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NÅGRA ANTECKNINGAR OM VEGETATION OCH
FLORA PÅ GÖTÖN OCH SKÅPHOLMARNA
I MÄLAREN.
AV

CARL-JOHAN CLEMEDSON.
Inledning.
Mälaren har cirka 1300 öar och holmar. Av dessa synes det stora
flertalet vara endast ofullständigt utforskade ur botanisk synpunkt.
I varje fall torde detta gälla för områdets mellersta del, medan de
västliga och särskilt de östliga delarna i stockholmstrakten är bättre
undersökta. Beträffande Selaön, Mälarens största ö belägen nära
Strängnäs, gjordes en omfattande inventering över dess flora i början
av detta århundrade av folkskolläraren Nils Hallsten i Överselö,
men såvitt bekant publicerades resultaten härav inte, och troligen
har hans anteckningar och samlingar gått förlorade.
I samband med studier över Selaöns vegetation och flora har för
fattaren till dessa anteckningar kommit att intressera sig för en del
mindre öar och holmar i Selaöns omedelbara närhet. Flera av dessa
uppvisar en vegetation, som avsevärt skiljer sig från den man möter
på Selaön och andra större öar i närheten såsom Tosterön och Adelsö.
Då dessa mindre öar och holmar är betydligt mindre kulturpåverkade
än de större öarna, exempelvis Selaön, som varit odlad sedan mycket
lång tid tillbaka, men ändock ej helt orörda av mänsklig odling,
synes de äga ett betydande intresse ur vegetationshistorisk synpunkt.
I den tidigare floristiska litteraturen från Södermanland finns
endast ett fåtal spridda lokaluppgifter från Selaön och de mindre
holmar, som ligger väster och nordväst om denna. De tidigaste
lokalangivelserna möter vi i Carlsons Flora Strengnesensis (1791),
som ger enstaka uppgifter från exempelvis Källarholmarna (Calamagrostis canescens1, Origanum vulgare, Tilia cordata), Morrarön
1 Växtnamnen återges med nomenklatur enligt Förteckning över Skandinaviens väx
ter, utgiven av Lunds Botaniska Förening 1941.
18- 61173302
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(Melandrium rubrum, Sedum album), Nybbleholm (Calystegia
sepium, Lathy rus silvestris, Ribes rubrum), Oknön (Vise um album, på
ek), Prästholmen (Allium oleraceum), Rullingen (Origanum vulgare)
Rullingskär (Calamagrostis canescens), Sankt Pers skär (Myrica gale),
Segerön (Anthyllis vulneraria, Moehringia trinervia, Vicia tetrasperma,
Pastinaca sativa, Senecio silvatieus, Veronica chamaedrys), Skarpan
(Calystegia sepium, Convallaria majalis, Dentaria bulbifera, Eupatorium cannabinum, Lithospermum officinale, Torilis japonica),
Tynnelsö ö (Agrostis stolonifera, Carex montana, Carex fdiformis) och
Vaxängsskär (Polygonatum multiflorum, Lactuca muralis, Tilia cordata) samt Gåsholmen vid Vaxäng i Toresund (Veronica spicata).
Även Hofberg (1841-42, 1852) och Thedenius (1871) har enstaka
uppgifter från dessa och från andra småöar inom samma område.
Bland Hofbergs uppgifter kan nämnas: Fläsklösan i Kolsundet
(Linaria vulgaris Peloria, Veronica spicata var. hybrida), Morrarön
(Pyrus communis, Humulus lupulus), Segerön (Cardamine hirsuta,
Dentaria bulbifera), Skarpan (Herminium Monorchis, Hammarbya
paludosa), Stora Skinnpälsen (Draba muralis) och Vaxängsskär
(Valerianella locusta). Från Thedenius (1871) kan ytterligare
följande uppgifter hämtas utöver de ovan nämnda: Morrarön
(Viscum album), Prästholmen (Asparagus officinalis), Segerön (Litho
spermum officinale) och Vaxängsskär (Veronica longifolia).
Floristiska uppgifter från öarna och holmarna omedelbart öster
om Selaön saknas däremot såvitt bekant helt. Flera av dessa,
exempelvis Ringsön och särskilt Götön och Skåpholmarna har dock
åtskilligt av intresse att bjuda på ur botanisk synpunkt. Ringsön
är bebyggd och delvis uppodlad, medan kulturpåverkan på de sist
nämnda varit mindre, varför de kan förväntas hysa en mera ur
sprunglig vegetation utan starkare inblandning av synantropa ele
ment.
Det floristiska underlaget till dessa anteckningar har erhållits vid
några besök på Götön och Skåpholmarna dels vid 1930-talets mitt,
dels under senare delen av 1950-talel. Besöken har skett framför allt
under våren och försommaren. Någon fullständig undersökning av
vegetationen och Horan har ej kunnat göras. Den bifogade art- och
frekvensförteckningen är därför endast preliminär. Avsikten är så
lunda inte att här presentera en uttömmande floristisk redogörelse
utan endast att väcka intresse för en vidare botanisk utforskning av
dessa områden i Mälaren.
Sv. Bot. Tidskr., 55 (HI61): 2
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Fig. 1. Karta över Prästfjärden i Mälaren med Götön och Skåpholmarna.

Götön.
Götön är belägen öster om Selaön cirka 4 km ostsydosl om Mälsåkers slott (fig. 1). Den har enligt lantmäterikartor från 1920-22 en
yta av 70,14 bar. Götön tillhör geologiskt sett det östsvenska gnejs
området. Berggrunden, som på mellersta norra delen av ön går i
dagen i form av ryggar på några ställen, utgörs sålunda av gnejs.
Granit träffas ingenstädes på ön.
I)e lösa lagren består till större delen av krosstensgrus. Flerstädes
träder rullstensförekomster i dagen, vilka strax ovanför stranden
ofta påträffas i form av mindre vallar. I öns södra del finns ett
mosandsområde, vilket åt östra sidan övergår i ett mindre område
med ren åkerlera. Riklig förekomst av liera kalkgynnade arter tyder
på att de lösa, minerogena avlagringarna har ett relativt rikligt kalk
innehåll.
I arkivalierna kan Götön följas tillbaka till 1700-talets början. Den
har under större delen av denna tid tillhört Mälsåkers gods.
Pa en lantmäterikarta från 1600-talet över »Mälsåkers säthes
gårdh belägen i Seelbo härad och Ytter Seela sochn efter Geographisch
afmätnigh allattad och uthrytadh med allt deth der under begripes
zinom råå och röör af H. Kanie» finns Götön inte med. Första gången
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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vi möter den är på en »Geometrisk Affattning öfver Göthöön uthi
Mälaren i Räfsnäs Lähn, Zehlebo Härad och Yttersela» socken, en
lantmäteriakt, som var på hans »Excell.s Konug" Råd Praesidenten
och Gouverneuren Högwälborne Carl Gyllenstiernas Ordres för
rättad Anno 1716». I beskrivningen till denna karta, som upprättats
av Dan. Milander, sägs »Göth Öen har tillförende bestådt af en
oskattlagd Crono Öö, som af Kong. Majth och Cronan Grefwinnan
och Högwählborne Fru Anna Maria Soop allernådigst fått tillstånd,
jemte några andra hemman och lägenheter belägne i Gripsholms
och Räfsnäs Lähner i Sudermanland sig atl lillbyta mot Wederlag i
Samma Province och skaldades Anno 1717 till 2 Dr 16/: Silfver
Räntha».
Götön förblev i Mälsåkers gods ägo till strax före 1920. I slutet av
1930-talet förvärvades ön av Svenska Metallindustriarbetarförbundet,
som utnyttjar den som fritidsområde. Vid detta tillfälle genomfördes en
ganska omfattande skogsavverkning och röjning av buskvegetationen.
Skogsbeståndets sammansättning synes ha varierat under de se
naste århundradena, så alt under vissa tider skogen bestått över
vägande av barrskog, medan under andra perioder lövskogsvegeta
tion dominerat. Givetvis måste detta även ha haft en viss inverkan
på fält- och bottenskiktets sammansättning.
I beskrivningen till den ovan nämnda lantmäterikartan av år 1716
omnämns den mera låglänta, ganska släta östra delen av ön med
följande ord: »Är nu slät Betes Plattz uthom ..., och öön emellan
Bergen är af tämlig godt bete bestående, sampt med Eek- Talloch Graan- så ock åthskillige slag Lööf Trän ... bewext; Dock lins
hon ej til Jordmon af den beskaffenhet, att der någon åker kan upp
göras så att hon kan beboos.»
Under 1800-talets förra hälft synes barrskogen ha övervägt. På en
ägokarta över Mälsåker upprättad år 1804 står sålunda: »Göthön
med behållen Barrskog beväxt är på en del stellen bergig; men på
en del jämn ländad vacker mark, nyttjas till bete.»
På 1870-talet inträffade en händelse, som säkerligen blev av en
viss betydelse för öns vegetation. Mälsåker och därmed även Götön
hade år 1853 förvärvats av presidenten i Bergskollegium, Fredrik
Åkerman. Han lämnade det emellertid åter 1869, och därefter
inträdde en förfalloperiod för godset med täta ägarebyten, under
vilken man sökte exploatera dess tillgångar så mycket som möjligt.
Bland annat lät man någon gång omkring 1870 hugga ner avsevärda
delar av skogen på Götön till timmer. Någon ordentlig upprensning
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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skedde inte, utan marken täcktes med ett ställvis metertjockt skikt
av ris och skat. Något år därefter uppstod så en skogsbrand på ön,
och den spred sig med katastrofal snabbhet i det torra riset och
brände ner större delen av den återstående barrskogen på ön. Det
var huvudsakligen endast den södra delen av ön, där skogen hade
stark inblandning av lövträd, som undgick förödelsen. Det får väl
tolkas som ett försök att ytterligare utnyttja Götön att man året efter
branden lät beså delar av det avbrända området med råg. Enligt
muntliga uppgifter, som stått att erhålla i denna fråga, skall man
ha erhållit en utomordentlig skörd. Det synes dock som om man
skulle ha sått endast ett enda år.
Så småningom började den i söder kvarvarande lövskogen att
sprida sig norrut över ön, och för närvarande utgör lövskogen, om
xuan undantar öns nordligaste del, det dominerande elementet.
Kampen mellan barrträd och lövträd är tydlig, och barrskogen befin
ner sig flerstädes på frammarsch i gränsområdet mot lövskogen.
Götön har liksom Skåpholmarna använts som bete och säkerligen
även för lövtäkt. Betestrycket torde dock ej ha varit särdeles starkt,
men det har sannolikt medverkat till att det särskilt på Götön har
utvecklats en lund- eller lövängsnatur, som fortfarande existerar på
en del av småöarna i Mälaren, men som nästan helt har försvunnit
på Selaön och överhuvud taget i denna del av vårt land. Götön
synes därför erbjuda ett utmärkt tillfälle till studier av mellansvensk
lund- och lövängsnatur och av i huvudsak självsådd, indigen flora.
Den ovannämnda rågsådden på Götön för cirka 90 år sedan grumlar
i viss mån bilden, och den torde i förening med den tidigare betes
gången på ön kunna förklara förekomsten av flera säkert antropokora element i öns flora.
Det torde kunna diskuteras, huruvida man skall använda be
teckningen löväng eller lund för den förhärskande vegetationstypen
på Götön. Ordet »löväng» har kommit att användas med olika
betydelse i botanisk och i odlingshistorisk bemärkelse och dess an
vändning har bestritts av en del författare (ex. Gustawsson 1954).
Botaniskt sett är lövängen en komplex vegetationstyp (Sjörs 1956)
med många övergångstyper och avläggare (Ai.mquist 1952). Den
egentliga blandade lund- och ängsvegetation, som botaniskt kallas
löväng, är numera sällsynt i dessa trakter. Ur odlingshistorisk syn
punkt däremot har ordet löväng en definitiv betydelse. Lövängen
torde alltid ha varit nära knuten till bebyggelsen (Selander 1955).
Den var en inägoföreteelse (Sjöbeck 1950, 1952 a) och finns numera
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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endast som ett historiskt begrepp, som saknar direkta motsvarig
heter i landskapet. Lövängen uppkom som ett led i bondens försök
att förbättra höavkastningen, och den var framför allt knuten till vårt
lands näringsfattigare delar (Sjöbeck 1952b).
Även begreppet lund har ofta kommit att användas i oegentlig
mening. Ordet lund anses ursprungligen ha använts som beteckning
på ett område med vildvuxen träd- och buskväxtlighet för att öka
markens näringshalt (Gustawsson 1954). I stället för lund har
Gustawsson föreslagit beteckningen enbart »äng». Då ordet äng i
denna del av landet dock sedan länge kommit att avse den sanka,
trädlösa sidvallsängen längs sjöar och kuster (jfr Ryberg 1956),
synes beteckningen lund helst böra användas här. De former av
mänsklig odling, som brukar utgöra underlaget för uppkomsten av
en löväng, nämligen betning, fagning av marken, lövtäkt och slåtter
har på senare tid inte förekommit på Götön, i varje fall inte annat
än ytterst oregelbundet, och därför har området växt igen så alt det
även av denna orsak nu snarare förtjänar beteckningen lund eller
t. o. m. lövskog än löväng. De för lövängen karakteristiska öppna slåtterytorna saknas sålunda numera också helt på Götön.
Några karaktärsdrag i Götöns nuvarande vegetation.

Inom det lilla område, som Götön utgör, kan man finna den zo
nering och flera av de olika vegetationstyper, som förekommer i
Mälardalen och Stockholmstrakten. Om man tager berget på öns
mellersta norra del som utgångspunkt och går mot sydost, har man
överst det ställvis kala berget med hällmarkstallskog i skrevorna.
Nedanför detta område, som är relativt obetydligt till sin areal,
följer så ett blockrikt moränområde bevuxet med blandskog. Där
efter kommer man till det egentliga lundområdet, som omfattar mer
än halva ön. Inom den lågt liggande delen med dålig dränering
öster om berget träffar man ett mindre område med försumpade
björk- och alsnår. Inom öns norra del har vi slutligen barrblandskog.
Strandäng saknas helt.
Vid en skildring av vegetationen på Götön synes det sålunda vara
lämpligt att särskilja några av de olika naturliga vegetationsområden
som finns där, nämligen stranden, lunden, bergspartierna, barr
skogsområdet och våtmarken. Denna indelning måste dock givetvis
bli konstlad, och man skall snart finna, att det existerar ett flertal
övergångsformer mellan dessa vegetationstyper.
I den mån man kan skilja mellan ett östligt och ett västligt floraSu. Bot. Tidskr., 55 (i961): 2
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Fig. 2. Götön. Västra stranden.

område i Södermanland, med en gräns i dalgången SträngnäsÅker-Gnesta-Hållsviken, kommer Götön att tillhöra den östra delen.
Några arter med typisk östlig utbredning träffas sålunda här, exem
pelvis Melica nutans, men däremot ingen enda med typisk västlig
utbredning. En annan art med typisk östlig utbredning, nämligen
Melampyrum nemorosum, som förekommer rätt rikligt på östra delen
av Selaön men torde saknas på den västra, har förgäves eftersökts
på Götön.
Stranden.
Vad som framför allt frapperar, då man närmar sig Götön från
Selaösidan, är den torftiga, artfattiga sjövegetationen på öns västra
sida (se fig. 2). På Milanders ägokarta från 1716 sägs: »Siön rund
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Fig. 3. Götön. Strandparti från öns sydöstra del.

omkring är af gallstrand bestående, och kan der sålunds heller ej till
Fiske någon förhoppning göras.» Denna karakteristik är ihög grad träf
fande för den väslra stranden än idag men däremot ej i samma grad för
den östra och södra (fig. 3). Sjöbottnen är på den västra sidan stenig,
och nakna svallade stenar utmärker även euliloralavsnittet, som
några meter längre upp övergår i en eller ett par rullstenssträngar.
Ovanför dessa vidtar så lunden eller skogen. Den submersa vegeta
tionen har inte studerats närmare, men det är uppenbart, att den är
tämligen torftig. Flytbladsväxter såsom Potamogeton-arter (P. natans,
P. gramineus och P. perfoliatus) förekommer endast mycket sparsamt.
Lågvassvegetation saknas och högvass finns endast i smärre ruggar.
Bland herbiderna inom den sparsamma övervattensvegetationen ut
över Phragmites förtjänar att nämnas, att enstaka exemplar av
Eupatorium cannabinum iakttagits på denna sida av ön.
Den södra och östra stranden hyser en rikare vegetation. Detta
framgår av fig. 3, som visar stranden i sydöstra hörnet av ön mitt för
det lilla skär, som på 1716 års karta benämndes »Götöö Skahret» och
som då var skilt från själva Götön av 20 ä 25 meter brett öppet vatten,
men som nu genom uppgrundning är förenat med densamma genom
en sankmark. I den submersa vegetationen förekommer där hl. a.
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Ceratophyllum demersum sparsamt samt Utricularia vulgaris. I påvattensvegetationen tillkommer på denna sida av ön bland spirodelider främst Lemna minor. Ricciocarpus natans, som under det sista
decenniet börjat uppträda kring Selaön och där ställvis nått mycket
stark utbredning, saknades ännu för några få år sedan vid Götö
stranden, men förekom däremot tämligen rikligt i ett litet kärr inne
på ön. Bland nymphaeider förekommer Nuphar luteum sparsamt,
medan en art som Hydrocharis morsus ranne, som är vanlig vid
Selaön, saknas här. Nymphaea alba finns förmodligen men har ej
observerats vid mina besök på ön.
I övervattensvegetationen bör vassvegetationen först nämnas.
Stranden vid sydöstra sidan av ön kantas av ett tämligen mäktigt
högvassbestånd och i själva strandskoningen påträffas ställvis kraf
tiga mattor av torkad vass (se fig. 3). Samtliga fyra högvassbildande
huvudelement påträffas här, Phragmites communis och Scirpus lacustris mycket rikligt, Typha latifolia och Typha angustifolia däremot
endast sparsamt. Bland de vanligare följeväxterna till högvassarterna
märks bl. a. Iris pseudacorus, Rumex aquaticus, Carex gracilis,
Alisma plantago-aquatica, Sium latifolium, Epilobium palustre och
närmare stranden Galium palustre och, ehuru mera sparsamt Galium
uliginosum.
Mälarens relativt låga trofigrad avspeglas tydligt i Götöns spar
samma strandvegetation, och ur klassificeringssynpunkt torde den
här närmast kunna betecknas som Loåe/ia-sjötyp. Det kan då också
nämnas, att ett mindre bestånd av Lobelia dortmanna iakttagits vid
stranden på öns nordöstra sida. En jämförelse av vatten- och strandvegetationen vid Selaön nu och för endast 30 år sedan tyder dock
otvivelaktigt på att näringshalten ökat, och särskilt i vikarna och på
Selaöns västra sida är vegetationen snarast av Potamogeton-sjötyp.
Vegetationen i själva strandzonen från understa eulitoralavsnittet
och upp till det område, där trädvegetationen med främst Alnus
glutinosa börjar, omfattar bl. a. följande arter i fältskiktet, nämligen
Lythrum salicaria, Fdipendula ulmaria, Lycopus europaeus, Lysimachia
vulgaris, Valeriana officinalis, Ranunculus flammula, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Mentha arvensis, Calamagrostis epigejos
och C. neglecta och Taraxacum-arter samt Polygonum persicaria,
Cirsium arvense och Achillea ptarmica. I närheten av bryggan, som
anlades på östra sidan, då ön förvandlades till fritidsreservat, träffas
skelört (Chelidonium majus) samt några exemplar av Filago montana
och Valerianella locusta. Relativt rikligt på den östra stranden, mera
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Fig. 4. Lundvegetation på Götön.

sparsamt på den västra förekommer Calystegia. Överallt här är det
en ren sepium-form med rent vita blommor. På Selaön, där Calystegia
finns på ett flertal ställen, är det däremot ofta fråga om varianter av
Calystegia sepium f. colorata, som har något större och skära blom
mor, och som säkerligen härstammar från den odlade art med röda
blommor, vilken ursprungligen kommit från Kanada. Rena sepiumformer förekommer dock på strandlokaler bl. a. vid Stallarholmen,
Tunavik och Tynnelsö samt på icke strandlokal vid Mälsåkers slott.
Lundvegetationen.
Lundvegetationen på Götön är utomordentligt rik och omväxlande.
Över hälften av ön har en lövträds- och buskvegetation, som kan
betecknas som lund. I)e dominerande trädslagen är björk (lig. 4)
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och asp, men dessutom förekommer ek, ask, rönn och lind samt
ehuru mera sparsamt alm, hägg och oxel. På öns södra del finns ett
mindre område med ett flertal fågelbärsträd (Primus avium), och
vildaplar (Malus silvestris) påträffas här och där. Götön användes
säkerligen i likhet med de närbelägna Skåpholmarna förr fill lövtäkt
och många av de äldre träden, framför allt björkarna, visar tydliga
tecken på att kronan blivit »klappad». År 1739 blev det i vårt land
tillåtet att topphugga björkar, och Fischerström säger år 1785: »Så
länge har Allmogen lopphuggit sina Björkbuskar, 2 alnar från jorden,
att resliga och stadgade Björkar blivit sällsynta.» Hamling, ett ord
som Linné använder i sin Yästgötaresa för ett förfarande som går
tillbaka ända till forntiden, användes även här för att kompensera
den fortgående försämringen av höavkastningen. Det finns t.o.m.
exempel på att man i Västmanland och troligen även i Södermanland
under 1700-talet planterade lövträd, vanligen asp, för att få mera
lövfoder till husdjuren (Barchaeus 1772), sedan höskörden på
mindre än 50 år nedgått till hälften. Det var säkerligen denna till
tagande foderbrist, som gjorde att man tillgrep den förmodligen
relativt besvärliga åtgärden att frakta ut kreaturen för betesgång även
på så relativt avlägset från land belägna holmar som Götön och
Skåpholmarna.
Även buskvegetationen är mycket rik och frodig. De dominerande
elementen i buskskiktet är Corylus avellana, Lonicera xylosteum,
Ribes alpinum och Prunus spinosa. I den nutida svenska lunden och
lövängen brukar hasseln helt dominera buskskiktet. Så måste även
sägas vara fallet på Götön, men den synnerligen rikliga förekomsten
av Lonicera xylosteum och Ribes alpinum är ett iögonfallande drag
här. .Rosa-arter förekommer ganska rikligt inom vissa delar av ön.
I övrigt kan noteras en tämligen riklig förekomst av Berberis vulgaris,
Rhamnus frangula och Crategus-arter. Inom de bergigare delarna
är hallonbuskar rikligt förekommande och i övrigt märks bl. a.
Salix-arter samt ehuru tämligen sparsamt Viburnum opulus och vilda
krusbär (Ribes grossularia).
Ett särskilt omnämnande förtjänar envegetationen inom lundområ
det. Enbuskar förekommer tämligen rikligt där, och trädar tade former
har ofta utvecklats. Såväl enbuskarna som enträden når mången
städes imponerande dimensioner. Enar med en höjd av sex till åtta
meter är sålunda ingen sällsynthet, och enstaka pelarformade
exemplar torde uppskattningsvis nå en höjd av närmare tio meter
(se fig. 5).
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Fig. 5. Pelarformad en på Götön.

