samt på stränderna. Andra mer eller mindre sydvästliga arter är 
Hydrocotyle vulgaris, Rhynchospora fusca och Drosera intermedia. 
Helodium blandowii och Drepanocladus procerus (Tuomikoski 1949, 
s. 28, karta 2) utgör i kärren nordliga inslag liksom även Scapania 
degenii (Persson 1950, 1956).

På strandhällar ute vid Skavudden rakt öster om Nävens fyr i 
NV-hörnet av Kållandsö växer den västliga Placopsis gelida i närheten 
av de nordliga Umbilicaria-arterna cylindrica, hyperborea, probos- 
cidea och torrefacta (Hasselrot 1953, fig. 14-16). I den övergeolito- 
rala lavvegetationen i Ekens skärgård utanför Kållandsö har Du 
Rietz nyligen konstaterat den vid de flesta nordsvenska vatten van
liga Ionaspis odora på sin hittills sydligaste lokal i Sverige (Du Rietz 
1959 c). På vänerstranden förekommer vidare den västliga Radiola 
linoides fläckvis ganska allmänt tillsammans med Viola stagnina, 
som i Norden har en utpräglat östlig utbredning. Exemplen skulle 
kunna mångfaldigas. De ger dock en liten föreställning om Väner- 
områdets ytterst intressanta växtgeografi.

Summary.

Contributions to the bryophyte flora of Västergötland, southern Sweden.

The author relates several new finds of some rare or less common 
bryophytes from Västergötland, southern Sweden. In connection 
with this some information is given about earlier finds within the
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province, and the habitat of the different species in question is 
described.

Leiocolea rutheana was unknown from Västergötland before 1946 
but is now noticed in several localities. Most of them are situated 
within the Cambro-Silurian area (Mt. Billingen— Mt. Mösseberg 
Mt. Gisseberget) and one locality in the terrain south of Mt. Kinne- 
kulle. The species grows in different types of rich tens, especially in 
extremely rich fens (cf. Table I).

Scapanin degenii has a similar distribution in the province, but it 
is collected in a greater number of localities. An unexpected find of 
that species has been made in a quagmire on Kållandsö in Lake 
Vänern. This locality differs considerably from all the others situated 
within the limestone areas of the province.

Trichocolea tomentella is reported from two new localities, both ot 
them rather similar with strongly shadowed spring- or stream- 
watered vegetation with Thuidium tamariscinum and Sphagnum 
squarrosum among other bryophytes in the bottom layer.

In 1913 Helodium blandowii was unknown in the province but 
has been found after that date in a great many localities within, as 
well as outside, the limestone areas. In connection with a find on 
Kållandsö the author describes the fen vegetation of the area sum
marily (cf. Tables II and III).

Finally the author discusses the phytogeographical status of the 
Lake Vänern area. The meeting of western and eastern species is 
particularly conspicuous in the mire and shore vegetation of the area. 
Erica tetralix and Ledum palustre occur together in the mires (cf. 
Table III), just as Radiola linoides anci Viola stagnina grow together 
on the shores. Further it can be noticed that northern species of 
Umbilicaria (cylindrica, hyperborea, proboscidea and torrefacta) are 
found on the bedrock near the shore.

Uppsala universitets Växtbiologiska institution mars 1960.
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FLORAN PÅ SÄIVISNÄSHALVÖN 
I NORRBOTTENS ÖSTRA KUSTLAND.

ERIK JULIN och ALBERT PEKKARI.

Säivisnäshalvön utgör kärnan i det östligaste av eutrofområdena 
i Norrbottens kustland. Den skäres ungefär mitt itu i nordsydlig 
riktning av gränslinjen mellan Nedertorneå och Nederkalix socknar.

Den längre västerut belägna Kalix-Storön har upprepade gånger 
varit föremål för lloristisk undersökning (Svenonius 1926, Grapen- 
giesser 1934, Lidfeldt 1953), och Horan på denna halvö kan sägas 
vara tämligen väl känd. Så har ej varit fallet med Säivisnäs. Vi ha 
icke kunnat upptäcka mer än en enda äldre floristisk litteraturupp
gift (Malaxis monophylla), som hänför sig till detta område. Huruvida 
något material från Säivisnäs finns i de offentliga herbarierna ha vi 
ej varit i tillfälle att konstatera, men det förefaller osannolikt, att 
sådant material skulle finnas, om man studerar kartorna hos Hultén 
(1950).

Undersökningsområdet har avgränsats så, att det utom den egent
liga Säivisnäshalvön även innefattar området norr därom upp till 
kustlandsvägen mellan Sangis och Säivis. Dess gräns i öster löper 
från Bredvikens nordöstra hörn över Äpäräjänkkä till landsvägen 
och i väster från Bodöfjärdens nordspets över en punkt ca 1 km väster 
om Rörviksträsket till landsvägen norr om Marabacken. Det har en 
nordsydlig utsträckning av 7 km och i norr en östvästlig hredd av 
4 km (fig. 1).

Det var upptäckten av Stratiotes aloides i sjöar inom området 1955, 
som väckte vårt intresse för Säivisnäs. Sedan dess ha somrarna del
vis ägnats utforskandet av floran. I fältarbetet har seminarieadjunkt 
Bror Hedlin, Haparanda, hela tiden tagit verksam del. Fil. mag. 
Svante Pekkari, Uppsala, har flera gånger deltagit i våra exkursio
ner, varvid han särskilt intresserat sig för vattenväxterna och för 
28-60173303 Sv. Bot. Tidskr., 5i (1960): 3
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Fig. 1. Karta över Säivisnäsområdet. Siffrorna beteckna höjden över havet. 
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3
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egen del tagit hand om algmaterialet. Vid flera tillfällen ha vi haft 
förmånen av andra forskares för vårt arbete stimulerande besök 
inom Säivisnäsområdet. Dessa värderade gäster ha varit professor 
Mauno J. Kotilainen, Helsingfors, 30.7.1956, docent Nils Quen- 
nerstedt, Uppsala, 14.8.1956, fil. lic. Henrik W. Waldén, Stock
holm, 14-17.8.1956, professor The Svedberg, Uppsala, och direk
tör Helge Rickman, Malmö, 22.7.1957, docent Karl-Herman 
Forsslund, Stockholm, 2.8.1957, fil. mag. Sven Nilsson och över
läkare Alfred Bjure, Uppsala, 8.8.1957, docent A. L. Backman, 
Helsingfors, 28.7.1958, museiintendent C. G. Alm, Uppsala, 2.7. 
1959, docent Nils Hylander, Uppsala, 21.7.1959 och kantor Axel 
Granberg, Pajala, 9 och 13.9.1959. Några exkursioner med elever 
från h. a. läroverket i Haparanda ha förlagts till området, och 15- 
25.8.1956 hade detta läroverks biologiska elevförening, Natura, 
sitt sommarläger där.

Vissa av våra undersökningsresultat ha tidigare publicerats (Julin 
1956, 1957, 1958, 1960, Hedlin, Julin & Pekkari 1957, 1958, Julin 
& Luther 1959). 1 dessa uppsatser ingå floristiska uppgifter från 
Säivisnäs.

Berggrunden tillhör inom hela området den karelska cykeln. 
Största utbredningen har den lapponiska Säivis-skiffern. Basiska 
vulkaniter, oftast utbildade som tuffer, intaga bl. a. sydvästra delen 
av den egentliga Säivisnäshalvön. Bredviksuddens sydöstra del och 
öarna utanför uppbyggas av lavabergarter. Inom dessa vulkanit- 
områden uppträder dolomitkalksten, som på Bredviksudden och 
Granholmens västsida gå i dagen. På den förra lokalen har tidigare 
en obetydlig brytning förekommit (fig. 1). Omkring Bodöfjärdens 
nordspets anstår senkarelsk granit och nordväst om detta område 
kring Rörviksträsket och upp emot kustlandsvägen senkarelsk delvis 
migmatitiserad gnejs i huvudsak av sedimentärt ursprung (Ödman 
1957).

Det fasta berget täckes i stor utsträckning av morän, som mestadels 
synes härröra från den sterilare berggrunden norr om vårt område. 
Som en följd härav uppträda på många ställen, där underifrån kom
mande källvatten stiger upp till ytan, begränsade fläckar med kräv
ande arter i en eljest trivial moränvegetation. Häri ligger också för
klaringen till olikheten i trofiförhållandena mellan å ena sidan torr
markerna, å andra kärren och sjöarna. Mycket markerat framträder 
denna olikhet vid Källbäcken. Längs denna löper en smal bård av 
rikkärr, på flera ställen utvidgad till bredare kärrytor. Dessa äro

Sv. Bot. Tidskr., 54 (i960): 3
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alltid ytterst skarpt avgränsade från den omgivande sterila hedskogen.
Bredvikshedens sand är av glacitluvialt ursprung. Den vidsträckta 

låga platån torde bäst uppfattas som ett isranddelta, vars sand
material, vartefter det på grund av landhöjningen höjt sig ur havet, 
utsatts för vinderosion och vindsortering. Levande dyner förekomma 
i söder vid Bredvikens norra strand (Julin 1960, s. 20). Angående 
sandområden i Norrbottens kustland se Beskow (1935) och Hoppe 

(1948).
Större delen av undersökningsområdets areal upptas av yngre till 

medelålders blåbärstallskog, som är pafallande vaekiaie än tall
skogen i trakterna närmast österut. Hela Bredviksheden är en tall
hed, där tallen beiinner sig i tidigt föryngringsstadium. Rester av ett 
äldre grovvuxet tallbestånd i form av brandskadade höga stubbar 
förekomma mångenstädes och i största antal pa och kring Bödhäll- 
berget. Granskogen spelar en underordnad roll och är i allmänhet 
rätt starkt uppblandad med björk samt (på bättre mark) även asp 
och Salix caprea.

Sjöar, bäckar och kärr omkransas nästan överallt av ett gråal- 
strandsnår med mot vattnet tilltagande inslag av Salices, i största 
myckenhet S. phylicifolia. Vid Marabackatjärnen och cn del av små
kärren längs Källbäcken utgöres videbältet dock huvudsakligen av 
S. aurita och hybrider, vari denna art ingår.

Vid havsstränderna når gråalstrandsnåret på grund av topogra- 
grafiska förhållanden (block, hällar, stark sluttning) mestadels så 
nära vattnet, att videbältet blir smalt eller saknas, och även strand
ängen erhåller en fragmentarisk utbildning. Större strandängsarealer 
förekomma vid Bodöfjärdens nordända. Ett extremt utbildat havs
strandparti har tidigare beskrivits (Julin 1960). Hippophaé-snåv upp
träder endast på Säivisnäshalvöns mot havet exponerade södra 
strand och når här liksom överallt i Norrbotten högst meterhöjd utan 
att delta (i varje fall här) beror på något slag av mänsklig åverkan.

Myrarna äro inom området nästan helt utbildade som kärr av mer 
eller mindre rik typ. De rikaste äro belägna kring Stor tjärn, som 
gjorts till föremål för en särskild beskrivning (Julin 1958), kring 
Marabackatjärnen och Källbäcken. De större, såsom Nirrivaaran- 
jänkkä, Jäneskarimyren och de vidsträckta slåttermyrarna norr om 
Rödhällberget, äro av något fattigare typ ehuru ingalunda i sin hel
het några fattigkärr. Karaktäristiskt för området är det stora antalet 
små artrika källkärr. Den brutna topografien och den näringsrika 
berggrunden ha gynnat uppkomsten av sådana.
Sv. Bot. Tidskr., 54 (i960): 3
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Källbäcken upprinner ur en källa något söder om krönet på om
rådets högsta berg (57 m ö. h.). Källans vatten hade den 2 aug. 1957 
en temperatur av +4° C (bäckvattnet ett hundratal m längre ner 
visade vid samma tillfälle +18° C) och kommer tydligen från djupet. 
En analys av vattnet (Julin 1958, s. 398, källa A) visade relativt 
hög elektrolythalt. Kring själva källan växer ett litet bestånd av 
Crepis paludosa. Denna art har i Norrbotten ytterligare endast en 
känd förekomst, nämligen i Sunder byn (Svenonius 1926, s. 478). 
Vid källan förekommer också Eriophorum brachyantherum, även 
den en i trakten sällsynt art, som enligt Kotilainen (1951, s. 95, 96) 
visserligen är något eutrof, men vars disjunkta utbredning sannolikt 
till övervägande del har llorahistoriska orsaker. Här fmns den ju 
också i områdets högsta och sålunda äldsta del. I rikkärrbårderna 
längs bäcken växa Tofieldia pusilla (enda lokalen inom området) och 
Juncus stygius (även vid Marabackatjärnen). Där bäcken på ett ställe 
passerar en tröskel och får ett hastigare lopp, utvecklas en synner
ligen frodig kärrskog med hägg, Salix caprea, Rhamnus frangula och 
Cypripedium calceolus. Där anträffades också den stora discomyceten 
Aleuria siluestris.

Av områdets sjöar ha Mjöträsken och Kilpiträsken tidigare beskri
vits (Hedlin, Julin & Pekkari 1957).

Den lilla Marabackatjärnen är något djupare än de övriga sjöarna. 
Den är överallt omgiven av gungflyn, vilka sakna de högstarrsam- 
hällen, som uppta så stora ytor vid de andra sjöarna. Mot fastmarks- 
kanterna bilda Salix aurita, S. aurita -hybrider och Rhamnus fran
gula täta snår. Sjön är belägen 33 m ö. h. och är alltså av hög ålder. 
Dess gungfly är också jämte den närliggande Källbäcken traktens 
sydligaste lokal för Juncus stygius, vilken f. ö. är sällsynt i kust
landet. Därjämte utgör det områdets enda lokal för Rhynchospora 
alba och Gymnadenia conopsea. Den sistnämnda arten är i övrigt icke 
känd från sydöstra Norrbotten.

När vi 1955 påbörjade vår undersökning, var Säivisnäsområdet i 
ovanligt ringa grad taget i anspråk för exploatering. Skogen har 
naturligtvis länge varit utnyttjad för skogsbruk och bete liksom en 
del av myrarna för slåtter. De tre Säivisnäsgårdarna och Bredviks- 
torpet hade en liten areal odlad jord. För renskötselns behov fanns 
i östkanten av Bredviksheden en stuga med rengärde och strax söder 
om Bredvikstorpet anordningar för flottläggning av virke. På Bred- 
viksudden hade man för länge sedan brutit kalksten i liten skala, 
på Mjöberget hade tidigare förekommit stentäkt för krossning till

Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3
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makadam, och vid Norra Mjöträskets nordända hade Sangis by året 
innan ordnat en soptipp. Ett par tre sommarstugor funnos också vid 
Bredviken och vid Säivisnäs södra strand. De skäligen obetydliga 
vattenregleringar, som förekommit, relateras av Hedlin, Julin & 
Pekkari (1957) och Julin (1958). Orsaken till denna relativa orörd
het får främst sökas i de bristfälliga kommunikationerna. En mycket 
dålig körväg ledde från gårdarna norrut över heden till riksvägen. 
Vid torr väderlek kunde man sommartid i bästa fall ta sig fram längs 
denna med småbil eller traktor. Den regelbundna samfärdseln skedde 
sjöledes med Båtskärsnäs. Under år 1958 togs emellertid en ny ut
märkt väg från kustlandsvägen till Säivisnäsgårdarna i bruk för 
trafik. Detta har lett till en snabb ökning av exploateringen. Redan 
ha flera nya sommarstugor kommit till eller äro under byggnad och 
en hel festplats har ordnats vid Bredviken, där sandstranden blivit 
en välbesökt badplage.

Eftersom vårt fältarbete till största delen utfördes under ett skede, 
då ovan relaterade äldre exploateringsförhållanden ännu rådde, kan 
ell betraktande av antropokorflorans utbildning ha sitt intresse.

Den ovan nämnda då nyanlagda soptippen vid Norra Mjöträskets 
nordända hade som enda ruderatväxt den 9.10.1955 Spergula rubra. 
Den 2.7.1959 hade följande 6 arter tillkommit: Asperugo procumbens, 
Capsella bursa-pastoris, Descurainia sophia, Matricaria matricarioid.es, 
Spergula arvensis och Thlaspi arvense.

De utpräglade ogräs, vilka endast förekomma på åkrar och tomter 
vid gårdarna, äro ej många: Asperugo procumbens, Capsella bursa- 
pastoris, Chenopodium album ssp. eualbum, Crepis tectorum (även vid 
en tillfällig lägerplats på Granholmen), Erysimum cheiranthoides, 
Galeopsis speciosa, Matricaria matricarioides, Polygonum convolvulus, 
Spergula arvensis, Stellaria media och Tripleurospermum maritimum 
var. inodorum. Hit kan också räknas Trifolium hybridum, som väl 
kan hålla sig kvar i en följande gröda men ej sprider sig.