Artrikedomen i fältskiktet torde få betecknas som tämligen stor.
På våren möter man flertalet för den sörmländska lundvegetationen
karakteristiska arter såsom Anemone hepatica, Anemone nemorosa
och Anemone ranunculoides, Anthoxanthum odoratum, Cardamine
bulbifera, Corydalis fabacea, Convallaria majalis, Lathyrus montanus,
Lathyrus vernus, Luzula-arter, Primula veris, Pulmonaria officinalis
och VioZa-arter. En tämligen riklig förekomst av synnerligen prakt
fulla exemplar av Lathyrus vernus märks särskilt på öns mellersta
del mellan berget och den sankmark, som är belägen nära stranden
på östra sidan.
Senare under försommaren utgörs det dominerande elementet i
fältskiktet inom stora delar av lundområdet av Lathyrus silvestris.
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Fig. 6. Lundvegetation på Götön med Lathyrus silveslris dominerande i fältskiktet.

Denna förekommer utomordentligt rikligt inom större delen av ön,
och den utgör då den står i blom elt synnerligen vackert inslag i öns
vegetation, där den slingrar sig överallt på marken och klättrar upp i
buskar och träd ofta ända upp till en höjd av ett par meter. På somliga
ställen når Lathyrus silvestris-pojmlationen en sådan mäktighet, att
den fullständigt insnärjer och döljer all annan markvegetation (fig. 6)
Förekomsten av den rikliga vegetationen av Lathyrus siluestris på
Götön är intressant även ur den synpunkten, att denna art torde vara
tämligen ovanlig i denna trakt. Den har inte iakttagits på Skåp
holmarna och såvitt författaren har sig bekant inte heller på Selaön.
Av uppgifterna i stockholmstraktens flora att döma träffas den ej
heller på öarna närmast öster om Götön exempelvis Adelsö, Munsö
och Björkö och inte heller på Ridön omedelbart söder om Götön
eller i Over- och Ytterenhörna på fastlandet närmast söder därom.
Däremot förekommer den på ett par ställen i Åkers socken i Söder
manland, nämligen vid Kalkbro och Ö. Skeppsmora (Johansson
1946).

Bland övriga arter i Götöns lundflora förtjänar nämnas Vida silvatica, Vida sepium, Vida cracca, Geranium silvaticum, Trifolium
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Fig. 7. Vegetationsbild från sydöstsluttningen av berget på Götön.

medium, Plantanthera bifolia, Melampyrum pratense, Geum urbanum,
Actaea spicata och Laserpitium latifolium.
Övergångsområdet mellan lunden och stranden utgöres på syd
västra sidan av en ganska brant stenbunden mark. Bland sommarflorans arter kan där nämnas Chamaenerion angustifolium, som är
mycket rikligt förekommande på torr, stenbunden mark på Mälar
öarna, Urtica dioeca, Chrysanthemum vulgare, Sonchus oleraceus,
Chelidonium majus, Melica nutans, Geranium siluaticum och Pteridium
aquilinum. I buskskiktet märks tämligen rikligt med Rubus idaeus och
Berberis vulgaris. 1 trädskiktet överväger björken.
Berget och barrskogen.
Floran inom öns bergigare del samt i den norr om denna av över
vägande barrträd med mer eller mindre björkinblandning bestående
skogen är helt trivial. Dessa områden har en från nordsörmländsk
harrblandskog på intet sätt avvikande vegetationstyp med huvud
sakligen mossor, lingon- och blåbärsris samt ett fatal allmänna örtoch gräsarter. På bergssluttningarna särskilt den norra bildar hällmarkstallskogen övergång mot slätmarkens barrblandskog, medan
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Fig. 8. Våtmark i det inre av Götön med mycket riklig förekomst av Filipendula
ulmaria.

på södra sidan en buskvegetation med överst hallon längre ner
.Rosa-arter, Lonicera xylosteum och Ribes alpinum bildar övergång
mot lunden (fig. 7). På krönet och norrsidan av berget har Calluna
vulgaris en rätt riklig förekomst och i skrevor med hög fuktighet
förekommer i smärre Polystichum- och Sphagnum-förband Eriophorum angustifolium.
Kärret.
Öster om berget mellan detta och stranden ligger ett mindre,
sumpigt område med ett par mindre alkärr. Inom större delen av
våtområdet dominerar mycket kraftiga bestånd av Filipendula
ulmaria (tig. 8). På våren märkes inom detta område bl. a. även
Anemone ranunculoides, Ranunculus ficaria, Pulmonaria officinalis
och Chrysosplenium alt ernifolium.
I själva kärret förekommer bl. a. Solanum dulcamara, Cirsium
palustre, Alisma plantago-aquatica, Lysimachia tyrsiflora, Hottonia
palustris, Menyanthes trifoliata, Ranunculus flammula, Ranunculus
sceleratus och Care.r vesicaria samt av spirodelider Lemna minor och
Ricciocarpus natans.
Att Götöns vegetation är delvis kultnrpåverkad är obestridligt. Ön
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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har sannolikt under lång tid använts saväl för lövtäkt som till bete,
och en del av den har också, ehuru endast tillfälligt, använts föi
odling. På senare lid har som ovan nämnts dessutom uppröjning
skett på ön. Hur stark kulturinverkan varit på öns ursprungliga
flora kan dock endast med svårighet avgöras och likaså vilka arter,
som kan anses vara indigena och vilka som är synantropa. I ill de
senare torde emellertid utan tvivel den vanliga brännässlan, Urtica
dioeca, höra. Den uppträder på flera ställen på ön i rika bestånd
av mycket kraftiga exemplar. Den är en kvävefordrande art, som
följer och är beroende av mänsklig odling. Dock kan den även upp
träda utan direkt samband med mänsklig verksamhet, exempelvis
på platser med stark fågelgödning. Som ett något avlägset men mycket
slående exempel härpå kan nämnas den utomordentligt kraftiga
nässelförekomsten under träden i den skog på Tromtö i Blekinge,
som hyser en av vårt lands förnämsta hägerkolonier. Mera osäker
ställer sig frågan beträffande förekomsten av åkerogräsen Cirsium
arvense, Sonchus arvensis och Agropyron repens. Dessa, som numera
allmänt är knutna till odlade områden, tillhörde ursprungligen havs
strandens flora. Om Götöns »åkerogräs» har ditförts i samband med
betning eller öns tillfälliga uppodling eller om de härstammar från
på havs- och Mälarstränderna indigena former torde svårligen kunna
avgöras utan en omfattande komparativ genetisk studie. Ytterligare
ett par andra arter av osäker härkomst är Cirsium lanceolatum och
Chelidoninm majus, av vilka i varje fall den sistnämnda sedan gam
malt följt mänsklig odling, då den funnit användning som läkedomsört.
Kryptogamfloran på ön har inte studerats, men hland kryptogamer,
som iakttagits i förbigående kan nämnas ormbunkarna Polypodium
vulgare, Pteridium aquilinum, Dryopteris fdix-mas, Athyrium fdixfemina, Thelypteris dryopteris, Asplenium tricliomanes samt mossorna
Mnium ruyicum (i kärret) och Polystichum vulgare och lavarna
Peltigera aphthosa, Lecanora atra, Cladonia rangiferina och Cladonia
alpestris. Den tidigare omtalade, i kärret förekommande Ricciocarpus
natans förtjänar att särskilt omnämnas. Denna art liar under de två
sista decennierna inkommit till området och har ställvis, exempelvis
vid Selaöns stränder, särskilt de södra och östra, nått en mycket
stor rikedom. Ytterligare kan nämnas att vid ett besök på ön under
sensommaren ganska rikligt med mycket kraftiga exemplar av den
vanliga kanlarellen, Cantharellus cibarius, iakttogs huvudsakligen
på den stenbundna marken strax ovanför strandvallen.
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Skåpholmarna.
Skåpholmarna, eller Tuna holmar som de även kallas, är betydligt
mindre än Götön, och de upptar en yta av endast några har vardera.
Berggrunden, som består av granit, går i dagen här och där. De lösa
minerogena lagren består av krosstensgrus och mosand.
Skåpholmarna har tillhört Tuna by i Ytterselö så långt de kan
följas bakåt i hävderna. På en lantmäterikarta, »Tuna Bys Ägo
Delning uti Södermanland Räfsnäs Lähn Selebo Härd och Ytter
Sela Sochn förrättad Åhr 1758 af Jan. L. Sätterberg» omnämnas de
som »Tvenne Holmar uti Prästfiärden, Skåpholmarne kallade består
af berg och stenig mark, med någon Ek- och Lindskog beväxte;
nyttjas gemensamt till bete». Enligt byordningen för Tuna by använ
des de även av bybönderna för gemensam lövtäkt. Detta skedde i
varje fall ännu så sent som år 1847 (se Hultberg 1935). Enligt
bevarade bestämmoprotokoll skulle man onsdagen den 11 augusti
detta år »med 1 person på hvarje 1/8 hemman taga löf på den s.k.
större Skåpholmen» ( = Västra Skåpholmen).
Tuna by i Ytterselö hade år 1772 fått en byordning godkänd av
häradsrätten. Den innehöll 32 paragrafer av vilka flera behandlar
boskapsskötseln. Denna var baserad på ett extensivt tillvaratagande
av den naturliga växtligheten, och utnyttjandet av utmarken, som
brukades som gemensam betesmark, måste noga regleras i byord
ningen. I § 25 i byordningen för Tuna by stadgas sålunda om förbud
mot att utan överenskommelse släppa in kreatur på de små öarna i
Mälaren: Hofmanns skär (kallas nu Hermansskären) och Skåp
holmarna. Det var vidare helt förbjudet att ha getter på holmarna.
Enligt bystämmoprotokoll från år 1773 indelades byn för bete på
holmarna i två delar, »de på västra sidan insläppa på holmarna i år,
de på östra nästa år: de som ej nyttja Skåpholmarna beta Hofmannsskär» (Hultberg 1935).
År 1816 förrättades storskifte i Tuna by. Det omfattade dock
endast hus- och kalvtomter samt ängsmarken men däremot inte
åkern, som fortfarande låg i vanligt solskifte, tills laga skifte förrättades
år 1829. Incitamentet till skiftet kom från Mälsåker, som då hade
vissa andelar i byn. Bland de delar av byns mark, som emellertid
fortfarande förblev oskiftade, märks bl. a. Skåpholmarna.
Lantmäterikartornas beteckning Västra Skåpholmen för den
större åt Selaösidan liggande och Östra Skåpholmen för den mindre,
som ligger åt Götösidan skall här i fortsättningen användas.
19 - 61173302
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De båda holmarna är helt olika till sin natur. Den östra har
huvudsakligen barrblandskog med gran som övervägande element.
I bottenskiktet överväger här den vanliga väggmossan (Pleurozium
Schreberi). På den västra holmen däremot består skogen huvud
sakligen av ädla lövträd och buskar med ett artfattigt bottenskikt
men ställvis relativt riklig örtflora i fältskiktet. Den sistnämnda
holmen har varit föremål för avverkning under det sista decenniet,
och den var vid det senaste besöket för några år sedan mycket
risig och svårframkomlig på grund av tät och snårig buskvegetation
med främst hassel, ek, lind och try i snåren.
Strandvegetationen utmärks på båda holmarna av tämligen rikliga
högvassar med Phragmites communis och Scirpus lacustris samt bland
deras följearter Carex gracilis, Rumex hydrolapathum och Rumex
aquaticus, Silim latifolium, Alisma plantago-aquatica, Iris pseudacorus,
Polygonum amphibium och Solanum dulcamara. I den strandnära
Vegetationen märks arter sådana som Lythrum salicaria, Scrophularia
nodosa, Epilobium palustrc, Cirsium palustre, Viola palustris, Galium
uliginosum och palustre, Lysimachia vulgaris, Mentha arvensis,
Lycopus europaeus, Ranunculus flammula, Polygonum persicaria samt
Taraxacum-arter. På den västra holmen märks i strandvegetationen
dessutom även Stachys palustris, Torilis anthriscus, Tanacetum
vulgare, Rubus saxatilis samt i strandsnåren åt Selaösidan även
Rubus caesius.
Beträffande vegetationens sammansättning i övrigt på de båda
holmarna hänvisas till den efterföljande preliminära art- och frek
vensförteckningen. Här skall endast pekas på den relativt rikliga
förekomsteji av Galium odoratum på de båda Skåpholmarna, en
art som i övrigt torde vara mindre vanlig i denna trakt. Den har
sålunda av författaren ej iakttagits vare sig på Götön eller på Selaön. Den är däremot känd från Adelsö och Ekerö och från Strängnästrakten (Gorsingeholm) men har däremot ej meddelats från
fastlandet (Över- och Ytterenhörna) söder om öarna.
Ytterligare en intressant uppgift, som emellertid inte har kunnat
bestyrkas, må här omnämnas. Enligt en notis i lokalpressen från
tiden för första världskriget av en amatörbotanist från trakten skall
mistel ha förekommit på Västra Skåpholmen växande i en ek.
Denna uppgift har bekräftats av flera personer i trakten. Vid besök i
mitten av 1950-talet hade emellertid den ek, som skulle ha hyst denna
i södra delen av Mälaren mycket sällsynta växt, sågats ner. Det skulle
givetvis ha varit av ytterligt stort intresse att ha kunnat klarlägga dess
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eventuella tidigare förekomst inte minst emedan misteln nu till
skillnad mot på Linnés tid anses inte alls förekomma på ek. Misteln
är tidigare från Selaön angiven av Hofberg (Husby och Näsby) och
Thedenius (Husby, Näsby och Mälsåker) men har under senare tid
förgäves eftersökts där.
Artförteckning.
I nedanstående lista lämnas en artförteckning för Götön och
Skåpholmarna. Författaren vill ännu en gång kraftigt understryka
att den endast är preliminär och att förnyade mera noggranna under
sökningar säkerligen skulle komma att avsevärt utöka listan. Särskilt
gäller detta beträffande gräs och halvgräs samt Taraxacum-, Hieracium- och Äosa-arter, vilka endast ägnats en flyktig uppmärksamhet.
Likaså har sensommar och höstfloran endast ofullständigt studerats.
Förteckningen innehåller även en frekvensuppskattning för varje
angiven art. Även frekvensuppskattningarna är endast preliminära.
Då individrikedom och täckningsgrad bestämts genom en uppskatt
ning över större områden och icke enligt rutmetoden, har vid angivel
sen ej använts den Hult-Sernanderska femgradiga skalan utan en
förenklad tregradig skala med följande beteckningar + + + =
mycket riklig förekomst, + + = lämlig riklig, och + = sparsam före
komst. I en del fall har inskränkningar gjorts medelst parentestecken.
Sålunda betyder (+) ytterst sparsam förekomst (= något enstaka
individ).
Förekomst och frekvens
Skåpholmarna
Götön
Västra
Östra
Achillea millefolium ....
A. ptarmica.........................
Actaea spicata................
• • +(+)
Agropyron repens . . .
Ajuqa pyramidalis................
Alisma plantago-aqualica . . . . + + +
Atnus glutinosa................
(A. incana....................
Anemone hepatica. . . .
A. ncmorosa................
A. ranunculoides . . .
_j_
Angelica silvestris.....................

+ +

+ + +
+ + +

+ +
+ + +
+ +
+ 4-

?
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Förekomst och frekvens
Skåpholmarna
Art
Antenaria dioeca....................
Anthoxanthum odoratum . . .
Anthriscus silveslris ....
Arabidopsis thaliana ....
Arenaria serpyllifolia ....
Berberis vulgaris....................
Betula alba.............................
Calamagrostis negleda ....
C. epigejos.................................
C. arundinacea........................
Calluna vulgaris....................
Calystegia sepium.....................
Caltha palustris........................
Campanula persici/olia . . .
C. rotundifolia.........................
Cardamine bulbifera.................
Cardamine pratensis................
Carex caespitosa....................
C. digitala.................................
C. hirta.....................................
C. gracilis.................................
C. vesicaria............................
Cerastium holosteoides ....
Ceratophyllum demersum. . .
Chamaenerion anguslifolium .
Chelidonium majus................
Chrysanthemum leucanthemum
Ch. vulgare.............................
Chrysosplenium altnerifolium
Cirsium vulgare . .
C. palustre.................
C. arvense ................
Convallaria maj alis .
Corydalis fabacea . .
Corylus avellana . .
Crataegus oxyacantha
C. monogyna
C. curvisepala
Cynanchum vincetoxicum.
Daclylis glomerala
Deschampsia flexuosa
D. caespitosa. . . .
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Förekomst och frekvens
Götön

Art
Draba muralis.........................
Epilobium parviflorum . . ■ .
E. montanum.............................
E. palustre................................
Eriophorum angustifolium . . •
Erysimum hieraciifolium. . ■ •
Eupatorium cannabinum. . . .
Festuca ovina.........................
Filago montana........................ .
Filipendula ulmaria .... .
Frag aria vesca......................... .
Fraxinus excelsior................ •
Galeopsis telrahit..................... .
Galium verum.........................
G. boreale................................. .
G. palustre................................. .
G. aparine .............................
G. uiiginosum......................... .
G. odoratum.............................
Geranium silvaticum .... .
G. sanguineum......................... .
G. robertianum
Geum urbanum .................... .
Glechoma hederacea................ .
Hieracium pilosella................ .
H. umbellatum......................... .
H. silvaticiformia ................ .
Iiottonia palustris..................... .
Hypericum perforatum. . . . .
H. maculatum......................... .
Hypochoeris maculata .... .
Iris pseudacorus....................
Juncus effusus.........................
J. articulatus.............................
Juniperus communis .... .
./. suecica................................. .
Lacluca muralis.....................
Laserpitium latifolium. . . . .
Lathyrus pratensis................ .
L. silveslris............................. .
L. montanus............................. .
L. vernus................................. .
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Förekomst och frekvens
Skåpholmarna
Art

Götön

Lemna minor........................
+ + +
Linaria vulgaris................ . . . + +
Lobelia dorlmanna .... . . . +
Lonicera xylosteum .... . . . ++( + )
Luzula pilosa...........................
L. campestris........................ . . . + +
L. multiflora........................ . . . +
Lycopus europaeus................ . . . + +
Lysimachia thyrsiflora . . . . . + +
L. vulgaris................................ . . . + +( + )
Lythrum salicaria.................... ...+ + +
Maianthemum bifolium . . . . . + +
Malus silvestris.................... • • • +(+)
Melampyrum pratense . . ...+ + +
M. silvalicum.................... ...+ + +
Melica nutans....................
Mentha arvens is................ . . . + +
Menyanthes trifoliata . . . . . . ++( + )
Moehrinqia trinervia . . . . . . +
Monotropa hypopitys . . .
Myosotis cacspitosa .... . . . + +
M. hispida............................... , . . + +
N up har luteum..................... . . . +
Origanum vulgare....................
Oxalis acetosetla................ ...+++
Paris quadrifolia....................
Phragmites communis . . . .
Picea abies............................
Pimpinella saxifraga . . . . . . + +
Pinus silvestris.................... . . . + +
P. monlanus........................
Platanthera bifolia .... . . . + +
P. chlorantha........................ ...(+)
Polygonatum odoratum. . . . . . + +
Polygonum amphibium . . ., . . + +
P. persicaria........................ . . . + +
P. convolvulus....................
Populus tremula.................... ,..+ + +
Potamogeton natans .... . . . +
P. gramineus........................ . . . + +
P. perfolialus.................... . . . + +
Potentilla argentea . . . . . . . + + +
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P. anserina........................
Primula veris....................
P. farinosa ........................
Prunus spinosa.....................
P. avium............................
P. padus ............................
Pyrola chlorantha................
Pulmonaria officinalis. . .
Quercus robur....................
Ramischia secunda ....
Ranunculus ficaria ....
R. flammula........................
R. acris.................................
R. sceleratus........................
Rhamnus frangula ....
Rh. catharticus....................
Ribes grossularia................
R. alpinus........................

i?osa-arter

........................
Rubus idaeus........................
R. saxalilis........................
R. caesius............................
Rumex acetosella................
R. acetosa............................
R. aquaticus........................
R. domeslicus....................
R. hydrolapalhum................
Satureja vulgaris................
Salix pentandra................
S. fragil is............................
S. caprea............................
Scirpus lacustris................
Scrophularia nodosa....
Scutellaria galericulata. . .
Sedum telephium................
S. acre .................................
Senecio viscosus................
Silene nutans........................
Sium lalifolium....................
Solanum dulcamara ....
Solidago virgaurea ....
Sonchus arvensis................
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Förekomst och frekvens
Skåpholmarna
Östra
Götön
Västra

Art
S. oleraceus

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

Sorbus aucuparia................
S. intermedia........................
Stachys silvatica................
S. palustris........................
Stellaria aquatica................
S. graminea........................
Taraxacum vulgare .

.

.

.

Thlaspi arvense....................
Thymus serpyllum

.

.

.

.

T ilia cordata........................

+
. . . + +
...(+)
...+ + +
. . . ++
. . . +
. . . + +
. . . ++
. . . +
. . . + +
• • • +(+)

Tor ilis japonica................
Trifolium medium

.

.

.

.

T. montanum....................
Turritis glabra....................
Tussilago farfara................
Typha latifolia....................
T. angustifolia....................
Ut mus glabra....................
Urtica dioeca....................

.
Vaccinium myrtillus. . . .
V. vitis-idaea....................
Valerianella locusta . . . .
Utricularia vulgaris .

.

.

Valeriana officinalis

. . . .
nigrum........................

Verbascum thapsus
V.

Veronica officinalis .

.

.

.

Viburnum opulus

.

.

.

.

Vicia hirsuta........................

V.
V.
V.

cracca............................
silvatica........................
sepium............................

...+ + +
. . . + +
• • • +(+)
. . . + 4... 4- 4. . . 4- 4. . . +
. . . 4-4-4*
. . . ++(+)
. . . •+ + +
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. . . ++(+)
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V.
V.
V.

riviniana........................
canina............................
stagnina........................

V. tricolor

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

Viscaria vulgaris................
Viscum album....................
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THE SPIRALIZATION CYCLE OF CHROMOSOMES.
BY

FOLKE FAGERLIND.
During several phases of the nuclear cycle the chromosome gives
the impression of consisting of or containing thread-shaped bodies,
coiled round each other in a more or less complicated manner. I his
phenomenon has been observed and described by many scientists.
The descriptions, however, are far from unanimous on several
points. The terminology employed is also not at all uniform. It has
been my intention for some time to make a study of the phenomenon;
to collocate the descriptions in the relevant literature; to bring the
terminology into order; and, with the help of the experience so
gained, to describe Ibe real metamorphosis. The work has, however,
met with little or no success. The light microscope is evidently not
efficient enough as an analytical instrument here. Many of the data
published earlier can be neither definitely confirmed nor definitely
refuted with its help. Of course, in such circumstances it lias been
quite impossible to realize the intentions mentioned above. Hence, for
the time being, I will restrict myself to publishing only the following
theoretical considerations.
The spiral pattern which has been (or bas been believed to have
been) observed during the various phases has given rise to the view
that an active spiralization takes place during some phases, a despiralization during others, and that several spiralization and despiralization processes follow each other during a single development
cycle (cf. descriptions in the text-books, e.g. Darlington 1937,
De Robertis, Nowinski & Saez 1954, Swanson 1957). The cause
of the alternations and of the spiral structure of the chromosome in
general has been sought in different ways by different authors. Ac
cording to Darlington, the phenomenon is based on molecular
spirals. Elvers (1943) refers to attraction and repulsion between
“magnets” lying across the axis of the chromosome. Sax & Humphrey
Sd. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2

THE SPIRALIZATION CYCLE OF CHROMOSOMES

293

(1934) assume that the contraction ot the matrix compels the chromonema to coil. A number of authors (Kuwada, Nebel, Huskins,
Coleman & Hillary and others—cf. the text-books mentioned
above) take the opposite point of view. When elongating the chromonema is forced into a coiling by the matrix, which is not able to
elongate.
According to the usual view, the chromosome has the followingstructure. Two parallel-oriented, equal, thread-shaped units (chro
matids) are enclosed in a thin matrix. Each chromatid consists of
two equal half-chromatids. The half-chromatid in its turn consists
of two units of a lower order and so on. The threads which form the
innermost units of the repeated double system, but which are still
equal, have been called monids by Darlington. The monid is
probably more or less equivalent to a DNA molecule. This is assumed
to be composed (cf. Watson-Crick’s DNA model) of two paralleloriented and spiralized series of nucleotids. Each member of one of
the series is coupled to a corresponding member of the other series.
The members of each of these nucleotid pairs are not identical but
are complementary to each other in a definite manner. The re
production ability of the chromosome is probably based on that of
the monid. It has been assumed that the associations between the
two nucleotid series of the DNA molecule can be severed. Free, al
ready existing or newly created nucleotids are engrafted at the
breakage points. These nucleotids are selected in such a way that
the final result will be two DNA molecules, each of which is in agree
ment with the mother molecule. The two nucleotid series of the rel
evant DNA molecule might thus be regarded as very young chromo
some primordia. Each of them would—by means of a repeated
reproduction—gradually mature into a complete DNA molecule, a
monid, etc., a half-chromatid, a chromatid, and a chromosome. If
this is correct, the spiral phenomenon, which was found in the DNA
molecule, is wholly or in part eliminated sooner or later in the course
of the development, or remains unmodified in the corresponding
half-chromatid, chromatid and chromosome. The following ques
tions must therefore be asked:
Does the chromosome (the chromatid, the half-chromatid, etc.)
consist of two units coiled round each other from the very beginning
of its existence as a chromosome (chromatid, half-chromatid, etc.)?
Is the circumstance that the two chromatids of a chromosome ripe
for division are coiled round each other due to the fact that a remSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2

294

FOLKE FAGERLIND

nant of the corresponding spiral of the relevant mother monid is
still present? Is the impression of an active spiralization during some
phases false? Is the despiralization alone a reality?
Let us see how the picture changes if a couple of twined 01 lelation-spiralized (plectonem-spiralized, ortho-spiralized cf. the abovementioned text-books) threads are subjected to a despiralization
pressure. If the matrix-mantle does not offer any resistance, the cir
cumstances will be simple. The number of coils will become fewer
and fewer. At the same time a successive elongation of the system
and a synchronous reduction of its diameter take place, finally a
system consisting of straight partners and with the maximum length
is obtained. If the coils are numerous, the elongation will be con
siderable.
If the matrix-mantle is quite “rigid”, conditions will be different.
An elongation of the system is prevented. The only change that can
take place is that the two partners in the spiralized system are forced
to twine in a new manner round each other. The directions of the
coils in the new system and those in the old spiral, which is still intact,
are in reverse relation to each other. The new coiling, however, has
to cause a marked tension in the material of which the threads are
made. Hence, the possibility of such a transformation seems very
small. It is also quite unjustifiable to assume a totally rigid mantle.
Because of these two circumstances, 1 will not make a more detailed
analysis here.
If the mantle offers an elastic resistance, it will in fact, together
with the actual despiralization pressure, force the original spiral
system (which is still retained to a higher or lower degree) to form
a more or less wide superior spiral. The directions of the coils in the
original system and in the newly created superior spiral are, here
too, in reverse relation to each other. The transformation is accom
panied by a contraction and a thickening of the total system. 1 he
number of coils in the superior spiral becomes greater and greater.
In extreme cases this increasing will continue until the moment when
equality has been reached between the total degree of coiling in the
spiral last mentioned and that in the remnants of the original spiral.
From that moment on the two partners are in fact not coiled round
each other at all. Now they constitute a so-called parallel-spiralized
(paranem-spiralized, anortho-spiralized—cf. the above-mentioned
text-books) system. The transformation of a quite relation-spiralized
system into a quite parallel-spiralized one is in fact a screened
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despiralization. The two spirals, which seem to be present in the
parallel-spiralized system, eliminate each other. Hence, “despiraliza
tion spiral” (or “antispiral”) seems to be a convenient term for the
superior spiral mentioned above.
If the matrix-mantle round the threads offers a slight resistance
only, the despiralization takes place mainly according to the un
screened schedule. If the resistance is greater, the degree of screening
increases of course. A change-over from one pattern to the other
takes place according to the elasticity conditions. The length and
diameter of the total system must depend on the relation between
the direct and the screened despiralization. If the properties of the
matrix change during the development, the real despiralization pro
cess will be still more varied. Secondary reduction of the elasticity
of the mantle must imply a (more or less) marked secondary ten
dency towards the elimination of the despiralization spiral first
formed. Further, new complications must appear if the threads
themselves are subject to one or another change not directly caused
by the circumstances treated here.
From a rather late mitotic prophase to early telophase, the unit,
which was a chromatid at the beginning of this development series,
but which soon becomes a chromosome, seems to shorten and thicken
at about the same rate. (Proportion changes due to the fact that the
daughter chromosomes are often still attached to each other during
the beginning of the anaphase reactions are ignored here.) At the
same time the structure of the relevant unit seems to be such that
the concept of a coiled thread complex seems justified. The prevailing
view is also that each of the two pairs of half-chromatids (later pairs
of chromatids) has been subjected to relation-spiralization. However,
it may just as well be a question of despiralization spirals. In this case,
they are due to the fact that each of the two original spiral systems
was despiralized (in a screened manner) within its refractory matrix.
During early mitotic prophase the chromosomes look like thin,
double-waved threads. The coarser waves are often called super
coils, the finer relic coils. The latter are usually regarded as signs of
a spiral system present during the previous anaphase, not yet finally
despiralized. The double-waved threads may just as well be due to
the despiralization spiral formed earlier being practically eliminated
and the remaining despiralization taking place directly. If this is
correct, between telophase and prophase a change must have taken
place in the matrix-mantle.
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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During a later prophase two chromatids, coiled round each other,
can be observed in the chromosome. The chromosome itself is now
shorter and thicker. The current explanation is that a new spiralization has occurred almost simultaneously with the completion of the
despiralization commenced earlier. The picture may, however, be
due to the continuation of the previous despiralization. If so, the
elongation and diameter reduction, which has to be caused, is
counteracted by a simultaneous contraction and diameter increase
due to screened despiralization inside each of the two chromatids.
The following may be concluded from the above. The spiralization
conditions as well as the length and diameter variation which we
are able to observe in the chromosome during mitosis, may without
any difficulty be brought into harmony with the following concep
tion:
The system is spiralized from the beginning. A successive despira
lization is the principal change during the subsequent development.
An active spiralization does not occur.
The changes during meiosis do not harmonize so easily with the
conception above. Here we need an additional auxiliary hypothesis.
Two different suggestions are to be found below.
(1) Already from zygotene or from a point of time immediately
afterwards the despiralization of the chromatid causes a marked
change. Because of that, a pressure is brought to bear on the chromo
some matrix, not only by the still uncompleted despiralization of the
chromosome. The result of this will be that the despiralization of the
latter will be screened until its ultimate phase, i.e. the relation spiral
will be transformed into a real parallel spiral.
(2) Immediately after zygotene (or still earlier) a remarkable in
crease in the elastic resistance of the matrix compels the meiosis
chromosome to continue its, for a time, direct despiralization in ac
cordance with the screened method. (Probably it is now most usual
to consider the macrospiral during meiosis to be a parallel spiral, at
least during diakinesis and later—cf. e.g. Eberle 1957. According
to Matsuura 1940, it begins as a relation spiral, but gradually turns
into a parallel spiral!)
In a recent work (Fagerlind 1960), in which I attempted to treat
chiasma formation and crossing-over as space geometrical problems,
I still regarded spiralization and despiralization as two different
realities. A number of the problems dealt with there should therefore
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be reconsidered. However, the solutions of the different partial prob
lems Avill, on the whole, be along the same lines. Several of these
problems will in fact be simplified.
The term “despiralization pressure” has been used above. The
cause of the pressure has not been touched upon. It is naturally dif
ficult or impossible to determine what it is. If the reproduction of the
DNA molecule proceeds in the same way as has been thought, but
without a total, simultaneous despiralization, and moreover if the
chromosome, the chromatid, the half-chromatid, etc., are repeated
double systems according to the current view, the result must be one
of the following:
(1) An extreme crowding in the total system and a considerable
compression of all its superior and inferior units.
(2) Secondary reactions that completely neutralize the changes
mentioned under (1).
(3) Something intermediate between (1) and (2).
If the units offer resistance in respect of the compressions men
tioned under (1), despiralization is an automatic sequel.
Still more difficult is the assessment of the factors governing the
reproduction of the monid. The “immature” monid may be com
pared to a series of hour-glass-shaped but heteropolar units, piled
closely upon each other and oriented at right angles to the series.
The result is a relational-spiralized series of pairs of “half-units”.
(However, this relation spiral does not quite coincide with the relation
spiral of the DNA model.) If the smaller section of each of the hour
glasses increases in size and if moreover the longitudinal contact
is retained, a rupture in the centre-line of the spiral pile is automati
cally caused. Of course, I am not of the opinion that the model here
is a correct one. In spite of this, the space relations in the hour-glass
series, the sizes of the hour-glass halves, the increase of these sizes,
the tensions, and so on may symbolize the space relations, the ten
sions, etc., in a monid exposed to an intensive synthesization work.
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THE INITIATION AND EARLY DEVELOPMENT OF
THE SPORANGIUM IN VASCULAR PLANTS.
BY

FOLKE FAGERLIND.
According to manuals and text-books, the sporangium in vascular
plants is initiated and differentiated in conformity with the following
brief account.
In Pteridophyta the sporangium is developed from one or more
mother cells belonging to the outermost layer of the young mother
organ. The first division of these mother cells occurs periclinally in
eusporangiate pteridophytes. By this the primordium is differentiated
into a primary wall and a primary archesporium. Other conditions
are met with in Gymnospermae and Angiospermae. The sporangium
(both the pollen sac and the macrosporangium) is here represented
from the beginning by a small number of subepidermal cells (in
derived cases by a single one) and the epidermal cells (cell) covering
them (it). The former comprise the primary archesporium, the latter
the primary wall. These parts, therefore, exist already in the very
young primordium. The primary archesporium is very often trans
formed—whether in pteridophytes or in phanerogams—by a periclinal division into a secondary archesporium and a layer of socalled covering (or parietal) cells. Consequently, the latter are placed
immediately under the primary wall. The covering cells as Avell as
(sometimes) the cells of the primary wall divide repeatedly. The tis
sue, which is the result of these divisions, forms the wall of the mature
sporangium. The number of cells in the secondary archesporium is
usually increased by new divisions. All, most or a small number
(sometimes only one) of the final cells of the secondary archesporium
develop (develops) into spore mother cells (cell). Where a so-called
tapetum occurs, different parts of it have different origins. The part
which is included in the outer wall (the ventral wall) of the sporan
gium consists of the innermost daughters of the covering cells or of
20 — 61173302
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their descendants. The part situated in the bottom (in the dorsal side)
of the sporangium belongs to the basal part of the secondary archesporium or possibly to the adjacent part of the somatic tissue.
Is this account correct? Doubts are aroused even by reading the
traditional descriptions. It is maintained, for example, that in
Lycopodium the tapetum comes into existence by division of cells
belonging to the primary wall. In Equisetum parts of the tapetum and
some of the spore mother cells are said to have been formed by divi
sion of cells originating from the primary wall. Another part of the
tissue of spore mother cells is said to be initiated in the normal way.
Still other parts, as well as the part of the tapetum lying in the base of
the sporangium, are suspected to be derived from cells which lay on
the side of the sporangium primordium proper. According to
Sigrianski (1931) and Saxton (1930), it is also impossible to apply
the above descriptions to Ephedra and Larix. According to Allen
(1946) and Esparmer (1952), there are inside Gymnospermae cases
with a quite undifferentiated microsporangium primordium. Studies
of my own (studies which were chiefly devoted to the macrogametes
and the earliest postfecundal development in Gnetum) have con
vinced me that all the Gnetum embryologists, including myself, have
hitherto misinterpreted the ontogeny of the nucellus and macrospor
angium in the relevant genus. In my teaching I have also several times
been confronted with microslides of different vascular plants that fit
very poorly into the above account. Hence, there seem to be several
reasons for complementary and revisory studies. I have begun such
studies, but they must still be regarded as rather incomplete. In spite
of this, they have given some results not without interest. Because of
this, I feel justified in publishing the following preliminary account.
1. Equisetum.
The primordium of the sporangium belongs to the outermost layer
of the mother organ. There is no doubt about this. HoAvever, it is
very difficult or impossible to determine whether it is a question of
a single initial cell or more than one. If there is really only one, its
division must result in a mother cell of the second order and a “seg
ment cell”, both still belonging to the outermost layer. They cannot
differ very much in shape, size and general appearance. Thus, the
outer pole of the young sporangium primordium consists early of a
group of superficial, high-meristematic cells. This group contains
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the actual initial cell, or is composed of the real initials. The divisions
in the group are neither strictly periclinal nor strictly anticlinal. In
stead the walls are oblique-oriented. After a time a young protruding
organ is the result. The central cells of its outermost layer remain highmeristematic. The peripheral part of the same layer becomes less
active. These circumstances exist for a time, but at last something
new occurs. If this implies an extinction of the meristematic capacity
in the most apical part of the organ or the obtaining of an anticlinal
division pattern in this part cannot be determined conclusively. The
internal cells, which are produced more or less directly from the
real initial (initials), pass through new divisions. Their ability to
divide remains also after the point of time when the outermost layer
has lost its ability to give rise to new internal cells.
That part of the outer cells of the sporangium primordium which
soon loses the meristematic character may be defined as cells of the
primary wall. The corresponding internal tissue should, in such a
case, be called cells of the primary archesporium. Here, the primary
archesporium and the primary wall have for a time a common origin.
If a change in the division pattern of the initials is a reality—as I
consider probable—it means that during a later phase the primary
wall and the primary archesporium are developed from separate
initials.
As already mentioned, the inner tissue also increases the number
of its cells by secondary divisions. When such divisions have gone
on for a time, a differentiation of the tissue itself has become notice
able. The most basal parts are undoubtedly developed into a somatic
tissue. A borderline between this tissue and the somatic tissue be
longing to the mother organ cannot, however, be distinguished.
Another part of the primary archesporium gives rise gradually to a
central tissue of spore mother cells, to the tapetum and to a thin layer
of cells (“intermediary cells”) between the latter and the primary
wall. The boundaries between the different layers are both diffuse
and uneven, however.
The above account shows that the aspects of Equisetum touched
upon are not sufficiently well known, and that the conventional
descriptions can hardly be correct. To my mind—though proof is
lacking—the formation of the sporangium of Equisetum proceeds at
first according to the same schedule as is characteristic of the apical
meristem of the vegetative Equisetum shoot. The impossibility of
seeing a distinct top cell in the young sporangium is probably due to
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the shape, size and general physiognomy of the young sporangium,
of the top cell itself and of the segment cells. Indeed, 1 hold a very
pessimistic view of the possibility of obtaining a correct and detailed
picture of the processes by more thorough studies. My own investiga
tions have shown me how extremely difficult—perhaps impossible—
it is to reconstruct the cell division pattern which applies when daugh
ters of the segment cells in the apical meristem of the vegetative
Equisetum shoot are divided. The task of reconstructing exactly what
happens in the apex of the young Equisetum sporangium is perhaps
even more difficult. We may, however, possibly be concerned here
with two problems that are closely related to each other.
2. Psilotum.
Psilotum seems to conform rather closely to the Equisetum schedule.
The ability of the initial group (the initial) to produce primary archesporium cells as Avell as cells of the primary wall probably disap
pears at a considerably earlier stage.
3. Lycopodium.
The sporangium in Lycopodium probably originates from more than
one mother cell belonging to the outermost layer. Perhaps the actual
mother cells are very few in number. The possibility that there is only
one cannot be ignored. However this may be, it is almost certain that
the mother cell or the mother cells lie in the centre of a larger group
of high-meristematic cells, which still belongs to the outermost layer.
By alternate periclinal and anticlinal divisions (or perhaps rather by
oblique-oriented divisions), which occur very frequently in the centre
of the group, the latter is transformed into a convex organ composed
of a calotte of exposed cells and a number of internal cells. The calotte
mentioned is wider than the high-meristematic mother group. Its
central part alone retains the high-meristematic capacity. Its periph
eral part may be regarded as the first germ of the primary wall. The
internal cells should then be regarded as representing a very young
primary archesporium. The boundary between these and the highmeristematic part of the calotte is by no means an evenly vaulted
plane; the lower end of the exposed cells is very often situated in a
lower plane than the upper end of the adjacent internal cells. The
central part of the calotte may undoubtedly be regarded as a producer
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of primary archesporium tissue and primary wall. However, the
cells of the primary wall and those of the primary archesporium are
also increased in number by secondary mitoses of their own.
The basal part of the tissue, which originates from the internal cells
(and which has been called primary archesporium above) forms,
together with the adjacent parts of the primary wall, the stalk of the
sporangium. The equivalent sub-basal parts produce the sporangial
region lying between the stalk and the dominating part of the sporan
gium. The parts of the central tissue situated still higher produce the
spore mother cell mass and the tapetum enveloping it. The cells oc
cupying the apex of the immature sporangium produce internal cells
for a rather long period. The internal cells, which are formed imme
diately before the point of time when this productivity disappears,
are practically devoid of the possibility of division. These cells soon
become an integral part of the tapetum. According to the traditional
descriptions, the tapetum in Lycopodium is formed by division of the
cells of the primary wall. The reason for this interpretation seems
obvious now.
The position of the initial cells (cell) seems to correspond to that
of the opening line which appears later in the sporangium. Similar
features may be present in some other vascular plants.

4. Selaginella.
Selaginella primarily follows the Lycopodium schedule. The initial
cells, however, lose their ability to produce internal cells rather
early. The internal cells created increase in number by secondary
mitoses. The primary wall is for a time subject to several anticlinal
divisions. Rather late periclinal divisions transform the primary
wall into a very regular, two-layered tissue. The inner tissue is dif
ferentiated in the same way as in Lycopodium.

5. Isoetes.
Features reminiscent of Lycopodium and Selaginella are found here.
However, during a rather long time internal cells, which are added
to those already produced, are formed by oblique—later periclinal?—
divisions of cells belonging to the primary wall. Apically placed as
well as more or less peripherally placed ones are active here.
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6. Ophioglossum.
Several times the initial cells which belong to the central (apical)
part of the outermost layer of the mother organ reproduce them
selves and at the same time produce internal cells. The number of the
latter is also increased by secondary mitoses of their own. 1 he part
of the inner tissue that was formed by the initials relatively early,
gives both the basal (inner) part of the tapetum and the adjacent
spore mother cells. It is very probable that adjacent parts of the soma
tic tissue also have the same origin. The lateral part of the tapetum
as well as the rest of the spore mother cell tissue are derivatives of
inner tissue produced by the initials a little later. T he rest of the tapeturn originates from inner cells, which are produced still later from
the initials. This part of the tapetum is included in the outer wall of
the sporangium, which contains several other layers of cells. I lie
latter are split off very late from the initials.
The division pattern of the initial cells and their immediate daugh
ters is not the same at the beginning and at the end of the total de
velopmental process. It is probably impossible to determine the
directions of the different division planes. During the earlier phases
more or less oblique divisions seem to dominate; during the later
ones the divisions seem to be of a more periclinal and a more anti
clinal nature. The alternation in the division pattern seems to
proceed successively. Because of these conditions it will be extremely
difficult or impossible to give a correct, detailed description.