Nära dessa, men med en tydlig tendens att sprida sig i kultur
markens omgivningar, stå följande: Anthriscus silvestris, Carum carvi, 
Elytrigia repens, Phleum pratense ssp. vulgäre, Plantago major ssp. 
eumajor, Poa annua, Polygonum aviculare, Rumex longifolius, Tarax
acum spp. och Urtica dioeca ssp. eudioeca. Hit böra räknas Erigeron 
acre ssp. politum och Potentilla norvegica vid Kalkbrottet. De finnas 
ej vid gårdarna.

Ett par tydliga vallfröinkomlingar äro Galium mollugo och Prunella 
vulgaris. Den förra finns i ett litet bestånd på en dikeskant vid åker 
Sv. Hot. Tidskr., 54 (1960): 3
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nära Lilla Halsviken. Den senare är spridd över en större yta i betes
hage, f. d. vall. (Brunört dominerar fläckvis i gräsmattorna vid läro
verket i Haparanda.)

Tydligt kulturgynnade men mer eller mindre vidsträckt spridda 
utanför den egentliga kulturmarken i beteshagar och betad skog samt 
(eller) på stränder äro: Achillea millefolium, Cerastium holosteoides var. 
vulgäre, Chamaenerion angustifolium, Chrysanthemum leucanthemum, 
Euphrasia breuipila, Galeopsis bifida, Gnaphalium uliginosum, Leon- 
todon autumnalis (former med helt eller nästan kala holkar före
komma på havsstränder, indigena?), Poa pratensis ssp. eupratensis, 
P. trivialis, Polygonum lapathifolium ssp. pallidum, Potentilla anserina 
ssp. euanserina (hamnen vid Stora Halsviken), Ranunculus acris ssp. 
boraeanus, R. repens, Rhinanthus minor, Rorippa islandica, Rumex 
acetosa ssp. pratensis, R. acetosella, Sagina procumbens, Trifolium 
pratense, T. repens och Veronica serpyllifolia ssp. euserpyllifolia.

Däremot uppträda Artemisia vulgaris (representerad av en mot var. 
coarctata tenderande typ), Chrysanthemum vulgare, Veronica offici
nalis och Vicia cracca (beträffande den sistnämnda se dock nedan) 
här ej som ogräs utan som havsstrandsväxter såväl utanför, i, som 
stundom även innanför strandsnåret på sand och klapper. Sannolikt 
rör det sig om indigena raser, vilkas taxonomiska värde det vore 
önskvärt att få fastställt. Vicia cracca uppträder dels till synes full
komligt indigen på havsstränder i en synnerligen vacker rikblom- 
mig små- och gråludenbladig form, dels i mer trivial skepnad i 
kulturmarkens utkanter. Huruvida det rör sig om ståndortsmodifika- 
tioner eller genetiskt differentierade raser kan f. n. ej avgöras.

Vid sidan av det isolerade läget spelar naturligtvis också odlingens 
ålder en avgörande roll för antropokorflorans utbildning. Enligt den 
muntliga traditionen skulle en Boström från Båtskärsnäs år 1694 
ha »löst Säivisnäs från Kronan». Någon bosättning på halvön synes 
icke då ha skett. Enligt samma källa skulle nämligen den förste åbon 
ha varit en Bäckman, som omkring år 1800 kom västerifrån med båt 
och bodde under en tät gran medan han byggde sin bostad. Detta 
hus står ännu kvar som ett skyddat kulturminnesmärke vid den 
sydligaste Säivisnäsgården. På den karta (Nederkalix 138), som upp
rättades 1807 med anledning av förestående skattläggning av »krono- 
nybygget Säifvitsnäs», finns ingen uppodling eller byggnation mar
kerad annat än som förslag. Den bäckmanska inflyttningen kan där
för ej ha ägt rum förrän efter 1807. Denna trots markens bördighet 
även i dessa trakter jämförelsevis mycket sena fasta bosättning får

Sv. Bot. Ticlskr., 54 (1960): 3
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Tabell I. Provytor om 1 m2 exemplifierande lövängsvegetationen vid 
Stora Halsviken 23—24.8.1956. Värdena äro täckningsgrader enligt 

Hult-Sernander-Du Rietz.

Runnor Gläntor

1 2 3 4 5

Skogsskikt
Betala pubescens.................................................... 1 1
Picea abies ssp. obovata............................................ 1
Salix caprta................................................................. 1

Fältskikt
Achillea millefolium ................................................ 1 1 1
Aqrostis tenuis................................................ 1 2
Angelica silveslris ................................................ 1 2 1 1
Anthoxantluim odoratum................................ 1
Anthriscus silvestris........................................ 1
Betula pubescens............................ 2 1
Botnjchium virginianum var. europaeum .... 3 2 2
Carex canescens.................... 1
C. digitata......................................... 1 i
C. nigra ............................................. 3
C. vaginata................................ t 3 2
Coeloglossum viride............................ i
Convallaria majalis........................................ 3 5 3 1
Comus suecica............................ 1
Dsschampsia caespitosa............................ 3 2 5
D. flexuosa............................................. i 1
Equiselum pralense........................................ 1 3
Euphrasia brevipila ssp. tenuis................................ 1
Festuca ovina ssp. vulgaris........................................ 1
F. rubra ................................................. 1 i
Filipendula ulmaria........................................ 3 1 i 1
Fragaria vesca................................................. 1
Geum rivale................................................. 3 2 1
Juniperus communis............................................ 1
Lastrea dryopteris ................................................ 3
Luzula pilosa................................................ 1 1
Maianlhemum bifolium............................................ 2 1 1 1
Melampyrum silvaticum............................................ 1 1 1 1 1
Melica nutans............................................................ 2 2 1 3 1
Milium effusum........................................................ i
Moneses uniflora........................................................ 1
Paris quadrifolia........................................................ 2
Picea abies ssp. obovata............................................ 1
Poa nemoralis............................................................ 2

Sv. Bot. Tidskr.f 5b (1860): 3
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(Tabell I, forts.)

Runnor Gläntor

i 2 3 4 5

P. pratensis ssp. eupralensis.................................... i
Polygonum viviparum................................................. 2 1 2
Pyrola rotundifolia..................................................... i 2 1 1
Ramischia secunda..................................................... i 1
Ranunculus acris ssp. boraeanus............................ 2 1 3
Rhinanthus minor..................................................... 1
Rubus saxatilis.................................... ........................ 2 3 1 1
Rumex acetosa ssp. pratensis.................................... 2
Salix phylicifotia......................................................... 1
Selaginella selaginoides............................................. 1 2
Solidago virgaurea..................................................... 2 1 1
Thalictrum simplex..................................................... 2
Trientalis europaea..................................................... 1 1 1 2 1
Trifolium pratense..................................................... 2 1
T. repens ..................................................................... 4
Vaccinium myrlillus ................................................. 4
Valeriana sambucifolia............................................. 1 1
Veronica officinalis..................................................... 1
Vicia cracca ................................................................. 1 1
Viola epipsila............................................................. 3
V. monlana................................................................. 1 1 1

Bottenskikt
Aulacomnium palustre ............................................. 5
Brachythecium salebrosum (det. E. v. K.) .... 2 1 1
Climacium dendroides................................................. 3
Hylocomium splendens............................................. 3 1 1
Mnium rugicum (det. E. v. K.)............................ 1 2
Pleurozium Schreberi................................................. 2
Rhytidiadelphas squarrosus .................................... 2
R. triquetrus................................................................ 2 2 5

ses i samband med den ytterst begränsade odlingsbara areal, som 
halvön erbjuder.

Jämte höodling på vall skördas ännu vid Säivisnäsgårdarna hö 
från slåttermyrar och lövängar (pi. I och II). De senare äro belägna 
mellan gårdarna och Halsvikarna och ligga tillsammans med åkern 
innanför hägnaden mot skogen. Före slåttern gå betesdjuren endast 
i skogen, efter densamma även i de då från åkrarna tillfälligt avhäg
nade lövängarna. I den starkt kuperade terrängen övergår fast-

Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3



448 ERIK JULIN OCH ALBERT PEKKARI

markslövängen utan skarp gräns i den om slåttermyr påminnande 
strandkärräng, som omger Stora Halsvikens innersta sanka ända. 
Någon regelbunden fagning eller lövtäkt förekommer icke. Traktorn 
har fått avlösa hästen framför hösläden (pi. I: 2).

De i tabell I meddelade provyteanalyserna lämna exempel på art
sammansättningen. Provytorna 1 och 2 representera runnor (deras 
kant mot ängen), de övriga gläntor. I de senare hade vid analys
tillfället årets slåtter redan ägt rum, varför provytorna måste läggas 
i lläckar, som undgått lien. De få därför anses exemplifiera slåtter - 
gläntornas torftigare partier. I provyta 5 hade slåtter förekommit 
föregående år, i 3 och 4 hade den upphört tidigare. Så länge en ut
redning av lövängens modersamhällen i dessa trakter saknas, anse 
vi ej mödan värt att försöka bena upp dess fytocoenoser. Runnornas 
skogsskikt består emellertid av gran, asp, glasbjörk, hägg och sälg. 
I deras fältskikt dominera oftast Convallaria majalis, Melica nutans, 
Milium effusum, Poa nemoralis och Vaccinium myrtillus.

Marken i de båda runnprovytorna täcktes av ett omkring 10 cm 
mäktigt lager till största delen bestående av från träden nedfallna 
kvistar och löv i nedåt alltmer framskridet förmultningsstadium, 
dock så att deras struktur alltjämt var tydligt skönjbar. Massan var 
genomvävd av svampmycelium och där funnos åtskilliga frukt
kroppar av discomyceten Lachnea hemisphaerica. Under detta skikt 
vidtog ett material, som man kunde förstå var bildat genom ytter
ligare förmultning av ovanliggande. Lövresterna kunde här ej längre 
urskiljas. Endast enstaka kvistar kunde, ehuru mjukmultnade, ännu 
kännas igen. Mäktigheten var ca 15 cm och färgen mörkbrun. Då 
man tog en näve därav, kändes den lätt, varför halten av organiskt 
material sannolikt är hög. Dock fanns också små sandkorn. De gåvo 
sig till känna, när man gnuggade litet av massan mellan fingrarna. 
I detta skikt påträffades enstaka daggmaskar av den småvuxna arten 
Dendrobaena rubida. I provyta 2 var skiktets pH 7,0. (I samma runn- 
parti men ej i de två provytorna anträffades ytterligare 3 daggmask
arter, Dendrobaena octaedra, D. subrubicunda och Lumbricus rubellus, 
alla i få exemplar. Beträffande våra daggmaskarters nomenklatur 
och deras effektivitet som förnanedbrytare, se Julin 1949.) Under 
ovan beskrivna markskikt låg sand, vars mäktighet starkt varierade, 
då den vilade på och mellan block och stenar av strandklapperut- 
seende. Sandens färg var litet brunare än den brukar vara vid havs
stränder, väl en inverkan av ovanliggande skikt. I sanden var pH 6,7 
(bestämningen utförd, liksom i det förra provet, på lufttorkat material 
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FLORAN PÅ SÄIVISNÄSHALVÖN 449

elektrometriskt i vattensuspension av Centrala analyslaboratoriet, 
Kemikum, Uppsala, på Växtbiologiska institutionens, Uppsala, be
kostnad).

I de 3 provytorna i slåttergläntor hade fjolårslövskiktet på marken 
en mäktighet av ca 2 cm. Det innehöll mera döda växtdelar från fält
skiktet och bottenskiktet än i runnprovytorna. Lövet var mest från 
asp och björk. Det förefaller som om nedbrytningen här sker lång
sammare än i Skåne och Östergötland, där endast omkring en fjärde
del av fjolårslövet finns kvar vid tiden för årets lövfall (Julin 1948, 
s. 37). Även om något siffermässigt uttryck härför ej ges, får nian ett 
bestämt intryck av att liknande snabba nedbrytningsförhållanden 
råda i de lövängar i Dalarna, som undersökts av Sjörs (1954). 
Skillnaden i daggmaskabundans mellan å ena sidan södra och mel
lersta Sverige, å den andra Norrbotten torde vara orsaken. Marken 
under lövskiktet i gläntorna liknar på det hela taget motsvarande 
skikt i runnorna. De i detta senare sparsamt förekommande små 
klumparna, daggmaskexkrementer, saknas här helt, och strukturen 
är homogent amorf till svagt flockig. Någon daggmask kunde inte 
heller påträffas. Färgen är ännu mörkare, nästan svart och mäktig- 
heten växlar från 3 cm i provyta 5 till 15 cm i provyta 4. Även i 
gläntorna underlagras det mörka markskiktet, humuslagret, av sand, 
stenar och block med drag från tidigare litorala förhållanden.

I nedanstående förteckning över kärlväxterna på Säivisnäs (liksom 
annars i uppsatsen) följer nomenklaturen Hylander (1955). Åtskil
liga specialister ha välvilligt utfört bestämningar resp. kontroller. 
Detta redovisas på gängse sätt med »det.» för »determinavit» resp. 
»!» för »confirmavit» samt vederbörandes namn inom parentes (då 
flera lokaler anges, efter den lokal, bestämningen gäller). Av utrym- 
messkäl ha vi ej ansett oss kunna medtaga datum för fynden. De 
hänföra sig, om ej annat säges, till åren 1955-1959. De lokala geo
grafiska namn, som kommit till användning, återfinnas i regel på 
kartan (fig. 1).

Achillea millefolium. Se s. 445.
Actaea enjthrocarpa. 2 km nordväst om Rörviksträsket (det. M. J. Koti- 

lainen).
A. spicata. Lövängsområdet vid Stora Halsviken.
Agrostis canina ssp. fascicularis. Här och var på stränder.
A. gigantea. Havsstränder, t. ex. vid Bredviken.
A. stolonifera. Allmän på havsstränder, oftast var. bottnica men på ler

bankar vid Bredviken och vid Bodöfjärdens nordända även var. prore- 
pens.
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A. tenuis. Allmän.
Alisma plantago-aquatica. Allmän.
Alnus glutinosa. Stortjärn, ett litet träd 2.7.1959 S. Pekkari. Vid Käll- 

bäcken strax norr om Rörviksträsket ett tjugotal individ, det största 
4 m högt med stamdiameter vid brösthöjd 10 cm.

A. glutinosa x incana. Stortjärn, ett litet träd bland stamarterna 21.7.1959 
N. Hylander. Vid Källbäcken strax norr om Rörviksträsket 2 små 
individ bland stamarterna.

A. incana. Allmän.
Alopecurus aequalis. Vid kostig genom kärr nordost om Stortjärn.
A. geniculatus. Vid Säivisnäsgårdarna.
Andromeda polifolia. Allmän.
Angelica archangelica var. litoralis. På mot havet exponerade blockstränder.
A. silvestris. Fuktig skog, kärr, stränder.
Antennaria dioeca. Allmän.
Anthoxanthum odoratum. Allmän.
Anthriscus silvestris. Se s. 444.
Arclostaphglos uva-ursi. Allmän.
Artemisia vulgaris. Se s. 445. Bredviken (Julin 1960, s. 26).
Asperugo procumbens. Vid Säivisnäsgårdarna. Soptippen vid Norra Mjö- 

träskets nordända.
Athyrium filix-femina. Alkärr, bäckdrog, t. ex. kärret nordost om Stortjärn. 
Bcirbarea strida. Havsstränder, strandsnåret.
Betula nana. Allmän på myrar.
B. pubescens. Allmän.
B. verrucosa. Ej allmän.
Bidens tripartita. Kilpilahtis innersta ända, riklig men endast denna lokal 

18.8.1956 B. Hedlin.
Boirychium boreale. Kalkbrottet (det. N. Hylander). Sörudden. Gran

holmen (! N. H.). Säivisnäsgårdarna (! N. H.).
B. lanceolatum. Kalkbrottet.
B. lunaria. Kalkbrottet. Säivisnäsgårdarna.
B. multifidum. Kalkbrottet. Säivisnäsgårdarna.
B. virginianum var. europaeum. PI. II: 2. Stortjärn (Julin 1957, 1958, s. 

404). Löväng vid Stora Halsviken och Sjöbodudden (Julin 1957).
Butomus umbellatus. Kilpilahti, 2 individ i blom 18.8.1956.
Calamagrostis epigeios. Ej allmän.
C. negleda. Allmän.
C. purpurea. Allmän. Prov från Stortjärn och Äpäräjänkkä (! A. Nygren). 
Calla palustris. Sjöar och kärr allmän.
Callitriche hermaphroditica. Allmän i havet, t. ex. Stora Halsviken (! H. 

Luther), Kilpilahti (det. H. L.).
C. verna. Allmän i och vid vatten, exempelvis Kilpilahti (det. H. Luther). 
Calluna vulgaris. Allmän.
C. vulgaris f. albiflora. Sörudden.
Caltha palustris. Allmän.
Calypso bulbosa. Stort bestånd vid vägen 600 m öster om Säivisnäsgårdarna. 
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3
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Granholmen. Kilpilahtis västra strand. Stora Halsviken (utgången?). 
Rik och vidsträckt förekomst 1 km nordväst om Rörviksträsket. 

Campanula rotundifolia. Vid Kilpilahti. Sällsynt inom området ehuru eljest 
i trakten allmän.

Capsella bursa-pastoris. Se s. 444.
Cardamine pratensis. Stränder tämligen allmän.
Carex aquatilis. Allmän.
C. brunnescens. Allmän särskilt på gångstigar.
C. brunnescens x canescens. Stranden söder om Lilla Halsviken (»möjligen» 

det. N. Hylander).
C. caespitosa. Stora Halsvikens norra strand. Sjöbodudden. Ej allmän.
C. canescens. Allmän.
C. chordorrhiza. Allmän.
C. diandra. Tämligen allmän.
C. digitata. Tämligen allmän.
C. dioeca. Allmän.
C. disperma. Stortjärn (Julin 1958, s. 404 ! N. Hylander). Kärr nordost 

om Stortjärn. Sjöbodudden.
C. echinata. I flera rikkärr.
C. flava. I många rikkärr.
C. flava x Oederi ssp. euoederi. Stortjärn (Julin 1958, s. 404, det. N. Hy

lander).
C. flava x Oederi ssp. pulchella. Stortjärn (Julin 1958, s. 404, ! N. Hy

lander).
C. glareosa. Rredviken (Julin 1960, s. 22). Rredviksudden. Sjöbodudden.
C. globularis. Allmän i skog kring myrar.
C. heleonastes. Stortjärn (Julin 1958, s. 404). Långmyran.
C. juncella. Allmän.
C. lapponica. Kärret i västra kanten av soptippen vid Norra Mjöträskets 

nordända.
C. lasiocarpa. Allmän i fattigare (eller fattigare partier av) kärr.
C. limosa. Allmän.
C. loliacea. Kärr nära (sydost om) Kalkbrottet (! N. Hylander). Kärr 

nordost om Stortjärn.
C. Mackenziei. Litet bestånd på Rredviksuddens södra strand.
C. magellanica. Allmän.
C. media. Kärr nära (sydost om) Kalkbrottet. Sjöboduddens nordsida.
C. nigra. Allmän.
C. Oederi ssp. euoederi. Stortjärn (Julin 1958, s. 404 ! N. Hylander). 

Bredviksuddens södra strand.
C. Oederi ssp. pulchella. Stortjärn (Julin 1958, s. 404 1 N. Hylander).
C. paleacea. Rredviken (Julin 1960, s. 25).
C. pauciflora. Långmyran. Ej allmän.
C. rostrala. Allmän.
C. rostrala var. utriculata. Stortjärn (Julin 1958, s. 404, det. N. Hylander). 
C. vaginata. Allmän.
C. vesicaria. Mångenstädes.
Carum carvi. Se s. 444.
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Cerastium holosteoides var. vulgare. Se s. 445.
Ceratophyllum demersum. Mjöträsken (Hedlin, Julin & Pekkari 1957, s. 

325, 1958). Norra Kilpiträsket (Hedlin, Julin & Pekkari 1957, s. 325, 
1958, Julin & Luther 1959, s. 330, var. demersum).

Chamaenerion angustifolium. Se s. 445.
Chenopodium album ssp. eualbum. Se s. 444.
Chrysanthemum leucanthemum. Se s. 445.
Ch. vulgare. Se s. 445.
Cicuta virosa var. angustifolia. Allmän vid stränder.
Cirsium helerophyllum. Allmän.
Coeloglossum viride. Tämligen allmän.
Convallaria majalis. Allmän.
Corallorhiza trifida. Kärr 1 km väster om Södra Mjöträsket. Källbäcken. 

På gångstig i tallskog 1 dryg km nordväst om Rörviksträsket.
Cornus suecica. Allmän.
Crepis paludosa. Källbäckens källa, se s. 443.
C. ledorum. Se s. 444.
Cypripedium calceolus. Kilpilahtis östra strand mitt för Granholmen, 2 

blommande exemplar, juni 1954 G. Larsson, senare ej återfunnen. Käll
bäcken, 17 stjälkar. Bäck drog 1 km nordväst om Rörviksträsket, kanske 
ett tusental stjälkar, ofta i grupper om 30 å 40.

Cystopleris fragilis ssp. eufrayilis. Mångenstädes på berg och lösa block 
innehållande kalk.

Dactylorchis cruenta. Stortjärn (Julin 1958, s. 404 ! N. Hylander). Rör
viksträsket. Källbäcken.

D. incarnata. Stortjärn (Julin 1958, s. 404). Källbäcken. Marabackatjärnen.
D. maculala. Arten är inom området tydligt kalkgynnad, möjligen rent av

kalkberoende. I rikkärren uppträder den i en spädvuxen form med myc
ket långa knölrotflikar (tig. 2).

Daphne mezereum. Stora Halsviken (1 individ). Bäckdrog 1 km nordväst 
om Rörviksträsket, riklig.

Deschampsia bottnica. Allmän vid havsstränder.
D. bottnica x caespitosa. Ej sällsynt bland stamarterna.
D. caespitosa. Allmän.
D. flexuosa. Allmän.
Descurainia sophia. Se s. 444.
Drosera anglica. Allmän.
D. anglica x rotundifolia. Stortjärn 21.7.1959 N. Hylander.
D. rotundifolia. Allmän.
Dryopteris dilatata. Rödhällbergets nordsluttning (! N. Hylander).
D. spinulosa, Mångenstädes, t. ex. Stortjärn (Julin 1958, s. 404 ! N. Hy

lander), kärret nordost om Stortjärn (! N. H.), Kilpilahtis östra strand 
mitt för Granholmen. Arten är inom området vida allmännare än D. 
dilatata.

Elatine hydropiper. Kilpilahti. Stora Halsviken.
Eleocharis acicularis. Ganska allmän vid havet.
E. palustris. Allmän vid havet.
E. pauciflora. Rikkärr. Strandäng vid Bredviken.
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Fig. 2. Dactylorchis maculata. Den i områdets rikkärr vanliga spädvuxna formen med 
mycket långa knölrotflikar. Rikkärr vid Källbäcken 6.7.1957 E. Julin.

Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3



454 ERIK JULIN OCH ALBERT PEKKARI

E. uniglumis var. fennica. Allmän på havsstränder.
Elymus arenarius. Här och var vid havsstränder.
Elytrigia repens. Stora Halsviken, se s. 444.
Empetrum hermaphroditum. Allmän.
Epilobium davuricum. Stortjärn (Julin 1958, s. 405 ! N. Hylander).
E. palustre. Allmän.
Equisetum arvense. Allmän.
E. fluviatile. Allmän.
E. palustre. Kärr och havsstränder.
E. pratense. Halsviksområdet.
E. scirpoides. Stortjärn (Julin 1958, s. 405 ! N. Hylander).
E. silvaticum. Allmän.
E. variegatum. Rikkärr och havsstränder, ganska allmän.
Erigeron acre ssp. polilum. Se s. 444.
Eriophorum angustifolium. Allmän.
E. brachyanlherum. Källbäckens källa, se s. 443.
E. gracile. Flera rikkärr, exempelvis Stortjärn (Julin 1958, s. 405 ! N. Hy

lander) och Äpäräjänkkä.
E. latifolium. Här och var i rikkärr.
Erysimum cheiranthoides. Se s. 444.
E. hieraciifolium. Granholmen. Arten är inom området liksom Barbarea 

strida karaktärsväxt i havssträndernas gråalsnår men är sällsyntare än 
den senare.

Euphrasia bottnica. Allmän på havsstränder.
E. brevipila ssp. tennis. Vägkant vid Stora Halsviken (det. N. Hylander).
E. frigida. Allmän på havsstränder, väl skild från E. bottnica.
Festuca ovina ssp. vulgaris. Allmän.
F. rubra. Allmän. En axgroende form i ett fåtal individ på havsstranden 

söder om Lilla Halsviken.
Filipendula ulmaria. Allmän.
Fragaria vesca. Allmän. Östgränsen för artens sammanhängande utbred

ningsområde följer ungefär gränsen mellan Nederkalix och Nedertorneå 
socknar. Smultronet är inom området tydligt kalkgynnat.

Galeopsis bifida. Ogräs samt på berg, se s. 445.
G. speciosa. Ogräs, se s. 444.
Galium mollugo. Se s. 444.
G. palustre ssp. eupalustre. Allmän.
G. trifidum. Flerstädes vid stränder och kärr, ofta där källor rinna upp.
G. uliginosum. Allmän.
Geranium silvaticum. Allmän, inom området något kalkgynnad.
Geum rivale. Ej sällsynt på bättre mark.
Glaux maritima. Tämligen allmän på havsstränder.
Goodyera repens. Flerstädes.
Gymnadenia conopsea. Ett exemplar i frukt vid Marabackatjärnen 9.10.1955 

(! H. Luther, ! G. Marklund, ! N. Hylander). Ej återfunnen. 
Hammarbya paludosa. Flerstädes i rikkärr.
Hieracium coniops. Bredviken (Julin 1960, s. 26, det. S. Nordenstam).
H. polycomum. Källbäckens källa (det. S. Nordenstam).
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3
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Hierochloé odorala. Ej sällsynt.
Hippophae rhamnoides. Södra stranden här och var.
Hippuris vulgaris. Allmän i sjöarna och i havet.
Isoetes echinospora. Flerstädes i havet.
I. lacuslris. Här och var i havet.
Jiincus alpinus ssp. nodulosus. Havsstränder och kulturmark.
J. arcticus ssp. balticus. Allmän på havsstränder.
J. arcticus ssp. balticus x filiformis. Bredvikens västra strand något söder 

om Bredvikstorpet.
J. bufonius. Fuktiga vägkanter och stigar, havsstränder.
J. filiformis. Allmän.
J. Gerardi. Allmän vid havet.
J. ranarius. Bredviken (Julin 1960, s. 22).
J. slygius. Marabackatjärnen. Källbäcken. Se s. 443.
Juniperus communis. Allmän, alltid lågvuxen och utbredd.
Lastrea dryopteris. Allmän.
L. phegopteris. Allmän.
Lathyrus maritimus var. pubescens. Ett individ vid Bredviken (Julin 1960, 

s. 22).
L. palustris. Allmän.
Ledum palustre. Allmän.
Lemna minor. Sjöarna. Stortjärn.
L. irisulca. Sjöarna. Havet, t. ex. Kilpilahti.
Leontodon autumnalis. Se s. 445.
Limosella aquatica. Kilpilahti.
Linaria vulgaris. Endast en förekomst på södra stranden. Utanför området 

är arten en tämligen vanlig strandsnårväxt på sandiga havsstränder. 
Linnaea borealis. Allmän.
Listera cordata. Allmän men oftast sparsam.
Luzula multiflora ssp. occidentalis. Allmän.
L. pilosa. Allmän.
Lycopodium annotinum. Allmän.
L. complanatum ssp. anceps. Allmän.
L. selago. Allmän vid rikkärr.
Lysimachia thyrsiflora. Allmän.
Lythrum salicaria. Ej allmän och alltid sparsam vid havsstränder. 
Maianthemum bifolium. Allmän.
Malaxis monophylla. Stortjärn (Julin 1958, s. 405, 407), rik förekomst. Vid 

bäcken från Jäneskarimyren, få m från dess mynning i Bredviken, 8.8. 
1957 S. Nilsson (Julin 1960, s. 20). A. Stjernspetz’ fynd 1904 har 
endast lokalangivelsen »Säivisnäs» (Erlandsson, 1937, s. 404, 413). 

Matricaria malricarioides. Se s. 444.
Melampyrum pratense. Allmän.
M. silvaticum. Allmän.
Melandrium rubrum. Väl kulturgynnad men vida spridd i diverse växt

samhällen, allmän i havsstrandsnår och lövskogar och förefaller på det 
hela taget väl naturaliserad.

Melica nutans. Allmän på kalkhaltig mark.
29 -C0173303 Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3
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Menyanlhes trifoliata. Allmän.
Milium effusum. Allmän.
Minuartia peploides. Bredviken (Julin 1960, s. 26). Kilpilahtis västra strand. 
Molinia coerulea. Allmän vid kärr och havsstränder.
Moneses uniflora. Tämligen allmän.
Montia fontana ssp. lamprosperma. Havsstränder, kärr, källor, tämligen all

män.
Myosotis laxa ssp. caespitosa. Kilpilahti (det. N. Hylander).
Myrica gale. Ganska allmän vid havsstränder och kärr.
Myriophyllum spicatum. Stora Halsviken (det. H. Luther). Bredviken (det. 

H. Luther).
Nardus strida. Tämligen allmän.
Nuphar luteum. Norra Kilpiträsket och Norra Mjöträsket (Hedlin, Julin 

& Pekkari 1957, s. 325). Stortjärn.
N. luteum x pumilum. Norra Mjöträsket (det. N. Hylander).
N. pumilum. Norra Mjöträsket (Hedlin, Julin & Pekkari 1957, s. 325).

Stortjärn (Julin 1958, s. 405 ! N. Hylander).
Nymphaea Candida. Kilpiträsken (Hedlin, Julin & Pekkari 1957, s. 325).

Stortjärn (Julin 1958, s. 405). Marabackatjärnen.
Odontites litoralis. Bredviksudden.
Oxalis acetosella. Tämligen allmän.
Paris quadrifolia. Allmän kring rikkärren.
Parnassia palustris. Allmän i synnerhet på havsstränder.
Pedicularis palustris ssp. borealis. Här och var i kärr och på havsstränder. 
P. sceptrum-carolinum. Enligt uppgift av direktör K. Styrman, LIaparanda, 

iakttogs arten under flera år i ett kärr vid Bredvikstorpet. Sedan kärret 
1933 utdikades, har den icke återfunnits där.

Petasites frigidus. Kärr nordost om Stortjärn (Julin 1958, s. 406). 
Peucedanum paluslre. Kärr och havsstränder.
Phalaris arundinacea. Allmän på havsstränder.
Phleum commulatum. Flerstädes, möjligen kulturspridd.
Ph. pratense ssp. vulgare. Se s. 444.
Phragmites communis. Norra Kilpiträsket och Mjöträsken (Hedlin, Julin 

& Pekkari 1957, s. 325). Stortjärn (Julin 1958, s. 405). Rörviksträsket. 
Marabackatjärnen. Ett kärr vid Källbäcken. Inom vårt område ej i havet. 

Picea abies ssp. obovaia och former tenderande mot denna ssp. allmännare 
än ssp. europeaa.

Pinguicula vulgaris. Ej allmän.
Pinus silvestris. Allmän.
Plantago major ssp. eumajor. Se s. 444.
P. major ssp. intermedia var. seopulorum. Havsstränder.
P. maritima. Fåtalig på södra havsstranden.
Platanlhera bifolia. Allmän på kalkhaltig mark.
Poa annua. Se s. 444.
P. nemoralis. Allmän, kalkgynnad.
P. palustris. Vid bäck på Rödhällbergets nordsluttning.
P. pratensis ssp. alpigena. Här och var i skog.
P. pratensis ssp. eupratensis. Se s. 445.
Sv. hot. Tidskr., 54 (1960): 3
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P. trivialis. Se s. 445.
Polygonatum odoralum. Bredvikshättans högsta parti, traktens enda kända 

lokal för arten, tillika landets östligaste och sannolikt även nordligaste. 
Polygonum aviculare. Se s. 444 samt Julin 1960, s. 25.
P. convolvulus. Se s. 444.
P. lapathifolium ssp. pallidum. Se s. 445.
P. viviparum. Allmän.
Populus tremula. Allmän.
Polamogeton alpinus. Bäckar, grunda sjöar och havsvikar.
P. filiformis. Stora Halsviken (! N. Hylander). Bredviken.
P. Friesii. Södra Kilpiträsket (Hedlin, Julin & Pekkari 1957, s. 325, det.