7. Microsporangiiun of Zaniia.
The youngest primordium of the microsporangium seems really
to be two layers thick. I have never observed other than anticlinal
divisions in the outer layer. The subepidermal initials (the primary
archesporium) are divided several times. It is possible that the most
central of the subepidermal cells remain as initials. Their sisters,
however, seem to be meristematic to an equally (or almost equally)
high degree. Differentiations do not appear clearly in the primary
archesporium until it has become rather deep and multicellular. Its
central part acquires a more colour-absorbing plasma and larger
nuclei than the peripheral part. Different sectors of the latter differ
from each other. The one placed immediately beneath the epidermis
constitutes a few-layered mantle of ordinary cells. No doubt this
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mantle is the same as the one that has hitherto been called the cover
cell layer (parietal layer) in the microsporangium of the cycads.
However, in spite of a more or less slightly shallow shape they do not
at all constitute such regularly formed discs as those which are
characteristic of ordinary cover layers. Nor are they in possession of
anticlinal walls or on the whole any walls at all in regular corres
pondence with walls in the young secondary archesporium.
The sectors of the peripheral part of the young primary arche
sporium that are situated at the side of and under the central, “darkplasmatic” archesporium part probably constitute a much more
voluminous somatic tissue than the sector mentioned above. This is
difficult to judge because of the impossibility of drawing a boundary
line between this and the adjacent extra-sporangial soma.
If, in spite of the conditions pointed out above, the cells beneath the
epidermis are regarded as cover cells, then the central part of the
archesporium is to be called a secondary archesporium. This, how
ever, is neither distinctly separated from the mantle of cover cells nor
from the rest of the neighbouring tissue. On all the sides a diffuse
intermediary zone is constituted of cells of an intermediate ap
pearance. Divisions in the intermediary zones and of the cover cells
give rise to more or less disc-shaped cells. In the secondary arche
sporium proper the daughter cells are more or less isodiametric. How
ever, here, too, there is a peripheral transitional zone of cells with
a slightly shallow shape. When the mitotic activity has ceased (or
has begun to cease), the isodiametric cells and some of the adjacent
ones that show signs of another shape, prove to be pollen mother
cells. The surrounding ones, which are often more—or much more—
disc-shaped, constitute the tapetum.
8. Nucellus and Macrosporangium of Zamia.
The youngest phases conform in general with what has been found
during the development of the microsporangium in the same genus.
The cover cell layer of the microsporangium is no doubt equivalent
to an at first fairly delicate but soon voluminous tissue lying immedi
ately inside the epidermis of the ovule. This tissue is basallv followed
by a region of cells with larger nuclei and “darker” plasma. This re
gion, which has sometimes been called “the spongy tissue”, is prob
ably homologous with the “secondary archesporium” of the micro
sporangia. The parts of the somatic tissue of the Zamia ovulum
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that are situated on the sides of and under its spongy region are, no
doubt, descendants from the same initial cells that produced the
spongy region itself. More or less disc-shaped cells (cf. the tapetum
of the microsporangium) soon constitute a transitional zone between
the spongy region and its somatic sister tissue. In contrast to what is
the case in the microsporangium only one of the central cells in the
spongy tissue is usually transformed into a macrospore mother
cell.
9. Microsporangium of Pinus, Picea and Larix.
A few initial cells belonging to the outermost layer give rise to the
sporangium. These initial cells are divided and produce by this inter
nal as well as new outer cells. Those of the latter, which do not be
long to the regenerated initial group, undergo in the future anti
clinal divisions only. The internal cells, which originate successively
from the initial group, are also secondarily divided. During the
earlier phases of this development all the cells which have been pro
duced, are more or less of one and the same appearance. Later the
corresponding tissue is differentiated into a dominating central part
with more or less isodiametric cells and a peripheral part with cells
of a more or less flat shape. The subepidermal ones of the latter are
divided periclinally. The resulting subepidermal cells have hitherto
been called cover cells; their sisters cells of the secondary archesporium. However, behind these secondary archesporium cells we
have, no doubt, cells also belonging to the archesporium, but without
any sisters in the form of cover cells. Because of that, it is very dif
ficult to use the term secondary archesporium when it is a question
of the relevant microsporangia. Later the cover cells are divided
periclinally. At first more or less disc-shaped cells constitute a conti
nuous tapetum layer. It is composed of the innermost of the layers,
which are the result of the divisions of the cover cells and their
derivatives. All the central archesporium cells are later transformed
into spore mother cells.
The initial conditions which I have observed in Pinus, Picea and
Larix, were no doubt observed still earlier in Pseudotsuga (Allen
1946) and Cedrus (Erspamer 1952). I have reason to believe that
the same system also occurs in Juniperus. Here, however, I have not
yet obtained a completely convincing material.
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10. Microsporangium of Taxus.
According to Erspamer (1952), the traditional view is correct as
regards the development of the microsporangia in Taxus and
Chamaecyparis. However, in my opinion, the developmental model
of Taxus is not very far from that of Pinus, etc. During a very early
phase, the epidermal initials in Taxus produce, by occasional periclinal divisions, cells that are incorporated into the underlying pri
mary archesporium. There are indications, however, that the initials
lose this ability rather early. Hence, Taxus constitutes here an interest
ing transitional case.
11. Microsporangium of Podocarpus.
The initiation of the microsporangium is here in accordance with
the classical conception (cf. Chamaecyparis above!).
12. Nucellus and Macrosporangium of Juniperus, Chamaecyparis
and Taxus.
Nucellus and macrosporangium originate here from a number of
exposed initials corresponding to the apex of the nucellus. The in
itials are regenerated by repeated division. At the same time, the tissue,
hitherto regarded as the result of the divisions of subepidermal in
itials, is produced inwards step by step. This tissue, which is also
subjected to cell divisions of its own, soon forms almost the same
element as has been described in Zamia. The number of macrospore
mother cells is greater, however. Above the spore mother cells we
find the ladder-like rows of cells which have led to the erroneous
opinion that some of these were cover cells that were subjected to
regular periclinal divisions, as well as to the erroneous view that there
is also a voluminous “Nuzellus Kappe” of a purely epidermal origin.
However, in reality, these “ladders” are the result of periclinal divi
sions in cells earlier produced from the exposed initials and in these
initials themselves during a later point of time.
13. Microsporangium of Ephedra, Gnetum and Welwitschia.
In Gnetum the primordium of the “male flower” as well as that of
its stamen seems to originate from a group of exposed initials. In
spite of this, and although the growing point of the vegetative GneSv.Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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tum shoot is often not a tunica-corpus differentiated one, I am quite
convinced that each of its different microsporangium primordia
originates from a two-layered initial goup. This applies also to
Ephedra and Welwitschia. In Welwitschia, however, there is some
times a periclinal division in the epidermal initials of the very young
sporangium. The inner daughter cell is in these cases incorporated
in the subepidermal initial group. In Gnetum as well as in Ephedra
and Welwitschia the microarchesporium is not composed of a single
layer of cells at the moment when the “cover cells” are produced.
Otherwise, for the main part the development conforms to the classical
descriptions.
14. Nucellus and Macrosporangium of Ephedra.
The nucellus and its different parts are all derivatives of a few
exposed initial cells. When very young, the primary archesporium
cell here (sometimes more than one occurs in the same nucellus)
appears as the sister of a still active initial cell, which is situated
immediately above the former. A little later the so-called cover cell
is formed by the division of the latter. This origin of the cover cell
was already pointed out by Sigrianski (1931). However, his opinion
has never been accepted. Later the cover cell and its sister among the
new initial group as well as all the corresponding cells around this
central pair of cells and around the “secondary archesporium” ( =
the macrospore mother cell) are divided again, and so on.
15. Nucellus and Macrosporangium of Gnetum.
The correspondence relations shown by the cell walls in the apex
of the very young ovule—as well as the orientation of the spindles
during the earlier divisions in the outermost layer—indicate that
the nucellus and its different parts here, too, are created by initials
belonging to the outermost layer. Some of the macrospore mother
cells are formed by division of central cells, which were cut off from
the initials relatively early. Because of the dividing capacity in the
initials these macrospore mother cells are soon rather deeply situated.
The upper ones of these cells seem to have cover cells of a kind, i.e.
more or less disc-formed neighbours. The lower ones, however, are
quite without such neighbours. Not infrequently a single spore mother
cell (or a small number of such cells) originating from cells that have
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been produced rather late from the initial group is observed. Of
course, these spore mother cells are*placed—also during later phases—
rather high up in the nucellus. (Similiar variations in the origin and
position of the spore mother cells are possibly also present in Taxus.)
In extreme cases, Gnetum even shows examples of one or more spore
mother cells situated immediately under the exposed initials. When
the latter are divided once more, the result is the same picture as
that normally observed in Ephedra, i.e. in a picture giving the im
pression that the spore mother cell is separated from the epidermis
only by a cover cell. In Gnetum there are later above the spore
mother cells piles of more or less disc-formed cells giving the im
pression of a “Nuzellus Kappe”. The reason for this is exactly the
same as in Taxus.

16. Nucellus and Macrosporangium of Welwitschia.
Here the nucellus is of exactly the same origin as in Ephedra and
Gnetum. A small number of “primary archesporium cells” are cut
off from the initials early. One of these cells or one of their early
descendants is rapidly developed into a macrospore mother cell.
Very seldom are two macrospore mother cells present in the same
nucellus. The other members of the “primary archesporium” are
divided and produce a somatic tissue. Several internal cells are cut
off from the initial group after the moment when the primary ar
chesporium was created. These internal cells divide rapidly. The re
sult of all these processes is that the apex of the nucellus will be ex
traordinarily thick and high.
17. Discussion.
The above preliminary reports suggest that the classic conception
of the origin of the sporangium in vascular plants and its early dif
ferentiation must be revised in several respects. As regards Angiospermae, the classic view is on the whole correct, however. But the
reports throw new light also on some problems concerning the
Angiospermae. This is particularly true when it is a question of the
relation between that part of the tapetum which is included in the
wall of the pollen sac and that which belongs to the inner (dorsal)
side of the pollen sac; of the relation between the cells of the young
archesporium and that of the somatic tissue in its immediate vicinity;
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of the relation between the “normal” and the "accessory archesporium in the cases where the la'tter is present; and, of the relation
between the archesporium cells with and those without “cover cells ,
when both these types are to be found in the same multicellular
macroarchesporium.
The preliminary reports give the impression that the patterns ap
pearing during the ontogeny of the sporangia and in the apical
meristem of the vegetative shoot of the same plant are more or less
related to each other. However, this impression is partly due to the
fact that, when solving the problem of the origin and earlier develop
ment of the sporangia in Equisetum, Lycopodium, Selaginella, etc.
(problems which, perhaps, cannot be solved as long as it is impossible
to recognize the separate mother cells and their walls), one allows
oneself to be guided by the very circumstances that characterize the
growing point of the corresponding vegetative shoot. Even if it is
impossible here to arrive at a definite conclusion with regard to all the
details, it is quite certain that all of these plants that have very simple
shoot meristems (meristems not differentiated in tunica and corpus)
also have very simple (not differentiated in epidermis and subepider
mis) sporangium initials. In Gymnospermae, where apical meristems
of the type now mentioned predominate, the primordium of the
sporangium is also of the same simple type. On the other hand, the
Angiospermae with their tunica-corpus differentiated meristems have
sporangium primordia differentiated in epidermis and subepidermis.
However, the relation which may exist is far from complete. This is
evident from Zamia, Gnetum, Ephedra, Welwitschia, Podocarpus and
perhaps some other conifers. In Gnetum and Ephedra the conditions
probably vary already in the growing point of the vegetative shoot.
These of young Gnetum plants are not tunica-corpus differentiated
(Fagerlind 1954); older shoots, however, give the impression of
having such a differentiation (Johnson 1950, Fagerlind 1954).
In Ephedra the growing point of the vegetative shoot is tunica-corpus
differentiated according to Gifford (1943) and Seei.iger (1954),
but at least occasionally the conditions here can be different. In my
collection there are slides showing that the so-called tunica of
Ephedra is capable of producing, by periclinal division, cells that
are “merged” into the “corpus”. In my collection there are also
slides of different parts of Zamia. According to these slides the apex
of the vegetative shoot (cf. Foster 1943), as well as that ol the fe
male and that of the male strobilus, is not differentiated into a tunica
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and a corpus. In the very young sporophyll primordium there are
also only exposed initials, but, after a very short period, the sporo
phyll has a real dermatogen without the ability to produce internal
cells. On the whole, I hold the view that there are transitional forms
between the strict tunica-corpus differentiation and the complete
absence of the same. The intermediate classes depend on the fact
that more or less frequently the “pseudo-tunica” delivers a cell to
the inner tissue by a periclinal division (cf. Fagerlind 1958). The
accounts above show that the development of many sporangia start
with initials which are not tunica-corpus differentiated, but that the
situation later changes. The change is caused by the fact that the
earlier initials cease with their periclinal divisions, but retain their
ability to divide anticlinally (or something similar).
rI he reports above give rise to the following questions. Have the
terms “primary wall”, “primary archesporium” and “secondary
archesporium” any really useful function? May these terms, if they
are retained, be applied outside the Angiospermael (The above shows
that the tunica-corpus terminology may also be used with reference
to the ontogeny of the sporangia.) Is it really expedient to use the term
initial or initial cell in the usual manner?
The above preliminary reports hold a promise that more detailed
studies of the ontogeny of the sporangium in different vascular plants
may facilitate the distinction of rather continuous typological series.
I hese may possibly reflect the phylogenetic changes. I hope and
trust that the future will provide me with better possibilities than I
now have of reconstructing the ontogenesis for several different
types, and of elucidating more completely than now the problems
touched upon superficially above.
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KÄRLVÄXTFLORAN PÅ EXPONERADE SKÄR I
OXELÖSUNDS SKÄRGÅRD.
AV

BENGT JONSELL.
Oxelösundsskärgården är belägen i norra Östersjön cirka 11 mil
SV om Stockholm. Dess kärna bildas av den vida arkipelag, som
utgör en fortsättning mot öster och sydost av den halvö på vilken
staden Oxelösund ligger. Denna övärlds utpost mot havet är lotsplatsen Hävringe, belägen c:a 12 km utanför fastlandet. Sydväst om
dessa öar glesnar skärgården betydligt. Fastlandet övergår där via
en smal zon av skär, vilka äro Kolmårdens yttersta utlöpare, täm
ligen oförmedlat i öppet hav, men längre ut ligga enstaka isolerade
ögrupper. Söder om Bråviken vidtar den stora Arkösundsskärgården.
Det undersökta området omfattar framför allt de yttre isolerade
ögrupperna från Hävringeöarna i öster till Penning- och Risskären
i yttersta Bråviken i väster. Dessutom har den sydligaste delen
(Bredskär, Grässkären, Åkubbarna) av den ovannämnda arkipe
lagen medtagits samt därjämte ett antal närmare fastlandet belägna
strödda skär. Tio tämligen naturliga ögrupper ha kunnat urskiljas och
dessa ha fått bilda enheter för den floristiska redovisningen (se tab.
III). Sammanlagt omfattar inventeringen 74 öar, vilkas storlek
varierar från 700 meters till några tiotal meters längd. Därvid har
huvudvikten lagts vid de smärre i sin helhet mera kraftigt exponerade
skären. Sålunda har även ett antal småkobbar med ytterst sparsam
vegetation medtagits (tab. I). Däremot ha de centrala, mindre mari
timt betonade områdena på de största skären som Hävringe och Alen
blivit mer summariskt genomgångna och artlistorna därifrån göra ej
anspråk på fullständighet.
Berggrunden inom området utgöres helt av gnejser. Några före
komster av urkalksten, som är vanlig på fastlandet i Tunabergs s:n
finnas ej.
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Arbetet har utförts under åren 1957-1959 och flertalet skär ha
kunnat besökas såväl olika år som vid skilda tidpunkter under ve
getationsperioden, från maj till augusti. Mera sporadiska besök
under höstarna ha givit ringa utbyte.
Samtliga skär ligga utanför skogsgränsen, som här är en barrskogs
gräns (se kartan fig. 1). Någon tydlig maritim björkskogsregion som i
Stockholms skärgård (Du Rietz 1925) finnes ej här ens i den nämnda
vidsträckta övärlden SO om Oxelösund. Den björk- och annan löv
vegetation, som finns, är snarast buskartad och koncentrerad till
kärr på de större öarna såsom Hävringe, Bredskär, N. och S. Källskär
och St. Alen, vilka ju samtidigt oftast äro de centrala inom en
ögrupp. I sådana fall utgörs trädskiktet främst av Betula pubescens,
Sorbus aucuparia, Populiis tremula samt Salix-arter.
En annan typ av lövvegetation är de sällsynta små stranddungar
av Almis glutinosa, som växa i väl skyddade lägen (Bredskär, Stugön,
S. Risskär).
På ett par stora öar tillkomma lövsnår också på torrare stenig
mark, nämligen av Rhamnus frangula, Ribes alpimim och Tilia. På
Hävringe växa även kraftiga slån- och björnbärssnår.
Även om sålunda alla öar tillhöra utskärgården, är de olika
gruppernas exposition mot havet mycket varierande. Mest skyddade
torde Hålletskären ligga. De kunna inte från något håll nås av öppen
sjö och floran är där i förhållande till skärens ringa storlek frodig
och artrik med flera innerskärgårdselement och detsamma gäller
om de västligaste utav Risskären (Röskären, Bråviks-Grässkären).
Bland Risskären i övrigt och bland Penning- och Bredskären kunna
vissa öar nås av kraftig sjö från NO—SO medan andra ligga nästan

lug. 1. Schematisk karta över Oxelösunds yttre skärgård. Undersökta öar äro helt
fyllda, övriga områden endast utmärkta med konturer. Den streckade linjen anger
barrskogens gräns. Siffrorna utmärka skär som omnämnas i texten.
1. Olyckan
14. Norrskär
2. Logskär
15. Norra o. Södra Källskär
3. Rödskär
16. Tordmulen
4. Vinterklasen
17. Norra Stångskär
5. Stora o. Västra Bråviks-Grässkär
18. Lövjeskär
6. Stora o. östra Röskär
19. Södra Stångskär
7. Skär NV om N. Risskär
20. Norra Vattungen
8. Norra o. Södra Risskär
21. Stora o. Södra Vattungen
9. Själldubben
22. Stora Bytta
10. Kännö
23. Södra Grässkär
11. Stenskär
24. Västra Grässkär
12. Stugön
25. Södra Åkubbshällan
13. östra Penningskäret
26. Åkubben
21 -61173302
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Fig. 2. V. Bråviks-Grässkär, ett av de minst exponerade skären i ytterskärgården.
I bakgrunden Kolmårdens förkastningsbrant mot Bråviken.

helt i lä. Kobbarna mellan Femöre och Kungshamn få hård sjö från
S-SO men äro desto fullständigare skyddade vid övriga vindar.
Källskären, Vallungarna, Hävringe och Åkubben-Grässkären äro
däremot fritt exponerade åt så gott som alla håll men i synnerhet
mot SV-SO. Särskilt för Källskärens del gäller dock, att avståndet
till land är så stort, att icke föraktlig sjö kan drivas upp också från
norr (se lig. 1 o. 3).
För att belysa dels expositionens roll för florans sammansättning
på de små skären och dels vilka arter som bruka uppträda på de
minsta kobbarna finnes i tab. I fullständiga artlistor från fem smärre
skär. De må i huvudsak tala för sig själva. Här skall endast påpekas
hur stenstranden och dess arter avspegla den minskade expositionen
hos skär A, havstrutboets roll för Juncus’ och Atriplex’ förekomst på
skär C samt den delvis överraskande artsammansättningen på skär
1) (se även nedan sid. 327). I det följande behandlas i korthet en del
av de viktigare dragen i områdets vegetation.
I. Stränder.
De strandtyper, som urskiljas i det följande äro i huvudsak iden
tiska med dem som ursprungligen uppställdes av Brenner (1916)
och som sedan modifierades av Eklund (1924). Sålunda följa här
So. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Fig. 3. Den c:a 5 m höga nordsidan av Norrskär, Källskären. Den kraftiga bården av
Verrucaria maura visar att skäret kan nås av hög sjö även från fastlandssidan.

i tur och ordning klippstränder, sten- och grusstränder, humösa
stränder samt sandstränder.
A. Klippstränder. Till övervägande del intas strandlinjen inom
området av m.l.m. branta klippstränder, där kärlväxtvegetation
uppträder först i mellersta geolitorala bället (terminologi här och i
det följande enligt Du Rietz 1950). I de alltid tämligen fuktiga
sprickorna i denna zon anträffas synnerligen regelbundet Puccinellin
retro/lexa (jfr dess frekvens i tab. III), vilken i övre geolitoralens
skrevor är betydligt fåtaligare. Utanför klippstränderna har jag aldrig
sett till arten.
Mindre regelbunden, men med tyngdpunkten av sin utbredning
förlagd till mellersta geolitoralen är Junens compressus, vars uppträ
dande på sådana maritima ståndorter länge varit känt från Finlands
skärgård, t. ex. hos Häyrén 1914, där den nämns hland de växter,
som i skärgården nå sin högsta frekvens bland de yttersta skären. På
senare tid har den uppmärksammats i sådan miljö också i Sverige
(Olsson 1958). Den följer dock aldrig Puccinellia ut på dennas mest
exponerade lokaler och är ofta mycket lågväxt på de yttersta klip
porna. I övre delarna av geolitoralen är den, särskilt på de yttre
öarna, ej ovanlig, men utanför klippskrevor o.d. har jag endast sett
den några enstaka gånger i smärre steniga strandpartier.
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Fig. 4. Melandrium viscosum. Södra Risskär 4.7.57.