H. Luther). Kilpilahti (! H. L.). Bredviken (! H. L.).
P. gramineus. Bredviksudden (! H. Luther).
P. natans. Områdets alla sjöar. Stortjärn.
P. panormitanus. Stora Halsviken (! N. Hylander). Stranden vid Röd

hällorna (! N. H.). Kilpilahti (! N. H.).
P. perfoliatus. Tämligen allmän i havet.
P. praelongus. Kilpiträsken och Norra Mjöträsket (Hedlin, Julin & Pek

kari 1957, s. 325).
P. pusillus. Södra Mjöträsket (Hedlin, Julin & Pekkari 1957, s. 325).

Kilpilahti (! N. Hylander). Bredviken.
P. vaginatus. Lösflytande vid Granholmen i Kilpilahti (! H. Luther).
P. zosterifolius. Mjöträsken (Hedlin, Julin & Pekkari 1957, s. 325). 
Potentilla anserina ssp. Egedii. Ganska allmän vid havsstränder, t. ex. vid 

Bredviken (Julin 1960, s. 22).
P. anserina ssp. euanserina. Stora Halsviken, hamnen (! N. Hylander).
P. norvegica. Kalkbrottet, se s. 444.
P. palustris. Allmän.
Primula sibirica ssp. finmarchica. Viken väster om Kilpiniemi.
Prunella vulgaris. Se s. 444.
Primus padus. Allmän.
Pyrola minor. Allmän.
P. rotundifolia. Allmän, kalkgynnad.
Ramischia secunda. Allmän.
Ranunculus acris ssp. boreanus. Allmän.
R. auricomus. Ej allmän.
R. flammula var. reptans. Allmän.
R. peltatus. Flerstädes i havet.
R. repens. Se s. 445.
R. trichophyllus var. eradicatus. I havet, t. ex. mellan Stora Halsviken och 

Rödhällorna samt i Kilpilahti.
Rhamnus frangula. I bäckdrog söder om Lilla Halsviken. Kärr 1 km väster 

om Södra Mjöträsket. Marabackatjärnen. Rörviksträsket.
Rhinanthus minor. Allmän.
Rhynchospora alba. Marabackatjärnen, se s. 443.
Ribes nigrum. Kärr nordost om Stortjärn (Julin 1958, s. 406).
R. »rubrum». Lövängsområdet vid Stora Halsviken. Rödhällberget. Bäck

drog 2 km nordväst om Rörviksträsket.
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Roegneria canina. Gråalstrandsnåret vid havet, lövskog.
Rorippa islandica. Allmän.
Rubus arcticus. Allmän.
R. arcticus x saxatilis. Bredviken.
R. chamaemorus. Allmän.
R. idaeus. I och utanför strandsnåret på vissa avsnitt av havsstranden, mera 

sällan på berg.
R. saxatilis. Som R. idaeus.
Rumex acetosa ssp. pratensis. Allmän.
R. acetosella. Allmän.
R. aquaticus ssp. euaquaticus. Vid sjöar och havsvikar.
R. longifolius. Se s. 444.
Sagina nodosa. Havsstränder. Ej allmän.
S. procumbens. Se s. 445.
Sagillaria natans. Bredviken.
S. sagitlifolia. Havsstranden strax söder om Rödhällorna.
Salix aurita. Litet bestånd vid stranden söder om Lilla Halsviken. Allmän 

och riklig vid Äpäräjänkkä och kring rikkärren väster om Bredviksheden. 
S. aurita f. minor. Äpäräjänkkä (det. C. Blom).
S. aurita x cinerea. Äpäräjänkkä.
S. aurita x lapponum x myrtilloides. Marabackatjärnen (! C. Blom).
S. aurita x myrtilloides. Marabackatjärnen (! C. Blom).
S. aurita x myrtilloides x starkeana. Marabackatjärnen (! C. Blom).
S. caprea. Allmän.
S. caprea var. coaetanea. Löväng vid Lilla Halsviken (! N. Hylander).
S. cinerea. Stortjärn (Julin 1958, s. 405 ! N. LIylander).
S. lapponum. Allmän.
S. myrsinifolia. Flerstädes, t. ex. Jäneskarimyren.
S. myrtilloides. Marabackatjärnen.
S. penlandra. Allmän.
S. phylicifolia. Allmän, oftast med hybridinslag av S. myrsinifolia.
S. repens. Stortjärn (Julin 1958, s. 405). Bredviken (Julin 1960, s. 26).
S. starkeana. Flerstädes, t. ex. Stortjärn (Julin 1958, s. 405 ! N. Hylander). 
Scheuchzeria palustris. Långmyran.
Scirpus lacustris. Södra Kilpiträsket (Hedlin, Julin & Pekkari 1957, s. 

325). Bodöfjärdens innersta del.
Sc. Tabernaemontani. Bredviken och Kilpilahti, fåtalig (Julin 1960, s. 25). 
Scutellaria galericulala. Allmän.
Sedum acre. Kalkbrottet. Granholmen. Sjöbodudden.
Selaginella selaginoides. Allmän.
Silene maritima. Sandiga och steniga havsstränder, tämligen allmän. 
Solidago virgaurea. Allmän.
Sonchus arvensis var. botlnicus. Sandiga och steniga havsstränder (i och) 

utanför strandsnåret, allmän.
Sorbus aucuparia. Allmän.
Sparganium minimum. Allmän.
S. minimum x simplex. Norra Kilpiträsket (Hedlin, Julin & Pekkari 

1957, s. 325, »högst sannolikt» ! G. Marklund & H. Luther).
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3



459

S. simplex. Sjöar. Havsstranden vid utloppet av bäcken från Norra Kilpi- 
träsket (! G. Marklund).

Spergula arvensis. Områdets kanske ymnigaste ogräs.
S. rubra. Se s. 444.
Stellaria crassifolia. Stora Halsviken. Stortjärn. Rödhällbergets nordsida.

Bredviken. På alla lokalerna vid källor.
S. graminea. Allmän.
S. longifolia. Tämligen allmän.
S. media. Se s. 444.
S. nemorum ssp. montana. Rödhällbergets nordsluttning.
Stratiotes aloides. Mjöträsken, Norra Kilpiträsket, Södra Kilpiträsket (förr) 

(Hedlin, Julin & Pekkari 1957).
Subularia aquatica. Allmän vid havsstränder.
Taraxacum spp. Se s. 444.
Thalictrum flauum. Lövängsområdet vid Stora Halsviken (»sannolikt !» G. 

Lohammar).
Th. simplex. Lövängsområdet vid Stora Halsviken (! G. Lohammar). 
Thlaspi arvense. Se s. 444, även vid Säivisnäsgårdarna.
Tofieldia pusilla. Källbäcken, se s. 443.
Trichophorum alpinum. Stortjärn (Julin 1958, s. 405). Marabackatjärnen. 

Källbäcken.
T. caespitosum ssp. austriacum. Tämligen allmän.
Trientalis europaea. Allmän.
7'rifolium hybridum. Se s. 444.
T. pratense. Se s. 445.
T. repens. Se s. 445.
Triglochin maritimum. Sparsam på havsstränder.
T. paluslre. Ganska allmän i rikkärr och på havsstränder.
Tripleurospermum maritimum. Bredviken (Julin 1960 s. 25 ! G. Marklund).
T. maritimum var. inodorum. Se s. 444.
Trollius europaeus. Allmän.
Typha latifolia. Kilpiträsken, Södra Mjöträsket (Hedlin, Julin & Pekkari 

1957, s. 325).
Urtica dioeca ssp. eudioeca. Se s. 444.
Utricularia intermedia. Allmän.
U. minor. Södra Kilpiträsket (Hedlin, Julin & Pekkari 1957, s. 325). 

Stortjärn (Julin 1958, s. 405). Marabackatjärnen. Källbäcken.
U. vulgaris. Allmän.
Vaccinium microcarpum. Allmän.
V. myrtillus. Allmän.
V. oxycoccos. Allmän.
V. uliginosum. Allmän.
V. vitis-idaea. Allmän.
Valeriana sambucifolia. Allmän i fuktig skog, kring kärr och i synnerhet i 

gråalstrandsnåret vid havet.
V. sambucifolia f. integrifolia. Fig. 3. Denna liksom nedanstående form växte 

båda på samma ställe i gråalstrandsnåret vid Kilpilahtis västra strand 
mitt för Granholmen. Samförekomsten här utgör stöd för Hylanders

Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3
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Fig. 3. Valeriana sambucifolia f. inlegrifolia. Gråalsnåret vid Kilpilahtis västra strand 
mitt för Granholmen 18.8.1956 E. Julin.
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K:;

Fig. 4. Valeriana sambucifolia f. simplicifolia. Gråalsnåret vid Kilpilahtis västra strand 
mitt för Granholmen 16.9.1956 E. Julin.
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(1945, s. 307) uppfattning av f. simplicifolia som hybriden mellan V. 
sambucifolia och dess f. integrifolia.

V. sambucifolia f. simplicifolia. Fig. 4. Se ovan.
Veronica officinalis. Företrädesvis på de södra uddarna mot havet, se ovan. 
V. serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. Fuktig odlad jord och betesmark, se s. 445. 
Vicia cracca. Se s. 445.
Viola epipsila. Allmän.
V. epipsila x palustris. Bredviken, möjligen allmän.
V. montana. Allmän.
V. palustris. Allmän.
Woodsia alpina. Sjöbodudden (! N. Hylandee). Sörudden. Rödhällorna. 

Bodön, omedelbart väster om vårt område 17.8.1956 B. Hedlin.
W. iluensis. Sjöbodudden. Sörudden. Rödhällorna. Bredvikshättan. 
Zannichellia palustris var. repens. Allmän i havet såsom vid Rödhällorna,

Stora Flalsviken, Kilpilahti och Bredviken (alla. de nämnda lokalerna 
! N. FIylander).

Den 24.8.1956 gjordes en insamling av mossor från en brant, mot 
norr och väster stupande tuffitklippa, som begränsar Lilla Halsviken 
i söder. Proven bestämdes godhetsfullt av lektor E. v. Krusen- 
stjerna (K), Djursholm. Dessa 26 mossarter ha under lokalbeteck
ningen »Lilla Halsviken» i nedanstående lista sammanförts med i 
sjöarna (Hedlin, Julin & Pekkari 1957, s. 325) och i Stortjärn 
(Julin 1958, s. 401) funna och tidigare publicerade mosslokaler från 
området. Ytterligare några enstaka opublicerade fynd av mossor från 
Säivisnäsområdet ha tillagts. Några av dessa ha välvilligt bestämts 
av professor R. Tuomikoski (T), Helsingfors. Nomenklaturen är 
determinatorernas.

Andreaea rupestris. Lilla Halsviken (det. K).
Aulacomnium palustre. Stortjärn. Granholmen (det. K). Löväng vid Stora 

Halsviken.
Brachylhecium salebrosum. Löväng vid Stora Halsviken (det. K).
Bryum capillare. Lilla Halsviken (det. K).
B. elegans. Lilla Halsviken (det. K).
Calliergon giganteum. Stortjärn (det. K).
C. Richardsonii f. submersum. Södra Mjöträsket (det. T).
C. stramineum. Stortjärn (det. K).
Cinclidium stygium. Stortjärn (det. K).
Climacium dendroides. Stortjärn. Löväng vid Stora Halsviken.
Craloneurum filicinum f. Lilla Halsviken (det. K).
Cynodontium strumiferum. Lilla Halsviken (det. K).
Dicranoweissia crispula. Lilla Halsviken (det. K).
Dicranum fuscescens. Lilla Halsviken (det. K).
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D. majus. Lilla Halsviken (det. K).
D. scoparium. Lilla LIalsviken (det. K).
Distichium capillaceum. Lilla Halsviken (det. K).
Drepanocladus aduncus. Södra Kilpiträsket (det. T).
D. exannulatus f. submersus. Södra Mjöträsket (det. T).
D. procerus. Granholmen (det. T).
D. revolvens. Stortjärn (det. T).
D. tundrae. Norra Kilpiträsket (det. T). Stortjärn (det. T). Granholmen 

(det. K).
D. uncinatus. Lilla Halsviken (det. K).
Fontinalis antipyretica. Bäcken mellan Norra Mjöträsket och Källträsket.

Bredviken (Julin 1960, s. 21).
Hedwigia ciliata. Lilla Halsviken (det. K).
Helodium Blandowii. Granholmen (det. K).
Hylocomium splendens. Stortjärn. Lilla Halsviken (det. K). Löväng vid 

Stora Halsviken.
Isopterygium pulchellum. Lilla Halsviken (det. K).
Leskeella nervosa. Lilla Halsviken (det. K).
Marchantia polymorpha. I diken nära Södra Kilpiträsket.
Mnium rugicum. Stortjärn (det. K). Löväng vid Stora Halsviken (det. K). 
Paludella squarrosa. Stortjärn (! K).
Paraleucobryum longifolium. Lilla Halsviken (det. K).
Plagiothecium denticulatum. Lilla Halsviken (det. K).
Pleurozium Schreberi. Stortjärn. Lilla Halsviken (! K). Löväng vid Stora 

Halsviken.
Ptilidium ciliare. Lilla Halsviken (det. K). Löväng vid Stora Halsviken. 
Rhacomitrium microcarpum. Lilla Halsviken (det. K).
Rhytidiadelphus squarrosus. Löväng vid Stora LIalsviken.
Rh. triquetrus. Stortjärn. Löväng vid Stora Halsviken.
Schistidium apocarpum. Lilla Halsviken (det. K).
Scorpidium scorpioides. Stortjärn (det. K).
Sphagnum teres. Stortjärn (det. T).
S. warnstorfianum. Stortjärn (det. T).
Splachnum luteum. Stortjärn.
Stereodon cupressiforme. Bredviksheden nära Norra Mjöträsket.
Tetraphis pellucida. Lilla Halsviken (det. K).
Tomenthypnum nitens. Stortjärn (det. K). Granholmen (det. K).
Tritomaria quinquedentata. Lilla Halsviken (det. K).
Ulota curvifolia. Lilla Halsviken (det. K).
Webera cruda. Lilla Halsviken (det. K).

Under fältarbetet ha en del svampar mera tillfälligtvis insamlats 
eller antecknats. De flesta av dessa ha vänligen bestämts av professor 
.1. A. Nannfeldt (N), fil. dr S. Lundell (L), docent R. Santesson 
och til. lic. S. Nilsson, Uppsala. I nedanstående förteckning be
gagna vi dessas nomenklatur.
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Aleuria silvestris. Cypripedium-lokalen vid Källbäcken (det. N).
Arcyria nulans. Bredviksheden, under barken på tallstubbe (det. R. San- 

tesson).
Asterophora lycoperdoides. Lövängsområdet vid Stora Halsviken, på rutten 

kremla (I L).
Colocera cornea. Bredvikens västra strand, på murken björk (det. L). 
Canlharellus cfr cinereus. Lövängsområdet vid Stora Halsviken (det. L).
C. umbonatus. Norra Mjöträskets östra strand.
Clavaria cinerea. Norra Kilpiträskets västra strand (det. L).
C. fistulosa. Bredvikens västra strand.
C. vermicularis. Stortjärn.
C. vernalis. Vid Stortjärns avloppsbäck (det. L).
Cordyceps capitata. Tallskog öster om bäcken mellan Södra och Norra Mjö- 

träsken (! N).
Helotium citrinum. Norra Mjöträskets östra strand, på murken björk (det, 

N).
Lachnea hemisphaerica. I lövängsförna vid Stora Halsviken (! N).
Lactarius deliciosus. Bland granar i betad skog vid Kilpilahti.
L. scrobiculatus. Kilpilahtis östra strand (det. S. Nilsson).
Leptonia sp. Lövängsområdet vid Stora Halsviken (det. L).
Lycogala epidendron. Norra Mjöträskets östra strand, på murken björk. 
Neoltiella rutilans. Lövängsområdet vid Stora Halsviken (! N).
Omphalia ericelorum. Lövängsområdet vid Stora Halsviken (det. L). 
Polyporus brumalis. Kilpilahtis östra strand (det. S. Nilsson).
P. cinnabarinus. Stortjärn, på död al (det. N).
P. zonatus. Lövängsområdet vid Stora Halsviken, på asprot (! L).
Psalliota cl'r abruptibulba. Granholmen.
Scleroderma auranlium f. Sanddyn vid Bredviken (Julin 1960, s. 26). 
Scolitotrichum clavariorum. Norra Kilpiträskets västra strand, på Clavaria 

cinerea (det. L).
Slereum purpureum. Lövängsområdet vid Stora Halsviken, på björkstubbe 

(! L).
Än mera i förbigående ha några få lavar blivit samlade eller an

tecknade. Prov ha godhetsfullt bestämts av intendenterna S. Ahlner 
(A) och T. Hasselrot (H), Stockholm.
Caloplaca elegans. Bredviksudden.
Cladonia gracilis. Kalkbrottet (det. A).
C. symphycarpia. Kalkbrottet och Granholmen (det. A & H).
Nephroma bellum. Tuffitklippa vid Lilla Halsviken (det. A).
N. parile. Tuffitklippa vid Lilla Halsviken (! A).
Peltigera aphthosa. Stortjärn (Julin 1958, s. 401).
P. polydactyla var. polydactyloides. Tuffitklippa vid Lilla Halsviken (det. A). 
Stereocaulon paschale. Kalkbrottet (det. A).