Juncus gerardi är däremot sällsynt som sprickväxt, särskilt på de
yttre skären. På mera skyddade öar (t. ex. bland Penning- och Ris
skären) står den oftare i geolitorala sprickor och då gärna i anslutning
till sina gängse ståndorter.
Den tredje viktiga konstituenten av mellersta geolitoralens kärlväxtflora är Agrostis stolonifera, som här bildar små prostrata former.
Detta gräs är eljest oerhört vanligt på allsköns fuktigare lokaler i
denna skärgård.
Många skär ligga i sin helhet i geolitoralen, dvs. de nås överallt
av stormstänk. Likväl kunna åtskilliga arter anträffas på sådana
skär. Bland de viktigare förutom de ovannämnda äro Allium
schoenoprasum, Festuca rubra, Phalaris arundinacea, Poa pratensis,
Cochlearia danica, Lychnis flos-cuculi, Lythrum salicaria, Potentilla
argentea, Rumex crispus, Sagina procumbens, Sedum acre och telephiiun, Spergula salina, Tripleurospermum maritimum, Vicia cracca
och Viola tricolor (se äv. betr. fågelskär tab. II).
B. Sten- och grussträiider. Redan på en del starkt exponerade öars
läsidor finnas ibland stenstränder av större block med en del finare,
om ock mycket rörligt, material emellan. Exempelvis på Södra
Stångskär finns ett sådant område, som vid sommarens högre vattenSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Fig. 5. Starkt fågelgödslade klippor med Tripleurospermum maritimum och Rumex
crispus. Tärnsklubben, Källskären 25.6.1957.

stånd bildar strandlinje, men vid lågvatten endast nås av kraf
tigare vågsvall. Där växer fr. a. Agrostis stolonifera, Angelica archangelica, Glaux, Lychnis, Lythrum, Potentilla anserina, Sagina
procumbens, Sedum acre, Spergula salina, Tripleurospermum och Viola
tricolor.
I något mindre exponerade lägen, där driftvallar kunna kvarligga
utan att dock bli alltför mäktiga, utbildas högvuxen ört- och gräs
vegetation med inblandning av Atriplex-arter. Ett vackert exempel
på denna strandtyp återfinnes på ett litet skär strax norr om Södra
Grässkär, där blockstranden bildar ett näs mellan två klippor. På
denna strand växte 1959 Agrostis stolonifera, Ely mus, Festuca rubra,
Phalaris, Angelica archangelica och silvestris, Artemisia vulgaris,
Atriplex latifolia och *praecox, Chrysanthemum vulgare, Galeopsis
bifida, Isatis, Lythrum, Polygonum aviculare, Potentilla argentea,
Rumex crispus och Vicia cracca. Lokaler som denna äro mycket
känsliga för bl. a. isskjuvning och kunna förändras betydligt år
från år, varför arter, som där ha sin huvudsakliga hemvist, framför
allt Isatis, bli föga stationära.
På en speciell typ av blockstränder vid tämligen skyddade strand
partier, där ändå ej större mängder finare material ansamlats och
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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tånggödningen är måttlig, ligga alla strandlokalerna för Veronica
longifolia var. maritima (S. Risskär, St. Bråviks-Grässkär, Ö. Pen
ningskäret, ett skär S om Bredskär). Den står ovan sommarens högvattenlinje tillsammans med exempelvis Artemisia vulgaris, Chrysan
themum vulgare, Galeopsis bifida, Rubus idaeus och Rhinanthus minor.
Stränder av denna typ övergå ofta uppåt skäret i steniga »örtbackar»
(se nedan) och även där är V. longifolia stundom företrädd.
På mer skyddade, ej så kraftigt urspolade stränder tillkommer
vegetation också kring medelvattenlinjen nedanför driftvallarna.
Ytterst står vanligen Eleocharis uniglumis och därinnanför Junens
gerarcli samt Agrostis stolonifera. På torftigare strandtyper inskränkes
växtligheten kring vattenlinjen till glesa bestånd av Aster eller Glaux
samt den i dessa sammanhang allestädes närvarande Atriplex longipes
*praecox. Samtidigt utbildas ofta i hydrolitoralen högväxt vegetation
av Scirpus tabernaemontani eller maritimus. Phragmites växer på
dessa skär aldrig så utan är inskränkt till hällkar. Ett annat drag som
väl belyser hela den undersökta skärgårdens exponerade karaktär
är den fåtaliga förekomsten av Triglochin maritimum och Plantago
maritima, vilka inomskärs äro mycket allmänna på motsvarande
lokaler.
I innersta delen av skyddade vikar ha på några platser bildats
mäktiga tångbankar. Där står flertalet av de högvuxna arter, som
nämnts från de kargare blockstränderna men några inom området
sällsynta arter äro helt inskränkta till denna strandtyp, nämligen
Atriplex litoralis, Elytrigia repens och Festuca arundinacea.
C. Humösa stränder. De ganska få och små humösa eller strandängsartade områdena äro föga homogena utan bestå av smärre
ytor med sluten vegetation alternerande med stenbunden mark.
Carex-haltiga stränder som Carex-Caltha-ass. (Arrhenius 1920)
linnas knappt alls här utan endast inomskärs. Ett litet parti av vad
som hos Almquist 1929 kallas Carex oeder i-äng kan möjligen ur
skiljas på Hävringe. Eljest överväger vanligen Festuca rubra och
därtill kommer en riklig örtvegetation. Flera arter såsom Ophioglossum, Centaurium vulgäre, Myosotis laxa, Plantago major ssp. inter
media, Potentilla anserina, Odontites litoralis och Rhinanthus minor
äro nästan helt inskränkta till denna ståndortstyp.
D. Sandstränder. Denna är den ovanligaste av områdets strand
typer och finns i nämnvärd utsträckning endast på Stenskär (Pen
ningskären) samt framför allt på Stora Vattungen. De kraftigt ex
ponerade, låga Vattungarna skiljas åt av grunda sund och längs
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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det minst exponerade av dessa har sand avlagrats. På grund av land
höjningen har småningom ett sandområde av betydelse för vegeta
tionen uppstått på norra delen av St. Vattungen. Det ligger som
högst c:a 1,5 m över medelvattenlinjen.
Ovan själva driftvallarna vidtar där ett område med icke sluten
högörtvegetation av framförallt Melandrium viscosum, Galeopsis bifida,
Lythrum, Lychnis, Valeriana, Vicia cracca och Cirsium arvense samt
två i sammanhanget mera överraskande arter, Artemisia absinthium
och Epilobium rubescens, vilka på denna ö och särskilt på detta
sandfält ha sina rikligaste förekomster i denna skärgård (se äv.
nedan). I sandfältets övre del slutes vegetationen och blir ganska
artrik. Där fmnas arter, som i övrigt funnit få växtplatser i skär
gården, t. ex. Arenaria serpyllifolia, Myosotis hispida, Odontites verna,
Prunella vulgaris och Saxifraga granulata. Det är sålunda på grund
av både sin rikhaltighet och sin sammansättning en egenartad flora
som möter på denna ytterst i havsbandet belägna lokal.
Det kan också vara värt att nämna, att vissa element i strandfloran,
som äro m.l.m. allmänna i andra ostkustskärgårdar, saknas här.
Det gäller t. ex. Poa nemoralis och Linaria vulgaris, som finnas i
Harstenaskärgården (Olsson 1958) samt Lotus corniculatus, som är
nämnd från både Harstena och Stockholms skärgård (Arrhenius
1920 m. fl.).
II. Klippområden.
Här berörda klippor äro i huvudsak epilitorala men exempel tagas
även från övre geolitoralen, då beträffande kärlväxter ingen skarpare
gräns finnes mellan dessa zoner, särskilt inte vid kraftigare fågelpå
verkan.
Hela det undersökta området är ganska fågelrikt, bl. a. beroende
på att flera ögrupper varit föremål för långvarigt naturskydd eller
jaktvård. De bästa fågelskären ligga inom Penningskären, Källskären
och Grässkären-Åkubbengruppen, vilket också avspeglas i florans
sammansättning (se tab. II o. III).
Den extremaste typen av fågelpåverkan finner man i skräntärnekolonierna, framförallt i den stora på Åkubben (tab. II). Växtligheten
är här helt inskränkt till sprickor och skrevor och är även där rent
mekaniskt illa åtgången av fåglarna. Hällarna äro fullkomligt vit
menade och sakna över stora ytor t.o.m. all lavvegetation.
Betydligt rikhaltigare blir floran på de många trutbebodda skären,
där klippterrasser m.m. allmänt hysa sluten vegetation. Många
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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exponerade men fågelrika skär (ex. Lövjeskär, N. Stångskär) upp
visa en i förhållande till läget betydande artrikedom (tab. II). Flera
annueller växa så gott som endast på sådana skär, gärna kring
själva bona. Karakteristiskt för dessa skär äro också de något fuktiga
små ytor av naken jord, där speciellt Polygonum-arter trivas.
Av tabell II framgår Horans sammansättning på sex av de för
nämsta fågelskären i området. Dessa öar ha så gott som överallt
tämligen branta, m.l.m. förklyftade klippstränder och nå 5-10 m ö.h.
samt största längd av 100-200 m (se äv. kartan lig. 1). Det för floran
betydelsefulla fågelbeståndet skall i korthet anges:
Åkubben: Skräntärnor c:a 70 par 1959. Lövjeskär: Tordmule 68 par,
gråtrut 67 par 1957 N. Stängskär: Tordmule 41 par, gråtrut 11 par 1957.
Tordmulen: Tordmule 32 par 1957 (Jonsell 1959). Kännö: Gråtrut. c:a
80 par 1959. Logskär: Fiskmås c:a 40 par 1958.

På måttligt fågelgödslade skär bli hedartade partier med spe
ciellt Rumex acetosella allmänna och dessutom tillkomma gräshedar
med framförallt Deschampsia flexuosa och Festuca ovina, medan
Festuca rubra på sådana skär mest står i geolitoralen. Av andra arter,
typiska för dessa fattigare skär, må nämnas Hieracium umbellatum,
Leontodon autumnale, Senecio silvaticus samt Polypodium. Rismattor
upptaga här inga större ytor. Möjligen kunna enstaka buskar av
Juniperus eller Empetrum hermaphroditum förekomma, men den
senare blir allmän endast i samband med försumpningar (se nedan).
På de minst fågelpåverkade skären utbreda sig gräshedarna allt
mera och få även inslag av Agrostis canina (jfr Olsson 1958). I regel
är Polypodium talrik och små partier Calluna-hed kunna också
förekomma. Calluna, vilken betraktats som speciellt känslig för
fågelgödsling (Du Rietz 1925), finner överhuvudtaget få växtplatser
i denna ytterskärgård.
Efter denna snabba översikt må framhållas hur brokig den bild är
som många skär uppvisa ifråga om fågelpåverkan och hur därför
olika vegetationstyper ofta blandas intimt. En del större skär (t. ex.
N. Källskär) kunna i vissa, vanligen strandnära områden vara starkt
fågelgödslade, medan de på sina högsta, innersta berghällar t.o.m.
bära stycken av Calluna-heä.
III. Örtbackar.
Som tidigare nämnts finnas på en del större skär m.l.m. grov
steniga områden, vilka oftast utgöra en direkt fortsättning inåt ön av
en blockstrand e.d. Dessa områden kunna anses vara en stenig form
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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av de maritima örtbackar, som i Stockholms skärgård framförallt
behandlats av Romell 1915.
I de blockrika örtbackarna bruka Chrysanthemum vulgare, Hyperi
cum perforatum, Rubus idaeus, Scrophularia nodosa samt buskar av
Rosa och Juniperus vara karakteristiska. Ibland ingår, som ovan
nämnts, Veronica tongifolia.
Också mer hedartade örtrika backar förekomma. En god exponent
för denna typ finner man i högre belägna partier av V. Grässkär.
Viktiga arter där äro Festuca rubra, Calluna, Chamaenerion, Chry
santhemum vulgare, Galeopsis bifida, Hieracium umbellatum, Hyperi
cum perforatum, Potentilla argentea, Rosa, Rubus idaeus, Senecio
silvaticus, Viola tricolor samt Veronica longifolia. Den sistnämnda
synes på dessa lokaler särskilt bunden till själva övergångsområdena
mellan torrare hedpartier och små kärr.
Flacka, steniga inre områden av låga öar äro ibland täckta av en
formig gräsvegetation. På S. Grässkär är sålunda Arrhenatherum
elatius utan nämnvärd inblandning av andra arter utbredd över en
stor yta. På liknande sätt uppträder ibland Poa palustris (t. ex. på
V. Bråviks-Grässkär). Mitt i detta Poo-fält ligger dock den enda
lokalen för Valerianella locusta.

IV. Hällkar och sumpmarker.
Hällkar äro talrika på flertalet skär av någorlunda storlek, men
deras karaktär skiftar högst avsevärt och endast några få drag hos
vegetationen kunna här omnämnas. Tämligen skarp är gränsen
mellan brackvattenhaltiga och sötvattenhaltiga hällkar och Levander
1900 har också tagit detta till utgångspunkt i sin systematisering av
hällkarstyper. Dock kan salthalten i många hällkar variera starkt
från tid till annan, alltefter det vatten tillföres med regn eller storm
stänk. Lagt belägna brackvattenhällkar å andra sidan överensstämma
i stort sett med grunda inre vikar och många förvandlas ju också vid
högvatten till sådana.
I dessa i sen tid avsnörda hällkar, som endast finnas på större öar
i skyddat läge, äro Scirpus maritimus och tabernaemontani typiska
och där ligga nästan samtliga lokaler för Potamogeton filiformis och
pectinatus. På N. Risskär, där också lösare botten finns, tillkommer
Zannichellia palustris var. pedicellata och characéer.
I de huvudsakligen sötvattenhaltiga hällkaren blir fågelgödslingen
av stor betydelse för vegetationen. På fågelskären finnas många små
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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vattensamlingar, närmast gölar, med riklig växtlighet. Lemna minor
täcker där stora delar av vattenytan, ibland finnas Callitriche och
Montici. Allmänna i denna miljö äro också Agrostis stolonifera, Bidens,
Lythriim och Ranunculus sceleratus samt Phragmites och Typha
latifolia. När dessa sistnämnda väl fått fotfäste befinner sig dock
hällkaret under snabb igenväxning. Stundom inkommer i dessa
näringsrika hällkar till synes slumpartat en del i ytterskärgården
oväntade floraelement, såsom Carex pseudocgperus (N. och S.
Källskär, Olyckan), Alisma plantago-aquatica (N. Källskär, V.
Bråviks-Grässkär), Sparganium erectum (Ö. Penningskäret) samt på
några av de fastlandsnära skären i bråviksmynningen också Equisetum ßuviatile (St. Bråviks-Grässkär) samt Sium latifolium och Cicuta
virosa (Ö. Röskär), de två sistnämnda dock troligen mer efemära.
I en speciell hällkarstvp, ej absolut bunden till fågelkolonier men
likväl näringsrik, spelar Eleocharis mamillata stor roll, speciellt bland
Risskären. Denna växt har endast påträffats i denna miljö, medan
å andra sidan E. uniglumis aldrig förekommer i hällkar bortsett från
en del lågt belägna, brackvattenhaltiga.
Hällkaren på fågelskären omgivas oftast av fuktiga områden med
ganska riklig vegetation. På St. Vattungen finns en sådan hällkarsslrand på lerartad jord med tät växtlighet av framförallt Alopecurus
aequalis, Juncus bufonius, Epilobium rubescens, Lycopus, Lythrum,
Odontites verna, Polygonum minus, Ranunculus sceleratus, Rorippa
islandica och Vicia cracca. Ranunculus sceleratus är här, i motsats till
bl. a. i Harstenaskärgården (Olsson 1958), en karaktärsart för alla
slags kärr och vätar på fågelskären och uppträder än med dvärg
exemplar, än i kraftiga ruggar. Åtminstone lokalt betydelsefulla i
dessa kärr äro Poa palustris (ej heller den i Harstena), Barbaraea
strida, Epilobium palustre och Galium palustre.
I måttligare gödslade områden finner man ofta en kärrtyp med
övervägande Carex, framförallt C. canescens, ibland C. nigra och ofta
med inblandning av Agrostis stolonifera och Galium palustre.
De näringsfattiga hällkarens vegetation är sparsam men Agrostis
stolonifera brukar också här spela en viss roll. Ofta äro sådana häll
kar i färd med att växas igen av Sphagnum. Ett flertal arter växa i
denna ytterskärgård huvudsakligen i de små Sphagnum-kärren eller
i kanten av de miniatyrmossar, som utbildats på en del större skär.
Dit höra Eriophorum angustifolium, Menyanthes, Peucedanum palustre
och Vaccinium uliginosum medan Eriophorum vaginatum, Drosera
rotundifolia, Rubus chamaemorus och Vaccinium oxycoccus vanligen
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stå ute på ’miniatyrmosseplanen’. Av Empetrum-arterna är E. nigrum
lielt bunden till lokaler av dessa typer. Denna arts växtplatser äro några
av de minst maritimt betonade inom området, nämligen uppe på de
stora öarna Hävringe och Bredskär samt på den norra, skyddade
och fastlandsnära sidan av skäret Vinterklasen. Emellertid växer på
dessa tre öar även E. hermaphroditum och någon skillnad på stånd
orterna kan knappast skönjas utom möjligen på Vinterkiasen, där
E. hermaphroditum inte blott växer i kärrmiljö på nordsidan utan
även täcker ett mindre stycke hedartad mark på skärets mer expo
nerade östsida.
På sina ytterskärslokaler kan E. hermaphroditum förekomma såväl
på torrare hedpartier som vid Sphagnum-kärren, men den breder
sällan ut sig mattformigt utan är koncentrerad i låga buskar och
ruggar.
Fattigkärr av samma typ som på de skogklädda öarna inomskärs
kan man finna i de större skärens högre belägna centrala partier.
Dessa kärr hysa ej sällan en tät buskvegetation av Betula, Salix m. m.
(se inledn. ovan). Fältskiktet består där vanligen av Care.x nigra,
Juncus conglomeratus, Lysimachia thyrsiftora o. L. vulgaris, Potentilla
palustris samt ormbunkar som Dryopteris spinulosa. I ett sådant kärr
på N. Källskär ligger den enda rikliga lokalen för Cornus suecica.
V. Kulturpåverkan.
Bebyggelse finns inom området endast på Hävringe och S. Käll
skär bortsett från två mera sällan besökta och för vegetationen be
tydelselösa jakt- och fiskebodar på Stugön (Penningskären) och St.
Alen.
På Hävringe lotsplats finnas sålunda en hel del direkt kulturskapade ståndorter, särskilt i hamnen och kring vaktstugan. Uppen
bara antropochorer med sina enda växtplatser i Hävringe hamn
äro Achillea millefolium, Campanula rotundifolia och Lepidium ruderale. Kring vaktstugan växa Avena sativa, Triticum aestivum och
Centaurea cyanus, vilka införts med foder ål öns inplanterade fasaner.
1 å S. Källskär stå ännu i en täppa tidigare odlad Rheum rhaponticum och Narcissus poeticus. På både N. och S. Källskär finnas
inplanterade exemplar av trädformig Pinus mugo, av vilka flera dött
under senare år men några dock ännu äro vid liv. Antropochorerna
äro mycket färre på denna betydligt mindre frekventerade plats.
Karakteristisk här liksom på Hävringe är Plantago major ssp. major,
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2

326

BENGT JONSELL

vilken på de obebyggda skären endast har ett par lokaler med spar
sam förekomst.
Inom dessa kulturpåverkade områden är rikedomen på annueller
som Poa annua, Capsella, Erophila och Thlaspi arvense ofta påfallande.
Ett par av dessa förekomma eljest mest kring bon på fågelskär (se
tab. II).
Framförallt beträffande ett flertal strandarter, inne i land blott
kända från kulturmarker, är det omöjligt att avgöra om de äro ur
sprungliga i skärgårdsvegetationen eller spritts från inlandet. Några
arter kunna dock, på grund av sitt efemära och sparsamma upp
trädande, för sin förekomst i skärgården anses beroende av att dia
sporer ständigt förs ut från land, även om detta troligen mera sällan
sker synantropt. Sådana äro sannolikt Epilobium collinum, Erysimum
cheiranthoides, Fumaria officinalis och Sinapis arvensis.
Slutligen skola ett par kulturmarksväxter, vilkas förekomst i
skärgården synes något överraskande, omnämnas. Den ena är
Artemisia absinthium, som växer på ett fåtal öar, speciellt de låga,
exponerade Valtungarna (jfr ovan). Där står den dels på sandig
mark från driftvallarnas övre del och inåt, dels, fastän mer spridd, i
en del fågelgödslade sprickor samt slutligen i blockmark uppe på
N. Vattungen tillsammans med Valeriana, Angelica och andra hög
örter.
Den andra arten är Epilobium rubescens, som troligen i sen tid
fått fotfäste i skärgården. Sin rikaste förekomst har den på den kraf
tigast exponerade ögruppen, Vattungarna, där den på St. Vattungens
sandområde ovan tångvallarna är ett särdeles påfallande inslag i
vegetationen, men den står också i många försumpningar och näringsrikare klipphyllor och skrevor. Troligen har denna lokal tjänat
som spridningscentrum för åtminstone de närmaste öarna, där den
har ett flertal av allt att döma mer efemära växtplatser, bland vilka
lokalen på St. Bytta (se nedan) utgör det mest extrema exemplet.
Också bland Hävringe- och Grässkären har den en del lokaler, mest
på fuktig jord och i sprickor, men i de västra och norra skärgårds
områdena saknas den åtminstone hittills nästan fullständigt. Epilo/uum-frukternas vindspridning ger sålunda dessa arter möjlighet att
slumpmässigt uppträda på överraskande platser. Ett exempel på
detta är även den enda lokalen i undersökningsområdet för Epilobium
parviflorum. Den ligger på S. Stångskär, ytterst bland Källskären,
längs foten av en avsats nedanför en tordmuleboplats. Läget är syn
nerligen exponerat, då det dels vetter mot SO och dels är den första
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linje på skäret längs vilken någon högre vegetation utöver Puccinellia
och Spergula salina förekommer. Det lilla beståndet, som ej sågs
1957 men som 1959 bestod av tre blommande exemplar, kommer
säkert inte att länge finnas kvar på platsen men det är ett gott exem
pel på hur vissa, särskilt kulturspridda arter, åtminstone tillfälligtvis
kunna växa i dessa för dem säregna, hårt exponerade men väl
fågelgödslade miljöer.
Tabell I. Artlistor från fem små skär. Läge se kartan, fig. 1.
En arts förekomst markeras vanligen med + -t-. Ett -t anger mycket sparsam
förekomst. Siffrorna över -tteckenkolumnerna ange i grova drag växtens miljö
l = stenbundet strandparti, 2 = klippskrevor och sprickor, 3 = hällkar.
A. Skär NV om N. Risskär. Diameter c:a 30 m. Lägre än 1,5 m ö.h. Klippigt med
små områden stenstrand, ofta rastplats för fagel. Expositionen måttlig, skyddet
ganska gott mot SV-SO.

1
Agrostis stolonifera....................
Allium schoenoprasum................
Juncus bufonius........................
J. g erardi.................................... + +
Poa annua.....................................
P. pratensis................................
Puccinellia retroflexa................
Triglochin maritimum ....+ +
Atriplex latijolia........................ + +
Cochlearia danica ....................
Rumex crispus............................
Sedum acre................................
Tripleurospermum maritimum .