Av de i ovanstående förteckning över Säivisnäsfloran omnämnda 
av specialister bestämda eller kontrollerade proven finnas belägg
exemplar i förf. Julins herbarium. Övriga preciserade lokaler äro 
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också till största delen representerade där med beläggark. Undantag 
utgöra dock svamparna, av vilka proven förvaras i Botaniska museet 
i Uppsala.

Det är oss angeläget att uttala vårt tack till deltagarna och gästerna 
i fältarbetet liksom till determinatorerna, vilkas kunskaper kommit 
vårt arbete till godo, till professor G. E. Du Rietz, Uppsala, för att 
han låtit Växtbiologiska institutionen bekosta pH-analyser samt till 
övriga gynnare av denna undersökning.

Summary.

The flora of the peninsula of Säiuisnäs in the eastern coastal area of 
Norrbotten, northeastern Sweden.

The peninsula of Säivisnäs and the area immediate to the north 
of it, in all about 20 km2 (Fig. 1), constitutes an isolated eutrophic 
area surrounded by barren bedrock. The highest point lies 57 m 
above sea level.

The most important plant community is Pinetum myrtillosum. The 
heathland of Bredviksheden is overgrown with Pinetum cladinosum 
with regenerating Pinus silvestris. In addition, forests of Picea abies, 
Betula pubescens, and Populus tremula occur. Thickets of Alnus incana 
surround lakes, fens and brooks and also border the seashore. On 
the shore there is scrub in which Salix phylicifolia predominates, 
round certain rich fens replaced by S. aurita and in certain localities 
in the south by Hippophaii rhamnoides. Shore meadows are only to 
be found to a small extent. The innermost, extremely involuted sea
shore of Bredviken has been previously described by Julin (1960). 
The lakes are eutrophic with, inter alia, Stratiotes aloides and Cerato- 
phyllum demersum (Hedlin, Julin & Pekkari 1957). The mires are 
fens of a relatively rich type. Richest in species are Stortjärn (Julin 
1958) and the fens along the brook of Källbäcken and round the 
lake of Marabackatjärnen. Both the last-mentioned are situated in 
the highest (oldest) part of the area. Here the following species have 
their only habitat in the district: Eriophorum brachy ant herum, Crepis 
paludosa, Tofieldia pusilla, Juncus stygius, Rhynchospora alba, and 
Gymnadenia conopsea. There might at least partially be historical 
reasons for their recent range.

Colonization and exploitation of the soil are inconsiderable and 
recent and the arable land area small, and therefore the weed flora 
is poor. Hay is still gathered in park-meadows in the neighbourhood
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of the creeks of Halsvikarna (PI. I and II: 1). Table I exemplifies 
with some sample plots (1 m2) the park-meadow vegetation. The 
figures are degrees of cover estimated according to Hult, Sernander 
and Du Rietz. The humus layer of the soil is thin, because the park- 
meadow area lies near sea level and therefore, as a consequence of 
the land elevation, cannot be old. Crumb structure only occurs 
infinitesimally, because the earthworm abundance is very low. The 
only determination of pH gave the value 7.0.

The list of the vascular plants contains 366 taxa and may be held 
to fulfil moderate demands of completeness. A small number of 
mosses, fungi, and lichens have also been noted.

Artemisia vulgaris, Chrysanthemum vulgare, Veronica officinalis, 
and Vicia cracca occur here as probably indigenous strains.

Botrychium virginianum var. europaeum has in the area its nor
thernmost Swedish locality. So have also Ceratophyllum demersum, 
Juncus ranarius, Polygonatum odoratum, Stratiotes aloides, and Tri- 
pleurospermum maritimum, while Petasites frigidus here grows at its 
easternmost point in Sweden.

Dactylorchis maculata (here obviously basocline) occurs in rich 
fens in a tender-grown type with very long tuber lobes (Fig. 2).

Valeriana sambucifolia f. integrifolia (Fig. 3) and V. sambucifolia 
f. simplicifolia (Fig. 4) here grew together in the same place, which 
confirms the suggestion of Hylander (1945, p. 307) that f. simplici
folia should be the hybrid of V. sambucifolia and its f. integrifolia.
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Förklaring till planscherna.

PI. I.

1. Löväng vid Stora Halsviken i den här sent på året infallande slåttertiden. Foto 
B. Hedlin 20.8.1956.

2. Slåtterarbete i löväng vid Stora Halsviken. Bakom traktorn, som fått ersätta hästen 
framför hösläden, skymtar viken. Foto B. Hedlin 20.8.1956.

PI. II.

1. Nyslagen slåtterglänta i löväng vid Stora Halsviken. Runnkanten i bakgrunden 
hyser bl. a. Botrychium virginianum var. europaeum. Foto B. Hedlin 20.8.1956.

2. Botrychium virginianum var. europaeum bland Vaccinium myrtillus, Melica nutans, 
Ramischia secunda, Solidago virgaurea, osv. i den runnkant, som synes på bilden 
ovan. Foto B. Hedlin 20.8.1956.
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STUDIES ON SWEDISH HYPHOMYCETES. I.

BY

SVEN NILSSON.

Hyphomycetes, especially saprophytical, have on the whole been 
less studied in Sweden than any other group of fungi, and the num
ber of students as well as of collectors has been rather small. The 
author intends to give an account of some of the genera of the Hypho
mycetes with descriptions based on Swedish material, distribution in 
Sweden, etc., in the hope that this will stimulate further investigations 
and collecting. The beginning is made with Arthrinium, a distinct and 
well limited genus of the dematiaceous Fungi Imperfecti. Six species 
and one variety are listed below. One species, A. sporophleum, how
ever, is not found in Sweden, but as it is most probable that it will 
be found, a short description is given and some spores are illustrated.

Artliriiiium Kunze ex Fries.

The genus Arthrinium was first established by Kunze (1817). One 
of the species had been described by De Candolle (1805) and placed 
in the genus Conoplea. Link (1824) placed the known species in three 
genera: Camptoum, Goniosporium and Sporophleum. Corda (1842) 
placed one species in the genus Gonatosporium. Fries (1832) in Syst. 
Myc. 3 used the generic name Arthrinium for all four species described 
until that time. Thus this name will be the only valid one. It was 
stated by v. Höiinel (1925) that there was no important difference 
between the genera Arthrinium, Camptoum, Goniosporium except for 
the form of the conidia. More or less detailed treatments of the genus 
have been made by v. Höiinel (1925), Gutner (1927), Mason 
(1933), Ellis (1951), and W. B. Cooke (1954).

A perithecial state was reported on A. curvatum by Gutner (1927). 
It was only obtained in culture. She gave it the name Pseudoguignardia 
scirpi. Ellis et al. reported a resembling perithecial state on A. cur
vatum v. minus, also in culture.
Sv. Dot. Tidskr., 54 (1960): 3
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Short description of the genus.

Colonies more or less compact forming rounded or confluent dark 
brown to black pulverulent cushions on leaves and stems of cyper- 
aceous, juncaceous and graminaeous plants. Superficial and internal 
mycelium. Conidiophores hyaline, narrow, cylindrical, more or less 
straight with very dark, thick septa and ending in a dark cell of 
irregular shape. Conidia brown to blackish brown usually of varying 
form, sessile or born on pegs along the sides of the conidiophore.

Key to the Swedish species.

Spores with tapering processes at their ends A. cuspidatum (2)
Spores without processes

A. Spores curved or “boatlike” in side .view
(a) spores > 35 p A. caricicola (1)
(Ö) spores 10-14 p A. curvatum (4)
(c) spores < 10 p A. curvatum var. minus (5)

B. Spores polygonal (or quadrate) A. puccinioides (6)
C. Spores rectangular A. morthieri (7)
D. Spores lemon-shaped-oval A. sporophleum (3)

1. Arthrinium caricicola Kunze ex Fries, Systema mycol., 3,p. 376 
(1832).

Synonym: Arthrinium naviculare Rostr., Bot. Tidskr., 15, p. 235 (1886).

Colonies usually punctiform and never confluent, dark brown to 
blackish brown mostly 0.1-0.5 mm in diam. Superficial mycelium 
hyaline to brown with branched hyphae. Conidiophores in clusters, 
hyaline simple, narrow, cylindrical and more or less straight with 
marked thick septa, having a swollen basal cell and an apical 
irregular, slender, brown-walled cell. Conidia 35-55 x 8-10 p fusi
form to more or less cylindrical and flattened to convex in face view 
—“boatlike” in sideview (Fig. 1 a—c).

The usual substrate seems to be Carex ericetorum, and the fungus 
can probably be found on this plant throughout its Nordic area.

On Carex ericetorum: Öland, Gotland, Västergötland, Östergötland, 
Södermanland, Uppland, UPS.

On Carex bigelowii: Jämtland, Åre par., Handöl (J. A. Nannfeldt), UPS.
On Carex vaginata: Torne lappmark, Abisko (J. Lind), UPS.
(UPS = collection in the herbarium of Botanical Museum, Uppsala.
S = collection in the Riksmuseum, Stockholm.)

2. Athrinium cuspidatum (Cooke & Harkness) v. Höhnel, Mitt. 
Bot. Inst. Techn. Hochsch., Wien, 2 p. 15 (1925).

So. Bot. Tidskr., 5i (1960): S
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Synonyms: Camptoum cuspidalum Cke & Harkn., Grev. 12, p. 33 (1883). 
— Arthrinium bicorne Rostr., Bot. Tidskr., 15, p. 235 (1886). — Tureenia 
juncoidea Hall, Phytopath., 5, p. 57 (1915).

Colonies more or less compact, rounded to irregular shaped often 
confluent, brown to black, 0.1-2 mm in diam. Superficial mycelium 
forming conglomerates of branched hyphae, hyaline to brown. 
Conidiophores in compact clusters, hyaline, unbranched, narrow, 
cylindrical with darkbrown very marked and thick septa. They are 
40-80 p long, 3-4 p in diam. with an endcell of irregular shape 
(rounded). Conidia sessile or borne on pegs along the sides of the 
conidiophore. They are darkbrown 17—30 x 7—12 p convex to flatt
ened in one plane, curved in side view, with two tapering processes 
at each end, 5-15 p long (Fig. Id—/).

Arthrinium cuspidatum seems to prefer good supply of moisture: 
Juncus filiformis is the usual host and there is no report of other sub
strates from Swedish material. Certainly, however, if should be found 
also on Carex spp.

On .Juncus filiformis: Småland, Västergötland, Uppland, Jämtland, Torne 
lappmark. Can probably be found on this host throughout its Nordic area.

Exsiccates with Swedish material:
Rabat & Bubåk, Fungi imp. exsicc. 340, S.
Lundell & Nannfeldt, Fungi exsicc. suec. 798, UPS & S.
Fries, Scleromyc. sueciae exsicc. 297, UPS.

3. Arthrinium sporophleum Kunze ex Fries, Syst. Myc. 3, p. 377 
(1832).

Synonym: Sporophleum gramineum Nees ex Link, Linn., Spec, plant., 
Ed. 4, 6:1, p. 45 (1824).

Colonies compact oval-rounded, dark brown to blackish brown. 
Mycelium and conidiophores of about the same type and shape as 
in other species. Conidia flattened, lemon-shaped to oval in face view, 
triangular-rounded in side view, brown, 10-15 x 5—8 p (Fig. 3d).

Reported from other countries on different species of Carex, on 
Typha, Juncus and Eriopliorum.

4. Arthrinium curvatum Kunze ex Fries, Syst. Myc. 3, p. 377 (1832).
Synonym: Camptoum curvatum Link, Linn., Spec, plant., Ed. 4, 6: 1, p. 

44 (1824).
Colonies more or less compact, round to irregular shaped and 

sometimes confluent, brown to blackish brown, varying in size, 
usually 0.1—0.5 mm in diam. Superficial mycelium forming conglo
merates of anastomosing branched hyphae, hyaline to brown. 
Sv. Hot. Tidskr., 54 (1960): 3



STUDIES ON SWEDISH HYPHOMYCETES. I 471

Fig. 1 a—c: Arthrinium caricicola. a, spores; b. conidiophores and superficial mycelium 
mat; c, colonies on decaying leaves of Carex ericetorum. d—f: Arthrinium cuspidatum. 
d, spores; e, conidiophores and superficial mycelium mat; /, colonies on decaying stems 

of Juncus filiformis (half natural size). Scale 50,«.
Sv. Bot. Tidskr., 5i (1960): 330-60173303
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Fig. 2. a-c: Arthrinium curvatum. a, spores; b, conidiophores and superficial mycelium 
mat; c, colonies on decaying leaves of Scirpus silvaticus (half natural size), d: Arthrinium 
curvatum v. minus, spores, e-g: Arthrinium puccinioides. e, spores; /, conidiophores and 
superficial mycelium mat; g, colonies on decaying leaves of Carex acuta (half natural

size). Scale 50 p.
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3
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Fig. 3. a-c: Arthrinium morthieri. a, spores; b, conidiophores and superficial mycelium; 
c, colonies on decaying leaves of Carex digitata (half natural size); d: Arthrinium sporo-

phleum, spores. Scale 50 p.

Conidiophores in clusters, narrow, unbranched, cylindrical and 
hyaline with darkbrown very marked and thick septa. They are 
40-90 [i x 2-4 fx with the basal cell darker and swollen and the 
apical cell brown and more or less of the same shape as the conidia. 
Conidia sessile or on small pegs along the sides of the conidiophores 
10-14 [i x 6-8 /u dark brown “boatlike” curved in side view, convex 
to flattened in face view. (Fig. 2 a—c).

A. curvatum is one of the most common species of Arthrinium. 
The usual substrate is Scripus siluaticus. Two collections from other 
plants were found in Swedish herbaria.
30* -60173303 Su. Bot. Tidskr., 5b (i960): 3
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On Scirpus silvaticus: Småland, Uppland, Gästrikland. The fungus can 
probably be found on this host throughout the whole Nordic area.

On Carex sp.: Uppland, Vänge par., Fiby (T. Vestergren), S.
On Glyceria sp.: Uppland, Uppsala, Bot. Garden (T. Vestergren), UPS.
Exsiccates with Swedish material:

Lundell & Nannfeldt, Fungi exsicc. suec. 2676, 2677, UPS & S.

5. Arthrinium curvatum Kunze ex Fr. var. minus M. B. Ellis.
Colonies, conidiophores and superficial mycelium of about the

same shape and size as in the main headform. Apical cell of conidio
phores usually curved or rounded to oval. Conidia of the same shape 
as those of the mainform but smaller, 7—10 x 4—6 p (Fig. 2d). Only 
one collection from Sweden.

On Carex (probably elata), Uppland, Bondkyrka par., Bäcklösa (S. Lun
dell), UPS.

6. Arthrinium puccinioides (DC.) Kunze ex Fries, Systema mycol., 
3, p. 376 (1832).

Synonyms: Conoplea puccinioides De Cand. in Lamarck & De Cand., 
Flore fran^aise, Ed. 3, 2 p. 73 (1805). — Goniosporium puccinioides (DC.) 
Link in Linn., Spec, plant., Ed. 4, 6,1, p. 45 (1824). — Gonatosporium puc
cinioides (DC.) Corda, Icon. Fung., 3 p. 8 (1839).

Colonies are small, usually round and rarely confluent, dark- 
brown to blackish, mostly 0.1-0.5 mm in diam. Superficial mat of 
mycelium hyaline to brown with branched hyphae. Conidiophores 
in clusters, simple, narrow cylindrical and hyaline, more or less 
straight, dark brown with marked and thick septa, having a swollen 
basal cell and an apical brown cel! rounded or of the same shape as 
the conidia. Conidia sessile or on short hyaline pegs along the sides 
of the conidiophores. They are 10—16 p in diam., dark brown, mostly 
polygonal to rounded and flattened to more or less convex in face 
view, mostly triangular in side view (Fig. 2 e—g).

A. puccinioides seems to be common in Sweden and is usually 
found on species of Carex. There is only one report from Sweden 
on other substrates. It can, however, certainly be found—as reported 
from other countries—on different substrates as Scirpus, Eleocharis 
and graminous species.

On Carex acuta: Uppland, Uppsala, Bot. Garden (S. Nilsson), UPS.
On Carex aquatilis: Jämtland, Åre par., Handöl (J. A. Nannfeldt), UPS.
On Carex ericetorum: Gotland, Bro (T. Vestergren), S.
On Carex elata: Uppland, Stockholm, Kaknäs (T. Vestergren), S.

Sv. Bot. Tidskr., 54 (i960): 3
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On Carex flacca: Gotland, Öland, Skåne, Småland, Östergötland, Bohus
län, UPS, S.

On Carex hirta: Gotland (many collections), UPS, S.
On Carex riparia: Uppland, Uppsala, Bot. Garden (S. Nilsson), UPS. 
On Carex rostrala var. utriculata: Uppland, Uppsala, Bot. Garden (S. 

Nilsson), UPS.
On Carex slenolepis: Uppland, Uppsala, Bot. Garden (S. Nilsson), UPS. 
On Deschampsia caespitosa: Gotland, Visby (T. Vestergren), UPS.

7. Arthrinium morthieri FuCKEL., Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 23/24, 
p. 357 (1869-1870).

Colonies small more or less rounded (punctiform) mostly 0.1— 
0.5 mm blackish brown. Conidiophores hyaline, unbranched, more 
or less straight with thick and dark brown septa having a swollen 
basal cell and an apical cell of unregular shape. Conidia sessile 
or on small pegs usually more or less rectangular 14-20 x 8-12 /x 
sometimes quadrate, rhomboide or irregular, flattened to convex in 
face view, rectangular to triangular in side view.

This species seems to be rare not only in Sweden. Fuckel wrote: 
“Ad Caricis digitatae folia arida rarissime.” Only three collections 
could be traced in Swedish herbaria (Fig. 3a-c). Furthermore one 
collection was recently made by the author.

On Carex digitata: Uppland, Värmdö, Gustavsberg (H. Kugelberg), S. — 
Jämtland, Åre par. (J. Lind), UPS.

On Carex oederi: Södermanland, Södertälje (T. Vestergren) 1895, S.
On Carex panicea: Bohuslän, Fiskebäckskil (S. Nilsson) 1960, UPS.
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ASTELIA ON MAURITIUS.

BY

C. SKOTTSBERG.

About 10 years ago Dr. R. E. Vaughan, Director of Museum Des
jardins on the island of Mauritius, sent me herbarium specimens of 
a species of Astelia (Liliaceae) growing on that island, where no 
species of this austro-circumpolar genus had ever been found. Dr. 
Vaughan, with Dr. P. O. Wiehe, had discovered it in October 1948, 
but only a single tussock was seen. A month later Dr. Wiehe made 
a search for additional plants but only the same clump could be 
found and from this more material was secured and added to what 
I had received before. It is labelled “Astelia sp. Le Pétrin. Altitude 
2200 ft. Rainfall 125". In rocky ground in dense thicket with indig
enous species”. Some was sent to British Museum (Natural History); 
the text on the label differs slightly: “Uplands near Le Pétrin, rain
fall 135 in. per annum; 21 Nov. 1948; coll. P. O. Wiehe, comm. 
R. E. Vaughan.”

The Mauritius Astelia belongs to A. hemichrysa (Lam.) Kunth, $ 
with immature berries, known before from the island of Reunion, 
where it was supposed to be endemic. As I was anxious to get male 
specimens, Dr. Vaughan made repeated efforts to locate other speci
mens but without success, and in a letter of February 1957 he rep
eated that, as far as he knew, only one stand grew on the island, 
adding that “the clump may be derived from a single plant which is 
why only $ inflor. have come to light and the fruits not well de
veloped”. He asked me to publish a note and took the trouble to 
take a picture of the plant during his latest visit to the spot in the 
beginning of April, 1960. With his kind permission it is reproduced 
here (Fig. 1), for which, as well as for the information given, I am 
much obliged.

Comparing the specimens, one of which is shown in Fig. 2, with 
my description of the Réunion plant (Skottsberg 2 pp. 24—25, figs.

Sv.Bot. Tidskr., 54 (I960): 3
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Fig. 1. Astelia hemichnjsa in the uplands of Mauritius. Photo R. E. Vaughan, Apr. 1960.

10-19), I found that, although there could be no doubt about the 
identity, they did not, with regard to leaf venation, quite match my 
description. A. hemichrysn belongs to subg. Euastelia Skottsb. and 
the monotypical section Palaeastelia Skottsb.; the leaves in this 
section are called “eximie tricostatis” and “tricostate or with addi
tional incrassate veins on both sides of the stout midrib”. This is 
true, but I should have added that the midrib is incrassate only on 
the lower leaf side, whereas the two strongest lateral ribs are more 
conspicuous on the upper. In detail the venation is more variable 
than is understood from my description. On the upper surface 
either one or two veins on each side of the main ones are stronger 
than the rest, in the latter case the outer commonly stronger than the 
Sv. Hot. Tidskr., 54 (1960): 3
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Fig. 2. Astelia hemichrysa from Mauritius. Photo Sven Nygren. Scale in cm.

Sv. Hot. Tidskr., 54 (I960): 3
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Fig. 3. (a) Upper, and (b) lower leal surface of Astelia hemichrysa (Reunion, Gaudi-

chaud).

inner, but in addition there are several veins less strong than these, 
distinct on both surfaces and much more conspicuous than the finer 
ones, thin as a hair, which fill out the spaces between the stronger 
ribs. Lamarck (p. 276, Dianella hemichrysa Lam.) calls the leaves 
“fortement striées par des nervures paralleles”; 30-40 parallel veins 
of all sizes may be counted. Fig. 3 gives an idea of the venation, which 
is of taxonomic importance in this genus.

As 26 years had passed since my memoir on Astelia was published, 
my memory of the details of the morphology was not as clear as could 
be desired, but on my request the Director of Kew Gardens kindly 
sent me one specimen of each sex, collected by Gaudiciiaud (<J) and 
by Commerson ($) in Reunion, for comparison, allowing me to 
establish the identity of the Mauritius plant. Leaf size in the latter 
74—85 by 2.5—3.5 cm, with a sheath 10 cm wide or a little more. Leaf 
venation, pubescence and floral morphology are the same in all.

In addition to the pressed plants Dr. Vaughan sent me a raceme 
preserved in alcohol. Some of the berries, up to 8 mm long and 5 
mm across, seemed to have reached maturity, but with one exception 
they only contained ovules of different sizes, the testa being whitish, 
soft and empty. The exception was a single apparently mature seed 
with hard, black testa which, however, did not contain an embryo. 
This seed was slightly more regularly ellipsoidal than those I had 
observed in specimens from Réunion, 1.9 x 1.15 mm against 1.7x 1.0 
in the latter, and the beak was less conspicuous; it is very like seeds 
in A. alpina R. Br. from Tasmania; see Skottsberg 1934 (2) text- 
figs. 16—18 and plate XXI: 1, 31—34.

In the wool on the rhachis and pedicels were many specimens of 
a small insect and innumerable eggs. 1 sent a sample to the Entomol
ogy Department of Riksmuseum at Stockholm and was kindly in- 
Sv. Bot. Tidskr.f 5b (1960): 3



ASTELIA ON MAURITIUS 481

formed that the insect is a kind of Cocci and belongs to the genus 
Ceroplastes which is widely spread through the Tropics and parasites 
on members of the Liliaceae.

Fig. 1 shows that, in Mauritius, A. hemichrysa is terrestrial. Accord
ing to Rivals the species is a common plant in Réunion and some
times quite abundant in the rainforest above 1000 m and up to 
1800 m. A photograph (PI. IX) shows large tussocks growing in the 
soil. Cordemoy (p. 155) states that it is epiphytic, and we have no 
reason to doubt that it also occurs on the trunks of trees, for this 
happens with some of the Hawaiian species, and one of them, A. ar- 
gyrocoma Heller ex Skottsb. 1934 (1, p. 31, pi. 11) seems to prefer 
this kind of habitat.

The botany of Mauritius is rather well known, and because little 
has been spared of the original rainforest it is strange that a plant so 
large and conspicuous as Astelia hemichrysa could have escaped the 
attention of the local naturalists until quite recently unless it happens 
to be a very late arrival. The distance between the two islands is 
only 90 miles, the berries are edible, even if not palatable to the 
human taste, and are probably eaten by birds—proofs are lacking— 
and the seed coat is hard, so that everything speaks in favour of bird 
transport. If the parasite occurs on Réunion I do not know, but very 
likely it does; its possible mode of dispersal I shall not discuss. Per
haps it is found on other kinds of Liliaceae on both islands.

Rivals devotes a chapter (pp. 162—164) to the affinities and origin 
of the flora of Réunion and also distinguishes a number of geo
graphical elements. Astelia is mentioned separately: “... la présence 
d’un certain nombre ... å la Nouvelle Calédonie ... et dans certaines 
lies du Pacifique (Astelia) ne trouve guére d’explications paléogéo- 
graphiques, mais concorde assez bien avec la provenance des cou- 
renls marins." 1 do not believe that the distribution of this genus has 
anything to do with the ocean currents. Astelia is one of the best 
examples of an old Antarcto-Tertiary genus, now spread around the 
colder southern hemisphere, with scattered insular stations and ex
tending north to the Hawaiian Islands in the Pacific and to the 
Mascarene Islands in the Indian Ocean. Rivals says that very few 
Mascarene genera are found in Australia; he mentions five, but not 
Astelia, a genus known from New Guinea, Australia and Tasmania. 
One of his geographical groups includes genera with “Antarctic” 
affinities in New Zealand, South Australia, etc., but among the four 
mentioned is not Astelia. But this is indeed where it belongs.
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ADDITIONS TO THE MOSS FLORA 
OF NETHERLANDS NEW GUINEA.

BY

EDWIN B. B ARTRAM.

The mosses collected by Mrs. Dagny Bergman in Netherlands New 
Guinea during the 1957-58 Expedition came from two distinct regions 
both of which are almost unknown bryologically. Various localities 
on the Vogelkop Peninsula are from lowland areas mostly covered 
by dense, tropical jungle; these are cited in the following list by the 
symbol “V”. The other principal collecting ground was in Swart 
Valley near Kadubaka in the Central Highlands, alt. 1600-2000 m; 
this series is cited below by the symbol “C”. Here the country is 
chiefly woodlands with a slight mixture of coniferous trees and with 
open grass plains. In a general way the species listed below are 
similar to those of the lowland areas of Northeast New Guinea and 
show a definite and very natural affinity with the flora of the Indo- 
malayan regions to the west. Among the more noteworthy items in 
the list are typical Leucobryum candidum, previously restricted to 
New Zealand and Australia, and Garovaglia densifolia, known before 
only from Ceylon and the Malay Peninsula.

I am indebted to Dr. Sten Bergman for the descriptive features 
mentioned above and to Dr. H. Persson of the Riksmuseum for the 
privilege of study. One series of specimens is deposited in the her
barium of the Naturhistoriska Riksmuseum in Stockholm and another 
set in the writer’s herbarium. The species preceeded by an asterisk 
appear to be new records for the New Guinea moss flora.

List of Species.

Sphagnaeeae.
Sphagnum Junghuhnianum (Doz. & Molk.) — “C”: M48, M59.

Fissidentaceae.
Fissidens Zollingeri Mont. — “V”: 7 km from Steenkool toward Motori 

Hills, M19.
31 - 60173303 Sv. Bot. Tidskr., 54 (I960): 3
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Dicranaceae.
Campylopodium euphorocladum (C.M.) Besch. — “C”: M56, M58, M71, 

M73a.
*Campijlopus caudatus (C. M.) Mont. — “C”: M80, M88, M73, M102.
C. morobensis Bartr. — “C”: M83.
C. umbellalus (W. Ahn.) Bartr. — “C”: M56, M77, M104.
Dicranoloma assimile (Hpe.) Par. — “C”: Mill, M43, M45.
ü. Braunii (C. M.) Par. — “C”: M70, M91, M97.
*B. reflexion (C. M.) Broth. — “C”: M112a.

Leucobryaceae.
Arthrocormus Schimperi Doz. & Molk. — “V”: primeval forest at the 

village Majado, 14 km from Nogoi, 66 km from Steenkool, M37a.
Exodidyon Blumii (C.M.) Fleisch. — “V”: 7 km from Steenkool toward 

Motori Hills, M18.
*Leucobryum candidum (Brid.) H. f. & W. — “C”, M47 in part, M49, 

M50, M57, M86a, M89, M95, M98. These 8 collections show some variations 
but no more than in an equal number of New Zealand specimens taken at 
random. The leaves are from 4 to 7 mm long and are more or less rugose 
on the back above. I believe these are the first records of the typical form 
of the species outside of Australia and New Zealand.

L. sanctum Hpe. — “V”: Steenkool, M3, M4.
*L. scalare C.M. — “V”: Erambo, M39.
Leucophanes Beccarii Broth. & Geh. — “V”: primeval forest at the 

village Majado, 14 km from Nogoi, 66 km from Steenkool, M33, M35a.
L. candidum (Hornsch.) Lindb. — “V”: 12 km from Sorong toward 

Klamono, M26.
Octoblepharum albidum Hedw. — “V”: 7 km from Steenkool toward 

Motori Hills, M16.
Calymperaceae.

Calymperes tahilense (Sull.) Mitt. — “V”: M23a.
Syrrhopodon albovaginalus Schwaegr. — “V”: Steenkool, M4fr. 7 km 

from Steenkool toward Motori Hills, 15 b.
S. ciliatus (Hook.) Schwaegr. — “V”: Eramber, M40.
S. croceus Mitt. — “C”: M119a.
S. hispido-cilialus Bartr. — “V”: primeval forest, Majado, c. 14 km 

from Nogoi, 66 km from Steenkool, M34, M37 b.
S. Mülleri (Doz. & Molk.) Lac. — “V”: Motori Hills, on living tree 

c. 1 m above the ground, M25. Primeval forest at the village Majado, 
c. 14 km from Nogoi, 66 km from Steenkool, M31.

S. rotundatus Brotii. — “C”: M103.
S. slridus Thw. & Mitt. — “C”: M67, M72, M83a, M81, M86, M93, 

M106.
Thyridium fasciculatum (Hook. & Grev.) Mitt. — “C”: from fern speci

men, M115.
T. gracile (Geh.) Broth. — “V”: primeval forest, Majado, c. 14 km from 

Nogoi, 66 km from Steenkool, M34a, M37.
So. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3
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Fnnariaceae.
Funaria calvescens Schwaegr. — “C”: M41.

Bryaceae.
Brachymenium nepalense Hook. var. globosum Bartr. — “C”: M69.
Bryum nitens Hook. — “C”: M78.
Rhodobryum giganleum (Hook.) Schp. — “C”: M94, M121.

Rliizogoniaceae.
* Rhizogonium longiflorum (Mitt.) Jaeg. — “C”: M46, M62, M68, M84, 

M96.
Hypnodendraceae.

Hypnodendron diversifolium Broth. & Geh. — “C”: M53.

Rliacopilaceae.
Powellia involulifolia Mitt. — “C”: M61, M76, M100.
Rhacopilum spectabile Reinw. & Hornsch. — “C”: M55a.

Pterobryaceae.
Endotrichella Campbelliana Hpe. — “C”: M105.
*Garovaglia densifolia Thw. & Mitt. — “C”: M66, M90. As compared 

with G. Micholitzii Broth, the leaves are more sharply pointed, the leaf 
cells shorter and the margins serrate above.

Meteoriaceae.
Meteorium Miquelianum (C. M.) Fleisch. — “C”: M107.

Neckeraceae.
Neckeropsis gracilenta (Lac.) Fleisch. — “V”: primeval forest at the 

village Majado, c. 14 km from Nogoi, 66 km from Steenkool, M36.
Neckeropsis Lepineana (Mont.) Fleisch. — “C”: M123.
Pinnalella mucronata (Lac.) Fleisch. — “V”: Steenkool, M7a.

Hookeriaceae.
Actinodontium rhaphidostegum (C. M.) Bry. jav. •— “C”: M117.
*Callicosiella Frateri Broth. & Watts. — “V”: Steenkool, M7. The setae 

smooth below and scabrous above suggest that the collection may properly 
be referred here. The species is known only from the New Hebrides.