2
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+ +
+ +
+ +
++

B. Södra Vattungen. Längd i O-V c:a 120 m, i N-S c:a 80 m. Max. c:a 4 m ö.h.
Klippskär med rätt branta, åt söder starkt exponerade stränder. Hyser silvertärnkoloni samt enstaka trut- och måspar.
2
3
Agrostis stolonifera................ . + +
Fesluca rubra........................ . + +
Juncus bufonius.................... . + +
Phragmites communis ....
+
Poa pratensis........................ . + +
Puccinellia retroflexa .... . + +
Epilobium rubescens .... . + +
Melandrium viscosum .... . + +
Rumex crispus........................ . + +
Sagina proeumbens................ . + +
Sedum acre............................ . + +
Spergula salina........................ . + +
Tripleurospermum maritimum . + +
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C. Själklubben. Ytan c:a 40 x 25 m. Mycket låg och flack kobbe, max. c:a 1 m ö.h.
Fullständigt fritt exponerad mot NO-SO. Ett havstrutbo mitt på skäret.
2
Juncus bufonius............................ +
Puccinellia retroflexa.................... +
Atriplex latijolia............................ +
Rumex crispus................................ +
Sedum acre.................................... +
Tripleurospermum maritimum . +

+
+
+
+
+
+

D. Stora Bylta. Längd i N-S c:a 50 m, i O-V c:a 30 m. Toppformig klippa med
branta stränder, max. c:a 5 m ö.h. Expositionen mycket kraftig och allsidig. Ofta
besökt av trut, enstaka par kunna häcka.
2
Puccinellia retroflexa.................... +
Cochlearia danica ........................ +
Epilobium rubescens....................... +
Sagina procumbens........................ +
Sedum acre.................................... +
Senecio silvalicus............................ +

+
+
+
+

Södra Åkubbshällan. Största längd c:a 40 m, mycket låg klippig kobbe. Starkt
exponerad, speciellt mot O-SV. Fågelfattig.
E.

2

Agroslis stolonifera........................ +
Puccinellia retroflexa.................... +
Glaux maritima............................ +
Sedum acre.................................... +
Spergula salina................................. +
Tripleurospermum maritimum . +

+
+
+
+
+
+

Tabell II. Florans sammansättning på några fågelskär.
Förekomst anges i allm. med + . (+) anger förekomst utanför av fågel speciellt påverkat
område.
Åkubben

Dryopleris filix-mas.

.

.

.

D. spinulosa........................
Polypodium vulgare
Agroslis stolonifera

....
.... . . . . +

Allium schoenoprasum.
Bromus hordeaceus

.

.

.... . . . . +
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+
+
(+)
+

+

+

Kännö

Logskär

+
(+)
+

+
(+)
+

FLORAN PA EXPONERADE SKÄR I OXELÖSUNDS SKÄRGÅRD

329

Tabell II (forts.)
Åkubben

Lövje- N. Stång Tordskär
skär
mulen

Carex nigra......................................

Kännö

+

Deschampsia flexuosa ....
Eleocharis mamillata

(+)

....

+
4-

E. palustris......................................
Elymus arenarius...........................

(+)

Fesluca ovina................................
F. rubra................................................

.

.

.

+

+

+

4-

Juncus bufonius...........................
.

.

. +

-t-

+

4-

J. gerardi ...........................................
.

.

.

4+

P. palustris.....................................
P. pratensis......................................
....

+

4-

.

.

.

+

4-

4-

+

.

.

.

+

+

+

+

44(+)
+

Typha lali/olia................................
Angelica archangelica ....
.

.

.

+
4-

(+)
+

A. siluestris..................................... ....
Arabidopsis thaliana

+
4-

4-

+

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

....

4_

4-

Lemna minor......................................

Phalar is arundinacea

(+)
4+
4-

J. compressus.....................................

Puccinellia retroflexa

Log
skär

( +)

.

+

Artemisia absinthium.....................
A. vulgaris...............................................
Aster tripolium

4-

4-

4-

4-

+

4-

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

(+ i

Alriplex latifolia...........................

4-

A. longipes.....................................

4-

A. patula.....................................
-f

Bidens tripartita................................
Callitriche verna

+
+
+

4-

....

4-

Capsella bursa-pastoris

.

.

Ceraslium holosteoides .

.

.

.

Chamaenerion angustifolium .

+

4-

+
.

Chenopodium album......................
Chrysanthemum vulgare .
Cirsium vulgare

.

.

.

.

.

Epilobium palustre .

.

Galeopsis bifida

.

.

,

Galium palustre

.

.

Cochlearia danica

Geranium robertianum.
Glaux maritima....

+

4-

+

4-

+

.

4-

.

.

+
4-

+
-f

4-

+

4-

4-

4-

44-

4.

+
(+)

+

4_

Hieracium umbellatum.

+

Leonlodon autumnalis .

4-
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Åkubben

Lövje- N. Stång Tordmulen
skär
skär

+

Lychnis flos-cuculi...........................

+

+

.

+
+

+

+

.

.

+

+

+

+

Polygonum aviculare.....................

.

.

+

+

+

"1"

P. minus................................................

.

.

+

Lythrum salicaria................................
Melandrium viscosum.....................

Log
skär

+

.

Lycopus europaeus...........................

Kännö

+

Monlia fontana.....................................

+

P. persicaria..........................................

( +)

Planlago maritima...........................
Potentilla argentea...........................

.

.

+

+

.

.

+

+

+

+

+

+

Ranunculus repens..........................
R. sceleratus..........................................
Rorippa islandica................................

.

.

+

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

.

.

+

+
+

Rumex acetosella................................

+
.

R. crispus................................................

.

+

+

+

R. gr. Corylifolia................................

+

+
+
+

+

+
+

Sagina procumbens..........................

.

.

+

+

Sedum acre..........................................

.

.

+

+
+

+

+

+

S. lelephium..........................................

.

.

+

4.

+

+

4-

+

Senecio silvaticus................................
+

Stellaria graminea..........................
S. media................................................
Taraxacum gr. Vulgaria

.

(+)
+

(+)

+
+

+

+

+

+

(+)

(+)
+

+

(+)

Spergula salina.....................................
.

.

Triplcurospermum maritimum

.

.

.

+

.

.

+

Valeriana salina................................
Vicia cracca..........................................
Viola tricolor...........................................

(+)

+

+
+

+

Tabell III. Lista över de inom undersökningsområdet påträffade
kärlväxtarterna.
I tabellen ha lokaluppgifterna från hela det Inventerade området sammanställts.
Materialet redovisas uppdelat på 10 ögrupper, vilka äro förtecknade nedan. I kolumnen
för resp. ögrupp anges för varje art förekomst med en siffra, vilken representerar antalet
skär inom ögruppen, som arten blivit funnen på. I kolumnens huvud anger siffran
inom parentes intill ögruppsbeteckningen hela antalet undersökta skär i resp. ögrupp.
Längst till höger finns en på motsvarande sätt uppställd summakolumn för hela skär
gården. Siffrorna i tabellen ge sålunda ett uttryck för arternas frekvens. Det är dock
att märka att t.ex. en riklig population på en större ö åsättes samma »poäng» som ett
fåtal exemplar på ett litet skär, varför siffrorna ej avspegla arternas individrikedom i
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skärgården som helhet, utan överbetonar floraelementen på småkobbarna. Detta är
också avsikten med tabellen, som bl. a. vill visa vilka arter som förmå uthärda de ex
tremare maritima förhållandena.
Efter tabellen följer en uppräkning av de mer inlandsbetonade arter, som endast
växa på Hävringe storö, vilken jag ej inventerat i detalj. Denna lista har kompletterats
med ett flertal uppgifter, som sammanställts av intendent T. E. Hasselrot. Den
innehåller dels hans egna iakttagelser från besök 1950, dels anteckningar av prof.
Erik Asplund från åren 1899-1920.
Nedan följer en förteckning över de förut nämnda ögrupperna. Här anges även den
bokstavsbeteckning ögruppen fått i tabellhuvudet samt antalet undersökta skär inom
gruppen (siffran inom parentes).
A
(l) = Alen (Jonsberg s:n, Östergötlands län)
B
(5) = Bredskärsgruppen (Oxelösund, Södermanlands län)
FK (8) = Femöre-Kungshamns-gruppen (Oxelösund och Tunaberg s:n, Söd. län)
HE (7) = Hävringegruppen (Oxelösund, Söderm. län)
HT (6) = Hålletgruppen (Tunaberg s:n, Söderm. län)
K (13) = Källskärsgruppen (Oxelösund, Söderm. län)
P
(9) = Penningskärsgruppen (Jonsberg s:n, Östergötlands län)
R (14) = Risskärsgruppen (Tunaberg s:n, Söderm. län)
V
(4) = Vattunggruppen (Oxelösund, Söderm. län)
ÅG (7) = Åkubben-Grässkärsgruppen (Oxelösund, Söderm. län)
Namngivningen i tabellen följer i huvudsak Hylanders förteckning av 1955. I
allmänhet har ssp.- och var.-epitet utelämnats i tabellen, dels av utrymmesskäl, dels
på grund av bristande kännedom om förekomst och frekvens av dessa lägre taxa. I
stället följer efter tabellen systematiska kommentarer till en del arter.
B
(5)
Dryopteris dilatata................
D. filix-mas............................
D. spinulosa............................
Equisetum fluvialile................
Ophioglossum vulgatum . . .
Polypodium vulgare................

1

1

1
1
2

Juniperus communis ....
Picea abies................................
Pinus mugo (cult.)................
P. silvestris............................

2
1

Agrostis canina....................
A. stolonifera............................
Alisma plantago-aquatica . .
Alopecurus aequalis................
A. geniculatus ....
Arrhenatherum elatius ....
Bromus hordeaceus . .

1
4

22 - 61173302

ÅG HE V K A P HT R FK S:a
(V) (?) (4) (13) (1) (9) (6) (14) (8) (74)

2

1
1
1

1

3
1
1

7
1

1

2

1

1
4

1

1
3

1

2

1

2
1

1
3
6

3
3

4
1

1
8
1

1
1

1
8

2
5

2
1
2
i

6

4
1

2
i

2

2

4
12
1
1

8

3
2

1

3

8

1
1
1

1

6
6
14
1
3
30
12
4
2
6
13
63
2
3
4
3
2
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Tabell III (forts.)

ÅG HE V K A P HT R FK S:a
(7) (7) (4) 13) (1) (9) (6) (14) (8) (74)

B
(5)
Calamagrostis canescens . . .
C arex acuta.............................
C. canescens............................
C. leporina............................
C. mackenziei........................
C. nigra ................................
C. oederi .................................
C. pseudocyperus.....................
C. vesicaria.............................
Deschampsia caespitosa . . .
D. flexuosa............................
Eleocharis mamillata ....
E. palustris............................
E. uniglumis.............................
Elymus arenarius................
Elytrigia repens1....................
Eriophorum angustifolium . .
E. vaginatum........................
Festuca arundinacea ....
F. ovina.....................................
F. rubra....................................
Juncus articulatus................
.7. bufonius............................
,7. compressus........................
J. conglomeratus....................
.7. effusus.................................
J. gerardi .................................
Lemna minor............................
Lolium perenne........................
Narcissus poelicus (cult.) . .
Phalar is arundinacea ....
Phleum pratense2.....................
Phragmites communis ....
Poa annua............................
P. palustris.............................
P. pratensis3 ........................
Potamogeton filiformis . . .
P. peclinatus ........................
P. perfolialus........................
Puccinellia retrojtexa ....
Scirpus maritimus................
Sc. tabernaemontani ....
Sparganium erectum4 ....
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1
1
1
1

2

2
2

1

1

2

2

3

1
1

1
2
4

2
1
1
1
1

2
1
2
2
1
2

1
5
1
4
2
1
2
2

2

1
3

1
1
2
2

1
6

1

1
1
1
1
1
1
5

3

4
5
1
1
2
4

3

3

1
5

1
2
2
5

4
1
1

1

1
5

2

7
2
1

7
1
2

1
3
2

1
2
2
1
1
1
1
2
8
1
9
1

1
1

1
1

1

6
4
2
1

1
1

1
3
5
2 6
1
2
1
4 13
2
2

4
2

7
4
10
2
4
3
1
i
3
11
1
6
4
1

1

4
8

1
1

5
4
1

3
6

6
5

3
1

7
1

1

7

3

9

1

1
1

1
2
6
5

1
5
6
8
1
2

2
3
1
2

1

1

5

5

1
1
1

8
3
4
1

6
1
1

13
4
5
1

2
3
3 16
3
1
1
1
7
1
1
3
2
1
1
5 19
2 11
2
3 30
3 18
11
9
4
2
1 13
8 58
1
23
6 45
8
3
4 26
3 22
1
1
1
5 35
1
1
6
2 14
2 24
4 44
2
7
1
8 72
1 15
4 20
2
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Tabell III (forts.)

B
(5)

ÅG HE V K A P HT R FK S:a
(7) (7) (4) (13) (1) (9) (6) (14) (8) (74)

Triglochin maritimum
T. palustre ....
Typha latifolia . . .
Zannichellia palustris5

1
1

1

Ainus glutinosa. . .
Angelica archangelica6 . . .
A. s il vestris....................
Anthriscus silvestris ....
Arabidopsis thaliana ....
Arenaria serpyllifolia ....
Artemisia absinthium ....
A. vulgaris7............................
Aster tripolium ....................
Atriplex latifolia....................
A. longipes8............................
A. litoralis................................
A. palula................................
Barbaraea stricta....................
B. vulgaris................................
Detula pubescens....................
Bidens tripartita....................
Callitriche vernas....................
Calluna vulgaris....................
Capsella bursa-pastoris . . .
Cardamine hirsuta................
Cenlaurium vulgare................
Cerastium holosteoides ....
C. semidecandrum................
Chamaenerion angustifolium .
Chelidonium majus................
Chenopodium album................
Chrysanthemum vulgare . . .
Cicuta virosa............................
Cirsium arvense....................
C. palustre................................
C. vulgare................................
Cochlearia danica ................
Cornus suecica........................
Drosera rotundifolia................
Empelrum hermaphroditum .
E. nigrum................................
Epilobium collinum................
E. palustre............................

1
1
2

3
2

2
1
4
2

1
3
1
6
4

2
4

1

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1

2

3

7
1
1

2
3
1

2
3
2
3 10
2 9
1

1
1

1

1
1

2
4

1

1
1
1
1

7
i
i
8
3
8
6
1
1
5

2
1
1

1

1
2
1

1
2

1
2
1

1
3

3

6
1
2

1
1

1
1
2
3

1
3

1
1
6

1

1
1
1

2

1
1
1
6
1
1
2
1
1
2

4
3
6
6

2
4

1

1

5

1

4
2
2
6

2

1

4

2

1

1
5

2
1
3
1
5
4
1
1
2

4

1

1

7
8
10
8
1
1

1
5
3
3

2
2
2
2
3
1
2
6

1
1

1
7

5

3

1

2
6
1
1

1
2

1
1
3

1

1
1

5
1
1

3

1

3
1

1

1

1 1
2 13
1
1
2

3
8

3
6

2
4

2
7

1

1
1

1

2

2
1

1

1

4

1

1
3

2

ii
3
16
2
10
27
7
3
12
4
8
31
25
56
43
3
7
6
2
9
9
6
12
18
4
6
41
1
19
1
9
21
1
4
2
15
55
2
3
12
3
2
17
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Tabell III (forts.)

B
(5)
E. parviflorum........................
E. rubescens.............................
Erophila verna.........................
Erysimum cheiranlhoides . .
E. hieraciifolium.....................
Euphrasia brevipila10 ....
Filipendula ulmaria ....
Fragaria vesca.........................
Fraxinus excelsior................
Fumaria officinalis................
Gcdeopsis bifida.....................
Galium aparine.........................
G. palustre.................................
G. verum.................................
Geranium robertianum. . . .
Glaux maritima....................
Hieracium umbellalum. . . .
Hippuris vulgaris................
Hypericum perforatum. . . .
1satis tinctoria.........................
Leontodon autumnalis ....
Lychnis flos-cuculi................
Lycopus europaeus................
Lysimachia thyrsiflora . . .
L. vulgaris.................................
Lythrum salicaria.....................
Melandrium viscosum ....
Memjanthes trifoliata ....
Moehringia trinervia ....
Montia fontana11.....................
Myosotis arvens is ................
M. hispida.............................
M. laxa12........................ .... .
M. palustris.............................
M. stricta.................................
Myriophyllum verticillatum. .
Odontites litoralis....................
0. verna .................................
Peucedanum palustre ....
Plantago lanceolata................
P. major ssp. intermedia13 . .
P. major ssp. major13 ....
P. maritima.............................
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(V) (7) (4) (13) (1) (9) (6) (14) (8) (74)
1

1

1

2

2

2
1

4

1

1

1

1
3

1

1

1
1
1
1

1

1
1

5

2

7
1

1

2

4
1
4

2
1

1
4
1

2

2

2
1
3

2
3
2
2

3
2

1

1
7
4
9

4

6
5
3

1
1

1
5

6

1
1

1

4
5

2

2

4

1

3
1
2
2
2
1
1
2
1
3
1

1

2

2
2

1
3
2
1
1
1
1

8
2
I

1
1

4
3
1

2 5
4 10
1
1

1
1

6
2

3
2

1
1

1
1

3

1
3

2
2

9
5
10
2
4
5
2
5
4
2
5
1
1
3
9
4

1
1

1

3
6

1
1

3

3

1
1
7

3
1
2
3
5
1

1
4

1
1

1
1
1
1
1

1
2

1
1
1
2
1

2

1

1
1
1

1

1

1

6

2

4

3

2

1

1

3

3

1
12
2
1
10
1
15
3
1
2
35
10
43
3
17
35
10
3
1 (i
18
9
30
14
4
5
38
27
2
3
2
1
6
9
1
1
2
7
1
15
1
14
6
9
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Tabell III (forts.)

B
(5)
Polygonum aviculare ....
P. convolvulus........................
P. hydropiper........................
P. lapathifoliumli....................
P. minus................................
P. persicctria................ \ . .
Populus tremula....................
Potentilla anserina................
P. argentea ............................
P. palustris............................
Prunella vulgaris....................
Prunus spinosa........................
Ranunculus acris....................
R. baudotii............................
R. flammula............................
R. repens................................
R. sceleratus ........................
Rhamnus frangula................
Rheum rhaponticum (cult.). .
Rhinamhus minor................
Ribes alpinum........................
Rorippa islandica....................
Rosa canina & dumalis15. . .
Rubus chamaemorus................
R. gr. Corylifolia16................
R. idaeus ................................
Rumex acetosa........................
R. acetosella............................
R. crispus................................
Sagina procumbens................
Salix aurita1’’........................
S. caprea17............................
S. cinerea17 ............................
Saxifraga granulata................
Scleranthus annuus................
Scrophularia nodosa ....
Scutellaria galericulata. . . .
S. hastifolia............................
Sedum acre............................
S. lelephium............................
Senecio silvaticus....................
S. viscosus................................
S. vulgaris................................

ÅG HE V K A P HT R FK S:a
(7) (7) (4) (13 (1) (9) (6) (14) (8) (74)

1

5
1

1
4

3
3
2
1
2
5

1
2
2
1

3
1
1

3

1
1
1
1

5
1

3

3

2
5
5

4
6
5

1
2
1

i

1
2

i
i

5
3
3

6
4
2

3
1

3

1
1

4

7
1
1
1
3

1
2
1
1
2
2
1
1
1

1
1
2
8
2

1
2
3

1
1
1
1

2
2
1

1

1

1

6
2

1

3
1

1
2
5

1
1
1

1
1
6
1

3

7

7

i
i

1

2

i
2
4

3

1
1
2
1
1
2
1
3
6
7
1
1
1
1
1
1
1
6
3
4
1
1

i
2
1
3
3

1

1
1

1

4

1 4
4 11
4 10

1
1
1

5
8
9
1

1

1
2

1

1

1

2

2
5

4 12
1 8
1

1
1
1

9
8
7

6
4
1

14
10
6

1

1
1

1

2
2
3
1

2
1

1
6
4

7
1
8
14
11

1

3
1

34
5
3
1
7
2 15
4
7
15
1 32
7
2
i
i
2
7
2
4
2 35
2
1
5
2
9
2 13
4
4
3 2(1
2
5 34
8 69
6 62
1
2
1
7
1
9
1
9
2
1
6
1 15
1
8 71
6 48
3 28
1
2
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Tabell III (forts.)

ÅG HE V K A P HT R FK S:a
(7) (7) (4) 13) (1) (9) (6) (14) (8) (74)

B
(5)
Sinapis arvensis....................
Sium latifolium....................
Solidago virgaurea................
Sonchus arvensis....................
S. asper ................................
Sorbus aucuparia....................
S. intermedia............................
Spergula arvensis....................
S. rubra ................................
S. salina.................................
Stachys palustris....................
Slellaria graminea................
S. media................................
Taraxacum gr. Vulgaria . .
Thlaspi arvense ......
Tilia cordata.............................
Trientalis europaea................
Trifolium arvense....................
T. repens................................
Tripleurospermum marilimum
Vaccinium myrlillus ....
V. oxycoccus ............................
V. uliginosum........................
V. vitis-idaea........................
Valeriana salina....................
Valerianella locusla................
Veronica longifolia................
Vicia cracca............................
Viola tricolor............................

1
1

1

3

2

2

1

3

1
4

1
1
4

2

2

3
3
2
2
1
1
1
1
6
1
1
1
1
2

2
3
4

1
5
4

3
4

3
1
1
1

1
2

5

6

1

1
2
1
1

6

2
2

3

6
4

1
1
2

3

8

1

2
2
5

6

5

2
1
6
4
1
5

3
1

1
1

3

1
4 13

1

9

6

14
1

9
1
2
11
11

1
2

5

1

4

2

2
3

7

1
1

2
8
8

5
4

18

2
1
2
2 26
1
4 15
1
1
4
2
i 36
1
6 24
11
2 14
13
1
2
1
1
2
8 72
2
1
2
1
3 32
1
7
C 51
7 54

På Hävringe storö äro dessutom följande arter påträffade (A — uppgift enl. Asp
H = uppgift enl. Hasselrot):
Athyrium filix-femina, Allium oleraceum (A), Alopecurus pratensis, Anthoxanthum
odoratum, Avena sativa, Calamagrostis epigeios (A, H), Carex contigua, C. elata (A),
C. lasiocarpa (A), C. panicea (A, H), C. piluli/era (A), Convallaria majalis (H), Dadylis
glomerata, Fesluca pratensis (A), Iris pseudacorus (H), Juncus alpinus (A), Luzula
campestris, L. mulliflora, Maianlhemum bifolium, Poa nemorulis (A), Triticum aestivum,
Achillea millefolium, Antennaria dioeca (A), Campanula rolundifolia, Carduus crispus
(A), Centaurea cyanus, Geranium pusillum (A), Glechoma hederacea (H), Lepidium
ruderale, Matricaria matricarioides, Myosurus minimus (A), Pimpinella saxifraga,
Potentilla erecta (A), P. reptans (A, H), Ranunculus bulbosus (A), Rumex longifolius (H),
Taraxacum gr. Erythrosperma, Tussilago farfara, Urtica dioeca, Veronida arvensis (A),
lund,
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V. chamaedrys (H), V. officinalis, V. serpyllifolia (A), Vicia lalhyroides (A), V. tetrasperma, Viscaria vulgaris (A).
1 Elylrigia repens (L.) Nevski synes på sina strandlokaler vara företrädd av täml.
enhetlig var. maritima (Koch & Ziz) Hyl. Kulturmarksformer förekomma kring be
byggelsen på Hävringe.
2 Phleum pratense L. i tab. avser ssp. vulgare (Cel.) A. & G.
3 Poa pratensis L. består i många fall av typisk ssp. irrigata (Lindm.) Lindb. fil.
men på kulturmark och inte minst på fågelskaren stå exemplar som snarast äro att
hänföra till ssp. pratensis. Givetvis finnas även övergångsformer av många slag. Däre
mot har jag ej sett ssp. angustifolia (L.) Lindb. fil. inom området.
I Sparganium erectum L. i tab. avser ssp. microcarpum (Neum.) Hyl.
5 Zannichellia palustris L. i tab. är var. pedicellata Wo.
6 Angelica archangelica L. i tab. avser var. litoralis (Fr.)
7 Artemisia vulgaris L. varierar ganska mycket inom området särskilt i fråga om
bladens och stjälkens silverhårighet. Blad, åtminstone från unga plantor, ha alltid
visat sig dofta m.l.m. aromatiskt, speciellt då de malts sönder, i motsats till inlandsformerna. Populationen i denna skärgård torde därför kunna räknas till var. coarctala
Fors.

8 Atriplex longipes Drej. i tab. avser ssp. praecox (Hülph.) Turesson.
9 Callitriche har i de fall den varit fertil visat sig tillhöra C. verna L.; Lönnr. och i
tab. har hela materialet redovisats under detta namn.
10 Euphrasia brevipita Burn. & Gremli i tab. avser ssp. brevipila.
II Montia fontana L. 1 tab. avser ssp. lamprosperma (Cham.) Lindb. fil.
12 Myosotis taxa Lehm, är företrädd av såväl ssp. caespitosa (C. F. Schultz) Hyl.
som ssp. baltica (Sam.) Hyl. Den senare har som säker blott konstaterats från Penning
skären, det enda område i den undersökta skärgården, där arten är allmän.
13 Plantago major L. företräds av både ssp. major och ssp. intermedia Lge var.
scopulorum (Fr.), vilkas ekologi, som ovan nämnts, synes väl skild. De ha i tab. be
handlats var för sig.

11 Polygonum lapathifolium L. företräds av både ssp. pallidum (With.) Fr. och ssp.
nodosum (Pers.) Fr., den senare dock endast funnen på Rödskär nära Oxelösund.
15 Rosa består inom området av både R. canina L.; Crép. och R. dumalis Bechst.;
Boul., men det har långtifrån alltid varit möjligt att bestämma de ofta små och icke
blommande exemplaren, varför arterna 1 tab. sammanförts.
16 Rubus av corylifolius-gruppen är funnen på några öar. Det rör sig troligen närmast
om R. Wahlbergii Arrh. men den anges i tab. endast som gr. Corylifolia.
17 Sa/ix-formerna äro överallt m.l.m. hybridogena men ha klassificerats under den
art de synas stå närmast.
18 Valeriana synes inom hela området vara tämligen enhetlig och den överensstäm
mer väl med beskrivningen av V. salina hos Pleuel 1924, varför materialet redovisas
under detta namn.
19 Veronica longifolia L. i tab. avser var. maritima (L.) Hartm.

Det bör även påpekas, att den submersa vegetationen inte inventerats systematiskt,
varför arterna av Polamogeton, Myriophyllum m.m. med säkerhet äro långt vanligare
än vad som framgår av tabellen.
Ett flertal av de i tab. III förekommande arterna äro bundna till den yttre skär
gården eller nå där sin högsta frekvens (jfr Häyrén 1914) medan andra arters förekomst
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alltmer uttunnas mot utskärgården. Detta gäller även om ett antal skärgårdsväxter,
som kring de inre öarna ej äro sällsynta men som redan vid måttlig exposition inte
finna lämplig miljö och därför ej anträffats inom undersökningsområdet. Sådana arter
äro t.ex. Alopecurus arundinaceus, Blysmus rufus och Centaurium pulchellum.
Några arter ha sina sydgränser vid svenska östersjökusten alldeles i dessa trakter
men ha ej kunnat påträffas. Sydligaste lokalen för Deschampsia bottnica ligger strax
norr om det aktuella området, nämligen på Ringsö, 18 km NO om Hävringe (Hylander
1953) och för Carex glareosa ligger den något söder om området, inne i Bråviken,
närmast på Stora Järknön i Kvarsebo s:n (Genberg 1958).
Slutligen önskar jag rikta ett tack till professor J. A. Nannfeldt,
Uppsala, som givit värdefull kritik och många goda råd, till prof. Erik
Asplund och intendent T. E. Hasselrot, Riksmuseum, Stockholm, vilka
låtit mig få uttnyttja anteckningar från Hävringe, och till docent O. Hed
berg, Uppsala, som lämnat mig en del kompletterande uppgifter från
Källskären. Också familjen Lindeberg och hr E. Johansson, Oxelösund,
vilka ställt jaktstugan på Källskären till mitt förfogande, samt lotsarna i
Oxelösund, som ett flertal gånger hjälpt mig med transporter till Hävringe,
böra här ihågkommas för sitt tillmötesgående.

Summary.
Vascular flora of the outermost archipelago of Oxelösund,
central Sweden.
The Oxelösund archipelago is situated in the northern Baltic on
the Swedish east coast about 110 km SW of Stockholm. The region
investigated is located completely outside the forest limit, which here
is mainly formed by conifers (see map, Fig. 1). The size of the 74
islets investigated varies from a length of 700 m to some few tens of
meters and the exposure to the sea of these skerries varies very much.
All islands consist of gneiss rocks, seldom covered by a thin layer of
moraine or sand. Complete lists of the species from five islets of dif
ferent degrees of exposure are given in Table I, where the islet A
(no. 7 on the map) is the most sheltered one, while the others (nos.
21, 9, 22 and 25 on the map) all are much exposed at least in some
directions.
Many islets carry quite large colonies of breeding birds, mainly
gulls, terns and razorbills, which greatly influence the richness and
composition of the flora. In Table II lists of species are given for six
of these islets.
Table III contains the complete list of species found in the district,
which is there divided into ten groups of islets (see map, Fig. 1) re
presented by the first ten columns (for explanation of the abbreviaSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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lions, see p. 331). The column on Ihe extreme right gives the total
for the whole investigated region. The figures in the columns mean
Ihe number of islets in the group in which the plant in question has
been found. At the head of each column the total number of inves
tigated islets in the group is given (figures within brackets).
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CA KEX BUXBAUMI1 WG OCH SPHAGNUM
CONTORTUM SCHULTZ FUNNA I BOHUSLÄN.
NÅGOT OM ARTERNAS FÖREKOMST I
SYDVÄSTRA SVERIGE.
AV

LENNART FRIDÉN.

Inledning.
Vägen från Utby i Hjärtums socken väster ut mot Ljungskile gör
med rätta skäl för namnet turistväg. Smal och slingrande smyger
den nära intill många sjöar. För botanisten bar vägen sin tjusning
bl. a. däri all den vid sockengränsen mellan Hjärtum och Forshälla
övertvärar ett märkligt rikområde med anhopning av talrika före
komster av Cladium mariseus (Sterner 1945 s. 48). Området mar
keras — förutom av Cladium — jämväl i utbredningen av Carex flava
och Eriophorum latifolium (Fries 1945 kartorna 41, 54 och 36).
Under en utflykt den 12 september 1955 gjorde författaren ett uppe
håll vid Utby-Lången, en sjö i Hjärtum som ofta besökts av botanister
för den här ymnigt förekommande Stratiotes aloides (Woldmar
1959 s. 460). Här finner man också Sparganium Friesii och Potamogeton crispus. Cladium, som är anträffad i ett par Utby-sjöar strax NV
om Lången, finns emellertid inte här, ej heller de förut nämnda
kalkgynnade arterna. Fyndet av Carex Buxbaumii i strandvegetatio
nen vid denna sjö blev därför en överraskning.
Den 1 juli 1959 under en kafferast i den slåtterhävdade Scorzonera
hum il is-ängen nedanför Sjöhagen (Skihagen) vid Stockebosjön i
Forshälla socken såg jag på håll Eriophorum latifolium lysa i strand
kärret, en rikkärrsignal som jag ej kunde motstå. Signalen gällde
tydligen ett stråk med Carex Buxbaumii, vilken art nu liksom förra
gången av en tillfällighet kom i min väg.
Carex Buxbaumii är ny för Bohuslän. Från detta landskap har
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Fig. 1. Från Utby-Lången i Hjärtura. Vikens innersta del är sommartid täckt av en
grön matta av näckrosor, natearter och vattenaloe (Stratioles aloides). Foto S. Woldmar.

sedan 1955 ytterligare ett par nya kärlväxter noterats. Jag syftar på
Manne Ohlanders fynd av Carex extensa 1956 (Degelius 1957) och
Svante Sunesons av Lemna gibba 1958 (Suneson 1959). Dessutom
har Ilex aquifolium återfunnits (Egeröd 1960). Uddevallabotanisterna har utsträckt sina strövtåg också till Hjärtum och Forshälla
(Woldmar 1957), men någon uppgift om fynd av Carex Buxbaumii
har ej redovisats. Emellertid hck jag kännedom om ett sådant vid
besök nyligen på Botaniska Trädgården i Göteborg. Fyndet hade
gjorts 1960 i Herrestads socken N om Uddevalla, och beläggexemplar
förelåg till granskning.
Hjärtum, Utby-Lången.
LTtby-Lången ligger 1,8 km SÖ om Uddevalla. I sjöns vegetation
ingå element, som kräva näringsrikt vatten, t. ex. Stratiotes och
Potamogeton crispus. Däremot anses Sparganium Friesii vara en
kalkskyende art (Hylander 1953). Fries uppger i sin llora (Fries
1945) Lången som växtplats för — förutom ovan angivna — Sparganium Friesiix simplex, Potamogeton perfoliatus, Elodea canadensis,
Salix nigricans, Myriophyllum verticillatum och Utricularia vulgaris.
Till dessa kan här — förutom klubbstarren — fogas Typha angustifolia.
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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C ar ex Buxbaumii anträffades i ett strandkärrparti med strödda
klibbalbuskar och gles Phragmites communis. I fältskiktet dominerar
Carex rostrata, C. panicea och Equisetum fluviatile, den senare inom
ett område ersatt av E. pahistre. I övrigt noterades Agrostis canina,
A. stolonifera, Carex vaginata, Molinia coerulea, Angelica silvestris,
Cirsium pahistre, Epilobium pahistre, Galium pahistre, Lysimachia thyrsiflora, Lythrum salicaria, Myrica gale (enstaka buskar, emanerande
från en tätare porsbård framför en alridå V ut), Peucedanum pa
histre, Potentilla erecta, P. palustris och Viola palustris. Kalkgynnade
arter, till vilka klubbstarren räknas (Hultén 1950), saknas sålunda.
Först efter letande fann jag enstaka tuvor av Carex data utåt sjön i en
blötare bård med riklig Potentilla palustris.
Av artsammansättningen i bottenskiktet framgick emellertid, att
klubbstarrens kärrtyp, trots kärlväxtflorans relativa torftighet, bör
räknas till rikkärren (Du Rietz 1949 och där anförd litteratur). Så
lunda dominerade Calliergonella cuspidata omväxlande med mattor
av Sphagnum-arter. Det insamlade materialet av dessa senare har
granskats och bestämts år 1958 av prof. G. Einar Du Rietz, varvid
förutom Sphagnum centrale och S. pahistre — konstaterades S.
contortum. Denna senare, som ej tidigare anträffats i landskapet, är
en av de s.k. rikkärr-SpAagna och anses av Waldheim (1944 s. 53)
indicera övergångsrikkärr, numera kallade medelrikkärr (Du
Rietz 1954 s. 182)d
Forshälla, Stockebosjön.
Förekomsten av Carex Buxbaumii vid Stockebosjön — c:a 4 km
VNV om lokalen vid Utby-Lången — ingår i ett litet tringelformat
strandkärr vid sjöns SÖ-hörn. Kärret, som begränsas åt NV av sjön,
åt Ö av landsvägen och ovanför liggande högre terräng och i SV-lig
riktning av Torva mosses skogklädda kantsluttning, är källvattenpåverkat och sluttar sakta åt NV. Dess övre del företer spår av gamla
igengångna diken. De till åker upptagna tegarna uppgåvos snart,
då de ledo av den av källvattnet underhållna fuktigheten, och utgöra
sedan mer än trettio år slåtteräng, vilket bidragit till att klubbstarren
här undgått att bli observerad trots närheten till vägen.
Med utgångspunkt från sjöns öppna vatten blir zonindelningen
1 Först efter artikelns fullbordande har förf. erhållit kännedom om en limnologisk
undersökning av sydbohuslänska sjöar, som berör jämväl platåsjön Utby-Lången
(LysÉn 1960). Härifrån redovisas i tabellen över vattenbeskaffenhet (l.c. s. 24 tab. 6)
bl.a. följande: pH-värde 7,0; totalhårdhet (ty. hårdhetsgr.) 1,59. Kalkhalten i vattnet
antages betingad av skalgruspåverkan.
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följande. Längst ut i vattnet en några meter bred bård av Scirpus
lacustris, avlöst av ett ungefär 10 m brett bälte med tämligen högväxt
Phragmites communis. Sedan följer en Cctrex e/ata-dominerad zon.
I fältskiktet antecknades en mindre grupp Typha latifolia, strödd
Rhynchospora alba jämte Carex canescens, Juncus filiformis och
Galium palustre. Mjukmattssamhällen med i bottenskiktet domine
rande Drepanocladus exannulatus (coll.) och Calliergon giganteum
övergår i lösbottenvegetation, dominerad av Scorpidium scorpioides
med inslag av Campylium stellatam, Bryum pseudotriquetrum och
Pellia neesiana. Vidare noterades Drosera rotundifolia och Utricularia
intermedia.
Carex data-zonen övergår i sin tur i fastare GV/rex-k ärr ängar,
där C. Buxbaumii förekommer i ett stråk ungefär 5x1 m. Främsta
dominanten är C. panicea, inom stråket samdominerande med C.
Buxbaumii. Viktig roll spelar den förut nämnda Eriophorum latifo
lium, vidare Carex hostiana, C. pulicaris, Briza media, Festuca rubra
och Molinia coerulea. Av arter, som ej ingå i nedan anförda analyser,
kan nämnas enstaka Myrica gale och Erica tetralix, vidare Angelica
siluestris, Cirsium palustre, Oxycoccus quadripetalus, Succisa pratensis
och Viola pcdustris.
1 bottenskiktet ingå som dominanter Drepanocladus intermedins,
Campylium stellatum och Calliergonella cuspidata. Stora fläckar do
mineras av Sphagnum, bl. a. av den i fält lätt igenkända S. warnstorficinum. En källrännil har riklig Philonotis fontana och Mnium
Seligeri samt Pellia neesiana (det. S. Arnell). På dikesvall Rhytidiadelphus squarrosus ssp. caluescens (det. Erik Sjögren).
Vid upptäcktstillfället medgav ej tiden ett mera ingående studium
eller insamling av beläggexemplar. Emellertid antecknades tvenne
snabbanalyser i rutstorlek 0,25 m2, den första omfattande såväl fält
som bottenskikt med täckningsgrader enligt Hult-SernanderDu Rietz’ skala, den andra omfattande endast fältskiktet utan täck
ningsgraduppskattning.
Analys I.
Carex Buxbaumii 5, C. hostiana 1, C. panicea 5, Phragmites communis 2,
Campylium stellatum 2, Climacium dendroides 1 och Sphagnum spp. 5 (S.
contortum sparsam, S. subsecundum mest; det. Sven Fransson).

Analys II.
Briza media, Festuca rubra, Carex Buxbaumii, C. pallescens, C. panicea,
C. pulicaris, Filipendula ulmaria (steril), Galium uliginosum, Lychnis flosSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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cuculi, Peucedanum palustre, Potentilla erecta och Viola palustris.
Ltanföi
rutan 1 m bort Eriophorum latifolium alldeles intill Carex Buxbaumii.

Vid återbesök den 10 juli var kärrängen slagen, och studiet av
arterna i fältskiktet försvårades. Vid sökandet efter beläggexemplar
visade det sig, att klubbstarren växte längre in i ett smalt, oslaget
kärrparti av intill 2 m hög Phragmites mellan stranden och mossens
kantskog. 1 vegetationen ingick albuskar, Myrica och Molinia. \ idare
Carex canescens, C. lasiocarpa och sparsam b. elata samt Juncus
filiformis. Carex Buxbaumii växte nära intill Eriophorum latifolium
och Carex vaginata med i bottenskiktet dominerande Calliergonella
cuspidata och riklig Fissidens adianthoides jämte inslag av Drepanocladus intermedins, Campglium stellatum, Bryum pseudotriquetrum
och Climacium dendroides.
Av beskrivningen här ovan framgår, att Carex Buxbaumii på sin
lokal vid Stockebosjön uppträder i vegetation av klar rikkärrtyp.
Särskilt anmärkningsvärda element äro Eriophorum latifolium, Carex
hostiana och C. pulicaris samt i bottenskiktet Scorpidium scorpioides,
Drepanocladus intermedius, Campglium stellatum, Fissidens adianthoi
des, Sphagnum contortum och S. warnstorfianum.
Fyndet av Carex Buxbaumii i Herrestad gjordes sommaren 1960
av läroverksadjunkt Yngve Nordgren vid bäcken Ö ut från sjön
Torbjörn c:a 5 km N om Uddevalla. Angränsande trakt
Herrestadsfjiillet — har på grund av sin fattigare flora ej så ofta lockat bo
tanisterna. Det var det rikliga uppträdandet av Carex flava, som
stimulerade sökandet. Lokalen undersöktes ej närmare på grund av
ihållande regn enligt muntligt meddelande från upptäckaren.
De tre fyndplatserna för Carex Buxbaumii i Bohuslän utgöra väst
liga utposter för arten i Sydsverige; jfr Cajander (1935 karta 2 s. 45)
och Hultén (1950 karta 390). Avståndet till närmaste lokaler i Hal
land (Söndrum och Karsefors) och Dalsland (Dalskog och Gunnarsnäs) är ganska stort. Avståndet åt SSÖ till västligaste lokalen i Väs
tergötland är emellertid ej så långt, sedan T. E. Hasselrot (Hasselrot
1954) påträffat klubbstarren i Skepplanda socken. Såsom nedan skall
visas, är detta det första fyndet av arten i denna del av landskapet.
Carex Buxbaumii i Västergötland.
Enligt uppgifter i Hasselrots artikel skulle markeringen töi
Västergötlands västligaste lokal för Carex Buxbaumii hos Hultén
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(l.c.) avse Skallsjö socken och stödja sig på en kollekt i Riksmuseet
(S) från Floda avH. Fries 1896. Det är sannolikt samma lokal, som
uppges av Rudberg (1902) under kollektivarten C. polygama. Mot
svarande markering hos Cajander (l.c.) stöder sig på en av honom
granskad kollekt från Skallsjö (Oskarshöjd) av Axel Liljedahl
1899 (S). I Botaniska Trädgårdens herbarium i Göteborg (G) _
vars material i fråga ej granskats av Cajander — fmns även en kol
lekt av Axel Liljedahl med exakt samma lokal och samma årtal.
Denna kollekt hade emellertid av fil. dr Carl Blom år 1942 ombestämts till Carex Hartmani med tillfogad anteckning på etiketten:
»odlad? på grund av lokalen Oskarshöjd.» Här åsyftas de inplanteringar av vilda växter kring villan i Floda, som apotekare C. G. H.
Thedenius på sin tid lät göra; jfr Thedenius (1909) och Hylander
(1943) samt Hård av Segerstad (1924 karta s. 72), vilken senare
markerar Skallsjö-lokalen med öppen ring.
Under sådana förhållanden föreföll det såväl Blom som förfat
taren egendomligt, att de båda Carex-arterna skulle vara samlade
på samma lokal (Oskarshöjd). Jag tillskrev nu intendenten vid
Riksmuseet T. E. Hasselrot. Därvid uppdagades, att Cajander
(ar 1934) bestämt »Oskarshöjd-kollekten» till C. Hartmani, men
förmodligen av misstag redovisat den i såväl lokalförteckning som
kartbild som »C. polygama ssp. subulata» = C. Buxbaumii. Hasselrot
företog jämväl en granskning av »Floda-kollekten» och fann, att
denna också avser C. Hartmani. Markeringen hos såväl Cajander
som Hultén av en västlig lokal blir emellertid praktiskt laget riktig
tack vare fyndet i Skepplanda, blott c:a 20 km NNV om Skallsjö.
Cajander (l.c.) har ej reviderat här åsyftat material i Lund. Under
kollektivbeteckningen C. polygama markerar Hård (l.c. fig. 52 s. 72)
den av Rudberg (1902) anförda lokalen vid Ätran (Baggekvarn)
och hänvisar i registret till å kartan inlagda prickar till herbariet i
Lund (L). Dess C. Buxbaumii-material har godhetsfulll ställts till
mitt förfogande. Eftersom uppgiften om Baggekvarn hos Rudberg
(l.c.) är dubbeltydig — dels uppges C. polygama, dels också var.
machrostachya — var det intressant konstatera, att i Lund-materialet
förelåg beläggexemplar av C. Buxbaumii Wu. tagna 13.7.1859 av
prof. C. K Ü. Nordstedt med lokaluppgift »Baggequarn vid Ätran»
(Solberga sn). — Från 1920-talet föreligger fynd av klubbstarren i S.
Ving och Hössna (Hultén 1950 karta 390; Westfeldt 1954).
De anförda lokalerna för Carex Buxbaumii från Västergötland
tillhöra alla Älvsborgs län. Först i senare tid har det lyckats att påvisa
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arten i Skaraborgs län. År 1954 påträffades den av Hjalmar Mag
nusson på Billingens trapplager i Öglunda socken (Björnebacken,
Sjömossen). Fyndet, styrkt med beläggexemplar (S och G) har publi
cerats av Karl Hasselrot (1956). År 1957 samlades arten av Per
Yngve Malterung i »ängsnycklekärret nära Mullsjö», Nykyrka
socken (S). Sommaren I960 konstaterade jag själv klubbstarren i
Vistorps socken, S om Falbygden. I den intressanta vegetationen på
lokalen, som ligger 5 km Ö om Baggekvarn, ingå bl. a. Carex flava, C.
hostiana, C. pulicaris och C. appropinquata samt Eriophorum latifolium och Dactylorchis incarnata. Kärrängens största prydnad är en
ganska riklig förekomst av Pedicularis sceptrum-carolinum. Vistorp
gränsar i SÖ till den av Nordstedt inventerade socknen Sandhem,
varifrån Carex Buxbaumii icke redovisats (Nordstedt 1900).
Sphagnum contortum.
Sphagnum contortum är en östlig art, som i sin sydsvenska ut
bredning helt saknas eller företer stora luckor i V (Åberg 1937 s.
34). Förekomsterna i Bohuslän utgöra därför västliga utposter. Enligt
karta hos Åberg (l.c. s. 33) ligga de närmaste lokalerna i östra Väs
tergötland. Till dessa kan läggas mitt fynd av arten 1949 (det. H.
Sjörs) i den utdikade Saxifraga hirculus-myren i Velinge socken
(Friden 1959 s. 254). Vid Falbygdens östkant torde arten icke vara
sällsynt, och den förekommer rikligt i Mellomsjömyren samt i Nordsjömyren i Dala (Albertson 1949; Du Rietz 1959). Dessutom har
författaren funnit den i Valstad vid Otterstorpssjön nära Saxifraga
hirculus-myren Gorsan (Friden l.c.).
En framskjuten västlig utpostlokal för Sphagnum contortum på
ungefär samma breddgrad som fynden i Bohuslän meddelas av
Fransson i hans intressanta vegetationsbeskrivning av Stutekärret i
SV-Värmland (Fransson 1958). Enligt uppgift (in litt.) har arten
av honom konstaterats på ytterligare sydvästliga lokaler i Värmland.
Sammanfattning.
Den nordliga Carex Buxbaumii har utbredningsluckor i Väster
götland, t. ex. i de östra delarna, Falbygden och Vänerområdet.
1 sistnämnda område märkes några kustbetonade förekomster av den
subatlantiska, långaxiga klubbstarren, C. Hartmani (Hultén, l.c.
karta 389). Denna art förekommer även vid kusten i Göteborgs och
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Bohus län (Fries 1945 s. 183; Hultén l.c. karta 389). Förekom
sterna av C. Buxbaumii i Bohuslän ligga däremot alla i inlandet.
Att Sphagnum contortum ej tidigare rapporterats från de västligare
delarna av Sydsverige, beror nog främst på bristande utforskning.
Luckorna på Västfalbygden och i Valle härad V intill Billingen kom
mer troligen att utfyllas, då arten blir metodiskt eftersökt. Den finnes
icke sällsynt i Danmark och förekommer även i England (Åberg l.c.
s. 34).
Författarens i artikeln skildrade fynd ansluter sig, såsom inled
ningsvis antytts, till Bohusläns »Cladium-distrikt». Detta känneteck
nas av en mångfald sjöar i sprickdalar och depressioner. Sjöarnas
strandvegetation har särskilt genomsökts vid letandet efter Cladium
(Sterner l.c. s. 48). Huruvida klubbstarren därvid blivit förbisedd
— vildmarksområdet är ingalunda lättinventerat — får kommande
undersökningar utvisa. Myrforskaren, som önskar fullfölja det upp
slag, som Sphagnum contortum givit — studium av bottenskiktsvegetationen — torde här linna jungfrulig mark.
Vid bestämning av mossor ha flera forskare varit mig behjälpliga.
Deras namn ha angivits i texten. Fil. dr Carl Blom har bestämt eller
kontrollerat vissa kärlväxter. Goda arbetstillfällen ha beretts mig på
Växtbiologiska institutionen i Uppsala av professor G. Einar Du
Rietz, vilken också jämte assistent Bengt M. P. Larsson underkas
tat manuskriptet kritisk granskning. Till dem alla ett tack.
Trollhättan och Uppsala universitets växtbiologiska institution,
januari 1961.
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DEN LÅGALPINA DRYAS-HEDENS DIFFERENTIERING
OCH STÅNDORTSEKOLOGI INOM TORNETRÄSKOMRÅDET. L
AV