Chaelomitrium acanthocarpum Bry. jav. — “V”: primeval forest at the 
village Majado, c. 14 km from Nogoi, 66 km from Steenkool, M29. The 
collection is sterile but agrees as far as it goes.

Ch. elegans Geh. — “V”: 7 km from Steenkool toward Motori Hills, 
M17. 5 km from Steenkool towards Temboeni, M10.

Ch. orthorrhynchum (Doz. & Molk.) Bry. jav. — “V”: 7 km from Steen
kool toward Motori Hills, M21.
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Thuidiaceae.
Pelekium velatum Mitt. — “V”: Steenkool, M8a. 5 km from Steenkool 

towards Temboeni, M13, M14.
Thuidium glaucinoides Broth. — “C”: M64.
T. plumulosum (Doz. & Molk.) Bry. jav. — “V”: primeval forest at the 

village Majado, 14 km from Nogoi, 66 km from Steenkool, M32.

Brachytheciaceae.
Eurhynchium Bergmaniae Bartr. sp. nov. — Autoicum, caespitosum, 

caespitibus depressis, late extensis, fuscescenti-viridibus. Caulis irregulariter 
ramosus, ramis obtusis. Folia late patentia, haud complanata, late ovata, 
breviter acuminata, ad 2 mm longa, 1.25 mm lata; marginibus planis, fere 
ad basin argute serratis; costa infra apicam folii evanida. Seta crassa, 
intense rubra, laevis, 2 cm longa; theca horizontalis, ovoid, asymmetrica, 
deoperculata 1.5 mm longa; operculum conico-rostratum, ad 1.6 mm longum.

Central Mountains, Swart Valley, Kadubaka, 1600-2000 m. No. M54, 
Feb. 12, 1958.

The leaves of E. Bergmaniae are broader and shorter pointed than in 
E. celebicum (Bry. jav.) Bartr., the margins more coarsely serrate, the 
setae coarser and more highly colored and the capsules larger. Mrs. Berg
man’s activities have opened up an entirely new region bryologically, so it is 
a pleasure to associate her name with this new species.

Sematophyllaceae.
Acanthorrhynchum papillatum (Harv.) Fleisch. — “V”: Steenkool, M2.
Acroporium hermaphroditum (C.M.) Fleisch. — “C”: M109e.
Brotherella falcata (Doz. & Molk.) Fleisch. - - M109.
*Semalophyllum luzonense (Broth.) Broth. — “C”: M69a.
*S. saproxylophyllum (C.M.) Fleisch. — “V”: primeval forest at the 

village Majado, c. 14 km from Nogoi, 66 km from Steenkool, M35. Erambar, 
M38.

Taxithelium instratum (Brid.) Broth. — “V”: Steenkool, M6.
T. Kerianum (Broth.) Fleisch. — “V”: Steenkool, M8.
T. nepalense (Schwaegr.) Broth. — “V”: Sangar (c. 20 km E. of Mer- 

auki), M28.
* T. ramicola Broth. — “V”: primeval forest at the village Majado, 14 

km from Nogoi, 66 km from Steenkool, M30.
Trichosteleum hamatum (Doz. & Molk.) Jaeg. — “V”: Steenkool, M7a. 

“C”: M87.
Trismegistia calderensis (Sull.) Broth. —■ “C”: M95a.
T. rigida (Hornsch. & Reinw.) Broth. — “C”: M60, M85, M92, Ml 13.

Hypnaceae.
Ectropoiheciella distichophylla (Hpe.) Fleisch. — “V”: Steenkool, M5.
Ectropothecium adnatum Broth. — “V”: Steenkool, M9.
E. buitenzorgii (Bel.) Jaeg. — “C”: M52.
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E. ichnotocladum (C.M.) Jaeg. — “V”: 5 km from Steenkool toward 
Temboeni, Mil.

E. monumentorum (Duby) Jaeg. — “V”: 7 km from Steenkool toward 
Motori Hills, M15.

E. Moritzii (C.M.) Jaeg. — “V”: Steenkool, on fallen, decayed tree trunk, 
Ml.

Isopterygium albescens (Schwaegr.) Jaeg. — “C”: M87a, M108.
Trachythecium verrucosum (Hpe.) Fleisch. — “V”: 5 km from Steenkool 

toward Temboeni, M13, M12.
Vesicularia Miquelii (Bry. jav.) Fleisch. — M4a.
V. Montagnei (Bel.) Fleisch. — “V”: 5 km from Steenkool toward 

Temboeni, M13a. Jungle near the village Arendai, M22.
*V. reticulata (Doz. & Molk.) Broth. — “V”: 7 km from Steenkool 

toward Motori Hills, M20a.

Spiridentaceae.
Spiridens longifolius Lindb. — “C”: M99.

Dawsoniaceae.
Dawsonia Beccarii Broth. & Geh. — “C”: M63, M82. 
D. grandis Schlieph. & Geh. — “C”: M122.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om
märkliga växtfynd o. d.

Månsberget.

Inom södra Lapplands barrskogsområde ligger en ur botanisk synpunkt 
intressant rasbrant. Berget heter Månsberget och är beläget i byn östra 
Ormsjö inom Dorotea kommun, på norra stranden av Ormsjön, som via 
Rörströmsån har sitt utlopp i Fjällsjöälven, en biflod till Ångermanälven. 
Genom Orinsjön rinner Långseleån, som kommer från Doroteas fjällvärld.

Geologiskt sett ligger berget i den nordligaste delen av Jämtlands silur- 
område. Bergsplatån är på några ställen starkt nederoderad, varvid den 
kalkrika alunskiffern blir synlig. Skifferlagret är vittrat till små skärvor 
och ger en näringsrik och varm jordmån. »Kalkbranten» har sydvästligt 
och skyddat läge, varför det här råder nästan drivhusvärme under sommaren. 
Det gynnsamma läget tycks t. ex. påverka blomningstiden för Tussilago 
farfara under våren, så att denna växt blommar en till två veckor tidigare i 
bergets sluttningar än på andra lokaler i nejden. Blomningstiden vid Måns
berget är slutet av april till början av maj.

I litteraturen är Månsberget tidigare omtalat av Ahlner (Arkiv f. Bot., 
Bd 30 A, N:o 2), som anfört några lavar därifrån. I sin skrift nämner han 
dessutom i korthet några sydliga fanerogamer, vilket även Heintze tidi-

Fig. 1. Schematisk bild av rasbranten vid Månsberget. 
Sv. Bot. Tidskr., 54 (I960): 3
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Fig. 2. Timmervälta i Månsbergets sluttning.

gare gjort (Arkiv f. Bot., Bd 13, N:o 5). Jag vill i denna uppsats försöka ge 
en något fylligare skildring av Månsbergets växtlighet, främst dess fanero- 
gamflora.

Den schematiska bilden av rasbranten (fig. 1) visar, att hammaren (i 
artförteckningen kallad A) är låg. I det tvärbranta stupet påträffas den 
kalkbundna praktlaven (Caloplaca elegans). Bergroten (i artförteckningen 
kallad B) är ej mer än någon decimeter bred, varför det ej med undantag 
av Fragaria vesca har samlats några växtarter på denna, vilket ju annars 
brukar vara vanligt vid de s. k. sydbergen.

Månsbergets rariteter återfinns i stället på lämpliga ställen utefter slutt
ningen under hammaren (i artförteckningen kallad C). Den bördiga jord
månen främjar förekomsten av några sydliga arter. Efter sluttningen växer 
Lonicera xylosteum, som här har sin nordligaste svenska lokal. Andra sydliga 
växtarter på Månsberget, som sällan påträffas i litteraturen över Lapplands 
flora, är Astragalus glycyphyllus, Scrophularia nodosa, Valeriana sambuci- 
folia, Viola mirabilis och Convallaria majalis.

På de områden av Månsberget, där ras ej skett, är sluttningarna klädda
Sv. Bot. Tidskr., 54 (I960): 3
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Fig. 3. Blockhav i nedre delen av rasmarken vid Månsberget.

med barrskog, men på ett ställe i närheten av rasbranten har ortsbefolk
ningen huggit upp en s. k. välta för nedrullning av timmer (fig. 2). Denna 
välta hyser nu samma arter som rasbranten.

Platåområdet (i artförteckningen kallad D) upptar barrträd, men strax 
i närheten av sydbranten finns ett par kolonier av Cypripedium calceolus.

Rasmarken, som i sina nedersta delar består av ett brett blockhav 
(fig. 3), visar en mycket torftig flora.

I bergets västra del rinner en bäck, vars stränder äger en ymnig vege
tation med inslag av fjällväxter (i artförteckningen kallad E).

Artförteckning.

A. Hammaren. 
Caloplaca elegans 
Polijpodium vulgare 
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B. Bergroten. 
Fragaria vesca
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C. Sluttningen.
Astragalus glycyphyllus 
Polygonatum verticillatum 
Lonicera xylosleum 
Valeriana sambucifolia 
Convallaria majalis 
Daphne mezereum
Viola mirabilis 
Scrophularia nodosa 
Actaea spicata 
Juniperm communis 
Erigeron acre
D. Platån.
Cypripedium calceolus 
Corallorrhiza trifida

Trientalis europaea 
Caltha palustris 
Trollius europaeus 
Oxalis acetosella 
Aconitum septentrionale 
Mulgedium alpinum 
Saussurea alpina

E. Bäckravinen. 
Paris quadrifolia 
Viola riviniana 
V. palustris

Birger Högberg.

Iris versicolor funnen i Västergötland.

Då jag en höstdag 1955 var ute på en botanisk exkursion inom mitt 
undersökningsområde, sydvästra hörnet av Västergötland, kom jag att 
följa Tinkaån (biflod till Ätran) inom Sjötofta socken. I sankmark nära ån 
ca 100 m nedanför den numera nedlagda kraftstationen vid Ekefors fall, 
helt nära sockengränsen mot Håcksvik, fann jag då ett bestånd av en ut
blommad Iris, som jag tyckte såg litet annorlunda ut än vår vanliga vilda. 
Vid midsommartiden året därpå var jag där på nytt och fann då, att denna 
Iris stod i full blom med brokiga, gula och rödvioletta kalkblad. Bestån
det upptog en yta av ca 1 m2 och hade 60-70 blomstjälkar. Arten har av 
fil. dr Carl Blom bestämts till Iris versicolor L. I Hylander, Nordisk 
kärlväxtflora I, uppges den som förvildad från endast en lokal, ett skogs
kärr på Fyn, Danmark. Sommaren 1959 undersökte jag lokalen närmare, 
och det förut funna beståndet hade även då 60-70 blomstjälkar. Dessutom 
fanns växten på 6 andra punkter spridda på en sträcka av mer än 300 m, 
av vilka några var inom Sjötofta sn och resten i Håcksviks sn. Den nedersta 
lokalen var strax ovanför Tinkaåns utlopp i Skyarpssjön, Håcksviks sn. 
Arten växte i sankmark på varierande avstånd från åkanten och hade till
sammans över 100 blomstjälkar.

Övriga växter i och vid ån är på denna sträcka: Alisma plantago-aqua- 
lica, Carex roslrata, Equisetum limosum, Glyceria fluitans, Juncus bulbosus, 
Nuphar luteum, Nymphaea alba, Lysimachia thyrsiflora, Lylhrum salicaria, 
Menyanthes trifoliata, Peucedanum palustre, Potentilla palustris, Ranunculus 
flammula och Scirpus fluitans.

Röstorp, Axelfors, den 25 maj 1960.
Uno Bergengren.
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RECENSIONER.

V. J. Chapman, Salt Marshes and Salt Deserts of the World.
Plant Science Monographs edited by Professor Nicholas Polunin. 

Leonhard Hill (Books) Ltd, London 1960. 392 s. Pris 95 s.

Redan för ungefär 25 år sedan publicerade professor V. J. Chapman de 
första resultaten av strandängsundersökningar i sydöstra England. Strän
derna vid havet ha förblivit författarens stora intresse och 1950 återfanns 
han bland deltagarna i en strandängsexkursion vid Sveriges västkust i 
samband med 7:e Internationella Botanistkongressen. Utom flera arbeten 
över strandängsvegetationen i England har professor Chapman offentlig
gjort resultaten av undersökningar av strandängsvegetation i så vitt 
skilda delar av världen som östra Nordamerika och Nya Zeeland. I här 
anmälda arbete lämnar förf. en global översikt av vegetationen på havs
strandängar och i saltöknar. Huvudvikten har dock lagts på havsstrand
ängarna och naturligt nog på dem i England, där förf. företagit sina mest 
ingående studier.

Innehållet har fördelats på tolv kapitel. I de inledande antydes strand
ängarnas utbredning på jorden och vegetationens allmänna karaktär. För
utsättningarna för strandängsbildning, strandängarnas byggnad och ut
veckling skildras ingående och belysas av flera figurer, bl. a. utomordentligt 
vackra flygfotografier. Tidvattnets inverkan på strandängsvegetationen 
och markfaktorerna överhuvud ägnas vederbörlig uppmärksamhet.

Arbetets tyngdpunkt ligger på beskrivningen av havsstrandängarnas 
vegetation. Framställningen vittnar om en grundlig kännedom om littera
turen i ämnet, och resultatet har också blivit en översikt av vegetationen 
på havsstrandängar i skilda världsdelar, som man tidigare saknat mot
svarighet till. Av denna framgår det, att vegetationen på strandängarna i 
Europa och Nordamerika numera är tämligen väl känd, medan t. ex. Syd
amerikas fortfarande är sämre utforskad.

Författaren ägnar stor uppmärksamhet åt successionen och understryker, 
att havsstrandängarnas växtsamhällen ofta motsvara endast ett utveck
lingsstadium mot ett klimaxsamhälle. Strandängsvegetationen på jorden 
kan därför inordnas i ett antal successionsräckor (seres).

De dominerande arterna i strandängs- och saltökensamhällen äro be
gränsade till ett relativt fåtal släkten. Successionsräckorna kännetecknas 
därför ofta av taxonomiskt och ekologiskt närbesläktade arter på varandra 
motsvarande nivåer. I ett schema över strandängsvegetationens sociologi 
ha samhällena fördelats på nio ordningar. Schemat visar, om vegetationen 
bör uppfattas som ett successions- eller klimaxstadium och om ordningar 
Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960): 3



RECENSIONER 493

och förband innehålla taxonomiskt närbesläktade och ekologiskt vikarie
rande arter.

I ett fysiologikapitel diskuteras halofyternas salttolerans och förmåga 
att kontrollera det osmotiska trycket i vävnaderna. Där refereras resul
taten av undersökningar av groning, tillväxt, andning och avdunstning 
hos halofyter under skilda salthaltsförhållanden. Man får dock ett intryck, 
att åtskilligt återstår att göra på detta område. Resultaten hos skilda 
författare peka ofta i olika riktning. Slutligen ägnas ett kapitel åt ut
nyttjandet av havsstrandängarna och inlandets saltmarker och deras eko
nomiska betydelse för framtiden.

För den som vill ha en inblick i den halina vegetationens sociologi på 
vår jord och de autekologiska och synekologiska problem, som halofyternas 
förekomst väcker, utgör professor Chapmans arbete en mycket värdefull 
källa. Det kommer att följas av ett liknande över jordens mangrovevege- 
tation och ett över sanddynernas vegetation.

Vilhelm Gillner.

Utilization of Nitrogen and its Compounds by Plants. Nr 
XIII i serien Symposia of the Society for experimental Biology. Ed. H. K. 
Porter. The University Press, Cambridge 1959. 385 s. Pris 50 sh.

Nutrition of the Legumes. Ed. E. G. Hallsworth. — Butter- 
worth’s Scientific Publications, London 1958. 359 s. Pris 45 sh.

Den förstnämnda volymen utgör en samling av 20 uppsatser, vilka be
handlar skilda delar av växternas kvävemetabolism. De flesta bidragen 
präglas av biokemiskt tänkande, och framställningen vänder sig således i 
högre grad till laboratoriefysiologen än till den i fält arbetande botanisten.

D. Nicholas inleder med en översikt över metall-enzymernas roll vid 
nitratreduktionen. De aktuella oorganiska elementen vid dessa reaktioner 
är järn, koppar och molybden, men även närvaro av zink, mangan och 
magnesium är av betydelse för enzymaktiviteten. Förf. diskuterar bl. a. 
alternativa reaktioner för cellernas utnyttjande av hydroxylamin och anser, 
att bildandet av oximer utgör ett led i en avgiftningsmekanism för av
skaffande av hydroxylaminet.

De termodynamiskt möjliga kemiska reaktionsvägarna vid biologisk kväve
fixering tas upp till behandling i ett avsnitt signerat F. R. Roberts. Hu
vudfrågan i detta sammanhang blir huruvida den mycket stabila kväve
molekylens första reaktion tillsammans med det hypotetiska enzymet ni- 
trogenas är en oxidation, en reduktion eller en hydrolys. Intet av alterna
tiven är till synes otänkbart, men efter att ha ventilerat den moderna littera
turens viktigaste åsikter i frågan vill förf. stanna vid det förstnämnda. 
Bildningen av ammoniak eller aminogrupper skulle således vara en sekun
där operation.

Alkaloiderna ha ägnats två kapitel av de tjugo. För det ena svarar K. 
Mothes, som här ger nya perspektiv på biosyntesen av alkaloider. Denna 
artikel är för den alkaloidintresserade så mycket mer välkommen, eftersom 
Mothes i sin framställning om nämnda ämnen i Handbuch der Pflanzen
physiologie behandlade just biosyntesen eller biogenesen mycket kort
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fattat. Läsaren får nu bl. a. med hjälp av tydligt ritade strukturformler 
följa uppbyggnaden av några alkaloidkomplex, så t. ex. isokinoliner och 
indol-antranilsyraföreningar.

E. G. Bollard presenterar en välskriven och intressant artikel om ure- 
ider och urinämne i växtriket. Urinämne, som i botaniska sammanhang 
huvudsakligen är känt från mykologin och bakteriologin, kan utnyttjas 
som kvävenäring av en hel del kulturväxter t. o. m. med bättre resultat än 
nitrat- och ammoniumsalter. Dessa uppgifter har förf. ställt samman i 
föredömligt klara tabeller. Vidare diskuteras urinämnets vidare öden i 
växtcellerna, varvid framgår, att även arter som saknar enzymet ureas 
direkt kan utnyttja upptaget urinämne sannolikt genom en reaktions- 
följd utgörande omvända förloppet av den s. k. ornitincykeln, vilken sva
rar för urinämnesbildningen i djurens lever.

Det bör slutligen nämnas, att aminosyraupptagande och aminosyra- 
metabolism även är representerade i denna rikhaltiga volym med sex upp
satser. Leguminosernas speciella försörjningsproblem har dock givits mera 
begränsat utrymme i detta senaste symposium hos Society for experimen
tal Biology.

Problemställningar av sistnämnda typ ser man däremot i myckenhet i 
den andra ovan anförda publikationen, som utgör resultatet av Fifth Easter 
School in Agricultural Science 1958 (Proceedings of the University of Not
tingham).

Här redovisas 24 föredrag med åtföljande diskussioner, av vilka de flesta 
har praktisk botanisk anknytning, medan avsnitt med biokemiska as
pekter utgör minoriteten.

Mineralnäringens betydelse för tillväxt och produktion är ett tema, som 
återkommer i åtskilliga bidrag. Efter en populär översikt över de för legu- 
minoserna nödvändiga mikroelementen gör E. J. Hewitt en analys av 
behovet och effekten av molybden. Plantornas molybdenstatus är, fram
håller förf., ej endast beroende på tillgången av grundämnet ifråga utan 
påverkas av flera andra ytterfaktorer — här nämnes sulfat-, fosfat- och 
manganförråd samt jordens pH och kvävekapital.

Aluminiumeffekten, speciellt giftigheten, tas upp av I. H. Rorison, 
C. D. Sutton och E. G. Hallsworth. Kalkningens effekt på tropiska 
baljväxter utredes ingående av D. O. Norris.

En särskild avdelning av boken har fått rubriken Field aspects, under 
vilken ett föredrag av W. Ellison, The Role of Legumes in Farm Ecology, 
tilldrar sig ett berättigat intresse. Det gäller närmast baljväxternas bety
delse för människan och jorden inom olika klimatområden, men här till
kommer även en rad andra tänkvärda växtekologiska synpunkter. Elli
sons föredrag skulle väl försvara en plats som kapitel i en lärobok i allmän 
botanik.

Även denna femte Easter School-publikation avslutas med ett avsnitt 
kallat Demonstrations, där experiment och försöksanordningar av väx
lande uppgift presenteras. Tyvärr är det ganska svårt för en »icke-medlem» 
att få ut tillräckligt med fakta ur de mycket korta beskrivningarna. Här 
vore en avsevärt utökad samling figurer önskvärd.

L. O. Lundkvist.
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Developmental Cytology. The Sixteenth Symposium of the Society 
for the Study of Development and Growth. Ed. Dorothea Rudnick. — 
The Ronald Press Company, New York 1959. 215 s. Pris 7 dollar.

Cell, Organism and Milieu. The Seventeenth Symposium of the 
Society for the Study of Development and Growth. Ed. Dorothea Rud
nick. — The Ronald Press Company, New York 1959. 326 s. Pris 8 dollar.

Frågan »arv eller miljö?» besvaras numera oftast med påståendet »arv 
och miljö». Något som däremot är svårare att besvara är hur arvs- och 
miljöfaktorerna gripa in i och dirigera utvecklingen av levande organismer. 
The Society for the Study of Development and Growth har i två konferen
ser behandlat hithörande problem. Föredragen ha nu samlats i de båda 
ovan angivna böckerna. »Developmental Cytology» (1957 års konferens) 
behandlar utvecklingen av celler och cellbeståndsdelar under inverkan av 
ärftliga faktorer. I det första kapitlet, författat av J. R. Preer, lämnas 
en översikt av dessa faktorer hos protozoer. Arvsfaktorer kunna ju finnas 
även i andra cellbeståndsdelar än kromosomerna. Särskilt behandlas toffel- 
djurens serologiska reaktionstyper, vilka delvis kunna förändras av miljö
faktorer, fastän de äro bundna till vissa gener.

Några följande kapitel ägnas åt kromosomer. Flär behandlas kromo- 
somantalet hos friska vävnader och tumörer samt en del morfologiska iakt
tagelser av spottkörtelkromosomer hos insekter. Kromosomtalsförändringar 
hos växter diskuteras av C. R. Partanen. Den somatiska polyploidin har 
man velat sätta i samband med celldifferentieringen. Frågan är nu, om 
inte dessa båda processer, differentiering och kromosomtalsförändringar, 
äro helt fristående från varandra. Vävnader med meristematisk karaktär 
måste dock bibehålla det ursprungliga kromosomantalet.

Ett svenskt bidrag har lämnats av D. von Wettstein. Plan redogör 
för undersökningar av kloroplasternas struktur och utveckling med hjälp 
av ett antal intressanta elektronmikrofotografier. Lamellstrukturen och 
grana i kloroplasterna utbildas först på ett påfallande sent stadium, varvid 
närvaro av klorofyll eller protoklorofyll tycks vara nödvändig. Om en del 
andra cellbeståndsdelars utveckling handlar ett kapitel av D. W. Fawcett. 
Särskilt behandlas mitokondrier, Golgiapparaten och det endoplasmatiska 
retikulet. Intressant är åsikten, att detta retikulum skulle tjäna som en 
slags kommunikationsled mellan cellens olika delar (förutom att det är 
säte för proteinsyntes).

Mottot för 1958 års konferens, som resulterade i boken »Cell, Organism 
and Milieu», var differentiering och tillväxt i förhållande till en föränderlig 
kemisk miljö. Exempel på en sådan differentiering i olika animaliska väv
nader lämnas av C. E. Wilde. I samband härmed uppkommer frågan om 
vid vilket stadium av utvecklingen som cellerna differentieras. Författaren 
diskuterar t. o. m. om det över huvud taget finns några odifferentierade 
celler. Morfologiskt lika celler visa sig ju ofta vara fysiologiskt olika. En 
annan intressant fråga, som berörs, är i vilken utsträckning genotypen är 
lika i differentierade celler. Vissa försök ha antytt, att så ej behöver vara 
fallet.

Ett antal kapitel handla om hormoners inverkan på utvecklingen. En-
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zymet fosfatas i tarmkanalen hos embryon av möss och kycklingar bildas 
sålunda under inverkan av cortison. Härom lämnas en närmare redogörelse 
av F. Moog. Ett kapitel av H. A. Schneiderman och L. I. Gilbert handlar 
om insekters tillväxthormoner. J. G. Torrey beskriver försök över till
växten hos isolerade rötter med särskild hänsyn till de meristematiska 
vävnaderna. Det har visat sig, att de centrala delarna av det apikala meri- 
stemet ha en mycket låg ämnesomsättning och en låg delningsaktivitet. 
Det tycks i stället vara de perifera delarna, som svara för uppkomsten av 
rotens celler. Odling av såväl hela rötter som enstaka celler diskuteras. 
Även här behandlas frågan om differentiering och polyploidi. Ett kapitel 
av L. C. Luckwill handlar om tillväxthormoners betydelse för frukt
utvecklingen. Dessa hormoner bildas troligen i endospermet och kunna 
bestå av flera olika ämnen av okänd kemisk natur. Dock ingår förmodligen 
indolylättiksyran i detta komplex av auxiner.

Morforegulatorer behöva inte alltid bestå av komplicerat byggda mole
kyler. Även ett så enkelt ämne som koldioxid kan ha en strukturdirigerande 
effekt, vilket diskuteras i ett kapitel av W. F. Loomis. Hydror, som förökas 
genom knoppning, utbildas till han- och honindivid och förökas sexuellt 
vid högre C02-tryck än normalt. Även andra fall behandlas, där C02- 
trycket kan verka differentierande. Andra enkla ämnesomsättningspro- 
dukter, t. ex. ammoniak, kunna tänkas ha liknande verkan.

Som framgår av ovanstående rikta sig dessa böcker till cellforskare bland 
både botanister, zoologer och medicinare. Att dra fasta gränser mellan 
olika vetenskapsgrenar är ofta olyckligt, och det skulle vara särskilt olyck
ligt inom detta område.

Arne Holst.

Subcellular Particles. The Fifth Annual Symposium Publication 
of the Society of General Physiologists. Ed. Teru Hayashi.—The Ronald 
Press Company, New York 1959. 213 s. Pris 6 dollar.

Om partiklar i levande celler och om sambandet mellan struktur och 
funktion hos dessa handlade den konferens, som The Society of General 
Physiologists hade anordnat 1958. Av konferensens föredrag har blivit boken 
»Subcellular Particles», som presenterar några av de aktuella problemen 
på detta område.

I det första kapitlet lämnar A. B. Novikoff en översikt av de metoder, 
som bruka användas vid studiet av den s. k. biokemiska cytologin. Att 
metoderna äro ytterst knapphändigt behandlade är beklagligt, men får 
tillskrivas redogörelsens inledande karaktär. Författaren försöker även 
avvisa den kritik, som ibland riktas mot vissa metoder, t. ex. användningen 
av homogeniserade vävnader. Härom kan diskuteras mycket, men de re
sultat, som hittills ha uppnåtts med metoden ha onekligen visat sig vara 
värdefulla. Mitokondrierna i ett leverhomogenat anses också vara helt 
oskadade. Mikrosomerna däremot ha ju visat sig uppkomma under be
handlingen genom sönderdelning av det endoplasmatiska retikulet.

Gränsytors betydelse för enzymreaktioner behandlas i ett kapitel av 
Sv. Bot. Tidskr., 54 (i960): 3
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A. D. McLaren och K. L. Babcock. Om ytor handlar även nästa kapitel, 
där S. M. Siegel redogör för försök över deras strukturdirigerande verkan 
vid polymerisation. På så sätt kunna t. ex. cellulosafibrer medverka vid 
framställning av lignin ur eugenol vare sig cellulosan föreligger in vivo som 
en cellvägg eller in vitro i form av ett filtrerpapper. Härefter följa några 
redogörelser för undersökningar av olika cellbeståndsdelar, såsom mito- 
kondrier, Golgiapparaten, m. m. Ett kapitel diskuterar den fotosyntetiska 
fosforyleringen hos vissa bakterier. För lysosomer, en ny typ av partiklar, 
redogör C. de Duve. Lysosomerna innehålla ett antal hydrolyserande 
enzym, vilka kunna frigöras för att nedbryta främmande ämnen, som tagits 
upp av cellerna, eller för att bryta ned cellerna själva vid autolysen. Kun
skapen om lysosomerna är ännu relativt begränsad. De ha hittills blott 
påträffats i animaliska vävnader. Slutligen behandlas syntesen av äggvite
ämnen och polynukleotider i några kapitel. Försök ha bl. a. gjorts med 
isolerade cellkärnor, vilkas förmåga att framställa proteiner ur aminosyror 
har studerats. Härvid har betydelsen av nukleinsyrorna DNA och RNA 
för proteinsyntesen kunnat undersökas närmare.

Arne Holst.

Wilhelm Lötschert, Vegetation und Standortsklima in El 
Salvador. Eine pflanzengeographisch-ökologische Studie. 
— Botanische Studien, herausgegeben von W. Troll & H. von Gutten- 
berg, Heft 10. vm, 88 s., mit 38 Abbildungen im Text und 20 Tafeln. 
VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1959. DM 14.30.

Wilhelm Trolls »Botanische Studien» har sällan något av intresse för 
taxonomiskt inställda botanister; i regel rör det sig om fysiologi och mor
fologi. Då växtsociologiska uppsatser då och då publiceras, rör det sig i 
regel mer om fysiologisk geografi än om botanisk geografi. Så även i detta 
anmälda häfte. Men även en ren botanist kan ha nöje av denna lilla korta 
studie. Analyserna äro bra, trots att växterna oftast endast få en sekundär 
plats mellan alla temperatur- och nederbördslistor. Huvudvikten är lagd 
på klimatet, och vad som genomgående fattas är jord- och markanalyser.

Är man litet invand med den sydamerikanska floran, är det en trevlig 
genomgång man får av Latin-Amerikas minsta republik, som dock har höj
der på 2 700 m (vilka här sociologiskt kallas »Ericaceen-Windbusch»), — 
Strax norr om ekvatorn kan det ju tyvärr ej bli så mycket mer av påramo- 
och puna-vegetation. Värdefullast i boken, åtminstone för en »sydameri
kan», är dock, förutom profilerna, de 20 planscherna, där man igenkänner 
flera av vegetationstyperna. Verkligt vacker är Tafel I, med en fruktifi- 
cerande Urera baccifera. Klaga kan man möjligtvis på Tafel VIII, där 
Xiphidium-bladet kallas »fächerförmig».

Benkt Sparre.

Alfonso Vinci, Fiori delle Ande. — Leonardo da Vinci Editrice, 
Bari 1960. 68 s. 4 + 66 färgbilder. Pris 1 500 lire.

För en Sydamerikafarare som undertecknad var det ett nöje att få denna 
lilla läckra bok i sina händer och med en igenkännande suck bläddra ige-
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nom de 70 färgbilderna. Det är tacknämligt att något förlag vågar sig på 
vågstycket att ge ut en sådan bok; vi skulle här hemma gärna se t. ex. Eric 
Hulténs vackra blombilder i bokform och ej enbart på Botaniska För
eningens eller Sällskapets sammanträden. Författaren är, enligt förlagets 
uppgifter, en känd italiensk forskningsresande (hans bok Samatari har över
satts och utgivits hos Bonnier), som under några år föreläst i botanik vid 
Universidad de los Andes i Mérida, i skuggan av Venezuelas högsta berg, 
Pico Bolivar, nära Colombias gräns. Efter en kortare växtgeografisk och 
ekologisk orientering, som nästan genomgående verkar vederhäftig, pre
senteras ett 60-tal av övre skogszonens och påramos arter. Reproduktionerna 
äro genomgående goda; synd bara att formatet (i regel 5x5 cm) är för 
litet för att riktigt få fram skönheten hos många av dessa blommor.

Men — och ett stort men dessutom — skall en bok som denna ha något 
värde, måste man kunna lita på bestämningarna, och här brister det i myc
ket. Författaren tackar i inledningen till »parte descrittiva» två för mig 
obekanta storheter vid universiteten i Mérida och Caracas för deras hjälp 
med bestämningen av arterna, vilket han gott kunde låtit bli. Många lätt
igenkännliga släkten (oftast är endast släktnamnet utsatt), såsom t. ex. 
Oenothera och Sisyrinchium, stå nu som obestämda. Men värre än så är, 
att en Epilobium står som obestämd ». . . probabilmente alle Borraginacee», 
att en vacker och klar bild av Lobelia tenera kallas »Linaria sp.», och att en 
typisk scrophulariacé som Angelonia på en klar och tydlig bild med både 
blommor och frukter kallas »obestämd borraginacé». Detta bara några 
exempel.

Men bilderna äro som sagt vackra och värda det billiga priset (ungefär 
13 kronor).

Benkt Sparre.
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