KABL-GÖRAN BRINGER.
Inledning.
Sommaren 1953 påbörjade jag en undersökning över vegetationen
på fjället Vakketjåkko norr om Torneträsk i Torne lappmark. Under
de närmast följande somrarna koncentrerades mitt intresse till floran
och vegetationen på fjällets vidsträckta alpina dolomithällmarker samt
kring de sydexponerade dolomitbranter, vilka bildar ett stråk från
Torneträsk upp till cirka 750 meter ö.h. Sommaren 1956 utsträckte
jag mina undersökningar till att omfatta även andra dolomitförekomster inom Torneträsk-området. Jag har därefter haft tillfälle all varje
sommar t. o.m. 1960 utvidga och komplettera mitt material. Jag
hoppas längre fram kunna publicera resultaten från mina inven
teringar av dolomitens kärlväxtflora samt mina studier av sydbrantsvegetationen.
Denna uppsats avser att redovisa resultaten av den del av mina
undersökningar, som berört Drya.s-hedens växtsociologiska och eko
logiska problem. På lågalpin dolomithällmark dominerar Dryashedar ofta helt vegetationen. Dolomitön Reinöya i Porsangerfjord
har av Nordhagen betecknande kallats »the kingdom of Dryas
octopetala». Den skandinaviska Dryas-heden har inte minst på grund
av sin artrikedom länge utgjort ett lockande forskningsobjekt.
Många beskrivningar och ett betydande antal vegetationsanalyser,
främst i arbeten av Nordhagen, föreligger från olika delar av
Skanderna. För sammanställningar av äldre litteratur hänvisas vidare
till Kali.iola (1939) och Du Rietz (1942 a).
I skandinavisk växtsociologisk litteratur har under de senaste
decennierna rått enighet om att till en vegetationsenhet av förbands
Sv. Bot. Tidskr., 55 (i961): 2
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rang sammanföra alpina ris- och gräshedar från eirkumneutralt
substrat. Detta förband benämndes först av Nordhagen (1936)
Elynion Bellardii. Nordhagen har sedermera (Nordhagen 1943)
ändrat namnet till Kobresieto-Dryadion. Samma förband kallas av
Kalliola (1939) Dryadion octopetalae och av Du Rietz (1942 a)
Dryadion. I det följande använder jag det sistnämnda förbandsnamnet.
Vid mina växtsociologiska studier inom Dryadion har större delen
av undersökningsmaterialet hämtats dels från Vakketjåkkos södra
och östra sluttningar, där dolomiter i regel bildat underlaget, och
dels från kalkstenar och kalkrika skiffrar i området Nuolja-Låktatjåkko-Kärketjårro—Vassitjåkko söder om Torneträsk. De geografiska
namnen i uppsatsen är hämtade från den fotogrammetriskt upp
mätta kartan »Fjällen kring Abisko-Björkliden-Riksgränsen». En
sammanfattning av Torneträsk-områdets topografi, klimat och geo
logi återfinns hos Mårtensson (1956 111, general part, s. 7-18).
De båda områden, från vilka jag hämtat mitt material, komplet
terar varandra genom atl såväl sydsidefaser som nordsidefaser av
de olika vegetationsenheterna blir representerade. Jämförande stu
dier har även bedrivits inom ytterligare ett antal områden med dolomit, kalksten eller kalkrika skiffrar kring Torneträsk. Genom all
mitt material härrör från ett relativt begränsat område, föreligger en
viss risk för att jag som allmängiltiga betraktat företeelser, som i själva
verket är betingade av lokalt verkande faktorer. Det förefaller mig
dock vara av värde att detaljstudera en vegetationstyp inom en
central del av dess utbredningsområde, där också en rik ståndortsvariation erbjuds. Då samma ståndortsfaktorer måste spela en be
tydande roll för vegetationstypens utformning genom hela fjällked
jan, bör en detaljerad punktundersökning utgöra en god grund för
en mera vittomfattande behandling av den skandinaviska Dryashedens sociologiska problem. Jag måste dock betona, att dc sam
hällen av olika rang, som här uppställs, tills vidare endast får be
traktas som regionala för Torneträsk-området. Dock tyder jämförel
ser med tidigare publicerat material på att åtskilliga av dem har en
vidsträckt utbredning i Skanderna.
Bearbetningen av insamlat material har huvudsakligen bedrivits
på Uppsala universitets växtbiologiska institution. Institutionens
prefekt, prof. G. E. Du Rietz, har visat ett aldrig sviktande intresse
för mitt arbete. Jag vill till honom rikta ett varmt tack för goda råd,
kritisk granskning av manuskript samt bestämning och kontroll av
So. Bot. TidsUr., 55 (1961): 2
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ett antal lavar. För ovärderlig hjälp med kryptogambestämningar
ber jag vidare få tacka docent Olle Mårtensson (mossor och
levermossor) och förste museiintendent Rolf Santesson (lavar).
Under mitt fältarbete har föreståndaren för Abisko naturvetenskap
liga station, laborator Gustaf Sandberg, varit mig till stor hjälp,
då jag fått dra nytta av hans lokalkännedom och rika erfarenhet
av miljöfaktorernas betydelse för vegetationens utformning inom
Torneträsk-området. Mitt fältarbete har möjliggjorts genom bidrag
från Matern.-naturvet. fakulteten vid Uppsala universitet, Kungl.
Vetenskapsakademien, Elias Fries’ stipendiefond samt Hjalmar
L u n d b o h m s mi nnesfo n d.

Terminologi och metodik.
I likhet med Du Rietz indelar jag den alpina regionen i ett lågalpint, ett mellanalpint och ett högalpint bälte (se t. ex. Du Rietz
1942 b). I det följande kommer praktiskt taget endast förhållandena
i det lågalpina bältet att behandlas. Artnomenklaturen följer i fråga
om kärlväxterna Hylander (1955), mossor och levermossor Mår
tensson (1955-56) samt lavar Magnusson (1952).
Höjdmätningar har utförts med hjälp av Paulin-barometer, vars
värden temperaturkorrigerats. I vissa fall har relativt goda höjdbestämningar kunnat göras med hjälp av nivåkurvorna på den fotogrammetriskt uppmätta kartan över området. Ett antal jordprover
för pH-bestämning har insamlats i paraffinerade burkar. Proverna
har så snart som möjligt fått torka i fria luften. Elektrometriska pHbestämningar har utförts av mig själv på Växtbiologiska institutionen.
För bestämning har tagits 10 gjord och 25 g dest. vatten, varefter
blandningen skakats i 24 timmar och sedan fått sedimentera före
mätningen. För att markera markprofilens organogena lager an
vänder jag benämningarna S-skikt = forna + levande kärlväxt- och
mossbaser, F-skikt — förrnultningsskikt med m.el.m. identilierbara
växtdelar samt H-skikt =humusämnesskikt, där substansen saknar
för ögat igenkännbar struktur. Jfr Hesselman (1926) och Sjörs
(1956 s. 65). Vanligen är den underliggande mineraljorden oför
ändrad och bildar skarp gräns mot H-skiktet. Någon gång förekom
mer en antydan till blandning av humus och mineraljord i en smal
övergångszon. Daggmaskar har iakttagits sparsamt upp till cirka
100 meter ovan skogsgränsen på Vakketjåkko. Uppgifter om mark
profil och pH i skandinaviska Dryas-hedar föreligger hos ChristSv.Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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OPHERSEN (1925 s. 555-557), Nordhagen (1928, 1936, 1943) och

Du Rietz (1942 a, 1945 a).
Grundvalen för mina iakttagelser rörande Dryas-hedens samman
sättning utgörs av ett antal vegetationsanalyser (c:a 500), av vilka
det här endast är möjligt att medtaga en liten del. Under mina två
första somrar i fjällen skaffade jag mig uppfattning om de stora dra
gen i Dryadion's differentiering. Huvuddelen av analysmaterialet in
samlades under de därpå följande tre somrarna. Vid urvalet av de
analyserade bestånden och vegetationsytorna har jag sökt demon
strera variationen inom de enskilda vegetationsenheterna. Analyser
har därför inte endast utförts i för dessas centrala delar typiska be
stånd, utan uppmärksamhet har även ägnats övergångsformer samt
i ett eller annat avseende avvikande typer. Vid urvalet av analys
exempel för denna uppsats har tyvärr inte så många exempel från
dessa gränszoner kunnat medtas, och jag får därför nöja mig med att
endast i mera grova drag demonstrera variationen inom de växt
samhällen av olika rang, som jag anser mig kunna urskilja inom
Torneträsk-området.
Vid analysarbetet har jag använt en rutstorlck av i/4 m2. En så
liten ruta medför i vissa fall, att alla arter i ett bestånd inte kommer
med i analystabellen, samt att antalet konstanter blir relativt lågt.
En ruta av 1 m2 eller mera kan många gånger mycket väl användas,
t. ex. i de mossrika hedarna i Vakketjåkkos sydsluttning, utan att
avkall behöver göras på kravet på vegetationens homogenitet. I
mera exponerade hedtyper är dock den mindre rutstorleken klart
att föredra, emedan redan mycket obetydliga förändringar i mikro
relief och mikroklimat sätter spår i vegetationen. Jag har valt att
använda en enhetlig rutstorlek genom hela förbandet. Med en mindre
ytstorlek ökar möjligheten att åstadkomma en fullständig förteck
ning över bottenskiktets arter. Som framgår av analyserna från för
bandets exponerade delar, kan kryptogamerna uppträda mycket
artrikt. Det är tvivelaktigt om det någonstädes i vårt land går att
uppleta artrikare kvadratmetrar än de man finner i vissa lågalpina
Dryas - Carex rupestr is - b estå n d. Den närmaste motsvarigheten i
fråga om artrikedom torde vissa rikkärr- och alvarsamhällen kunna
uppvisa. Den betydande likheten såväl fysiognomiskt som i fråga
om artsammansättningen mellan alvarsamhällen och Dryas-hed
har ofta pointerats.
För att markera täckningsgrad liar Hult-Sernander-Du Rietz’
5-gradiga skala använts. En art, som täcker 90-100 % av den anaSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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lyserade ytan, markeras i tabellerna med 5 + . I övrigt har jag und
vikit att införa plus och minus.
För att åskådliggöra differentieringen inom Dryadion har jag ur
skiljt ett antal vegetationsenheter av lägre rang. Vid uppställandet
av associationer har huvudvikten lagts vid den kvalitativa artsam
mansättningen i olika skikt. Dock kan i vissa fall en arts frekvens
och vitalitet jämte den kvalitativa artsammansättningen ha betydelse
vid avgränsningen av en association. Bristen på goda associationsledarter är påtaglig i Skandernas växtsamhällen. Begreppen ledart
och skiljeart används i enlighet med Du Bietz (1942 a och c). I
likhet med Steen (1954 s. 19) använder jag begreppet preferensart i
huvudsak synonymt med Braun-Blanquets “holde Charakterar
ten» (Braun-Blanquet 1951 s. 95). Preferensarternas betydelse
för ett samhälles avgränsning betonas starkt av Sjörs (1954 s. 35),
då därvid ett större antal arter kan utnyttjas för att karakterisera
samhället i fråga. Jfr även Gj^jrevoll (1956 s. 26). Genomgående
har jag ägnat speciell uppmärksamhet åt de vanliga arterna, vilket
kan underlätta jämförelser mellan förhållandena i olika regioner.
Inom Dryadion s associationer kan urskiljas ett stort antal sociationer, d.v.s. vegetationsenheter, som uppställs på grundval av vissa
arters dominans i olika skikt. En del av mina analyserade bestånd
är goda exempel härpå, medan andra inte kan accepteras som sociationer. Framför allt i tvåskiktssamhällena i förbandets vindexponerade och dåligt snöskyddade delar kan ofta ingen verklig sociationsanalys utföras, då dominanter i bottenskiktet där vanligen sak
nas inom mitt undersökningsområde. Dryas-heden är ofta, speciellt i
fältskiktet, mosaikartat uppbyggd [påpekas bl. a. av Kalliola (1939
s. 121)]. Ett snävt sociationsbegrepp kan därför lätt leda till, att ett
svåröverskådligt lapptäcke skapas. Jag har därför valt att för vege
tationsenheter av lägre rang inom en association eller subassociation
i likhet med Braun-Blanquet (l.c.) använda begreppen variant, då
ett bestånd karakteriseras av någon viss, ofta återkommande art
kombination, och fazies, då det kännetecknas av riklig förekomst av
någon viss art. Här medtagna vegetationsanalyser gör alls inte an
språk på att ge en komplett sammanställning av variationsmöjlig
heterna i artkombinationen inom en association, så som en fullständig
sociationsanalys skulle kunna göra. De får rätt och slätt betraktas som
exempel på några enligt min uppfattning typiska eller i något av
seende speciellt intressanta Vegetationssegment inom associatio
nen.
Sd. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Dryadion’s avgränsning gentemot andra lågalpina vegetationstyper.
Som tidigare nämnts, sammanfattas inom förbandet Dryadion
alpina ris- och gräshedar från cirkumneutralt Substrat. I det följande
lämnas en översikt över relationerna till samt avgränsningen mot ett
antal andra alpina vegetationstyper. Ett betydande problem vid
växtsociologiskt arbete i Skanderna är bristen på arter med tillräck
ligt snäv ekologisk amplitud, d.v.s. arter, som är användbara som
ledarter för samhällen av associations eller förbands rang. Denna
svårighet påpekas bl. a. av Nordhagen (1943 s. 48) och Gj^erevoll
(1956 s. 26).
Avgränsningen av Dryadion gentemot angränsande växtsamhällen
bjuder ofta vissa svårigheter, inte minst på grund av att flera av dessa
ännu är växtsociologiskt outredda. 1 enlighet med definitionen att en
ledart skall vara helt eller praktiskt taget helt inskränkt till ett visst
växtsamhälle, betraktar jag inom mitt undersökningsområde följande
kärlväxter som ledarter för Dryadion (A):
Kobresia myosuroides
Carex glacialis
C. nardina
C. rupestris
Chamorchis alpina

Draba nivalis
Dryas oclopetala
Oxylropis lapponica
Rhododendron lapponicum

Då kryptogamernas utbredning inom fjällens olika växtsamhällen
ännu är ganska outredd, avstår jag här från att urskilja några led
arter bland mossor och lavar, även om inom mitt undersöknings
område t. ex. Rhytidium rugosum och Cetraria juniperina v. terrestris
torde vara lika goda ledarter som de nämnda kärlväxterna.
Ytterligare ett antal arter har inom Torneträsk-området sin vikti
gaste förekomst inom Dryadion (B):
Roegneria borealis
Carex misandra
Leucorchis albidus
Minuartia rubella
Draba fladnizensis

Draba lactea
Polentilla nivea
Gentianella lenella
Euphrasia lapponica
Arnica alpina

Nämnda arter anträffas även tämligen regelbundet på vissa lokal
typer utanför Dryadion. De flesta är mycket konkurrenssvaga, och
återfinns på hyllor i branter, på flodernas grusbankar och i deltan, i
talusbranter och skredjord, på flytjord eller på vissa kulturskapade
ståndorter, där vegetationstäcket hindras från att sluta sig. VegetaSi>. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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tionen i de alpina branterna är ännu outredd men förefaller sakna
självständiga drag. Nordiiagen (1936) sammanfattar subalpin
alpin klippspringvegetation på kalkhaltigt underlag till förbandet
Asplenion viridis subarcticum. Ofta torde dock vegetationen i de alpina
branterna kunna betraktas som fragment av Dryadion eller vissa
snölegesamhällen, främst Oppositifolio-Oxyrion och Polarion. Jfr
Du Rietz (1942b) och G.izerevoll (1950, 1956). I dolomithällmarkens exponerade Dryadion-vegetation kan bland såväl kärlväxter
som kryptogamer utskiljas ett klippspringelement. Vegetationen på
alluviala avlagringar i regio subalpina sammanfattas av Nordhagen
(l.c.) till förbandet Calamagrostidion neglectae, men växtsamhällena
där liksom på motsvarande ståndorter ovan skogsgränsen får ännu
sägas vara mycket ofullständigt kända. Vegetationen i de alpina
talusbranterna av cirkumneutrala bergarter är ingående behandlad
av Nordhagen i flera arbeten. Nordhagen urskiljer förbandet
Arenarion norvegicae för talusvegetationen.
Här föreligger alltså exempel på ett antal vegetationstyper, till
vilka Dryadion gränsar eller visar viss anknytning. I vissa fall, t. ex. i
fråga om Arnica alpina, kan det vara befogat att där tala om sekun
därlokaler i förhållande till primärlokaler i Dryadion. Som påpekas
av Hedberg (1947) i fråga om Melandrium angustiflorum är det
dock ofta vanskligt alt avgöra, vad som verkligen skall betraktas som
primär- respektive sekundärlokaler. Ett exempel på svårigheter av
detta slag erbjuder Care.x bicolor.
De nyss uppräknade arterna kan inom mitt undersökningsområde
betraktas som preferensarter för Dryadion. Om de alpina talusbranternas vegetation av typen Arenarion norvegicae tänks sammanslagen
med Dryadion, med vilket förband Arenarion norvegicae otvivelaktigt
är nära besläktat, kan Roegneria borealis, Minuartia rubella och
Euphrasia lapponica fogas till Dryadion s ledarter och ytterligare ett
par arter, Braya linearis och Arenaria norvegica, blir ledart, respektive
stark preferensart. Huruvida ytterligare några konkurrenssvaga
arter med något vidare ståndortsamplitud och spridning, t. ex.
Campanula uniflora, kan betraktas som preferensarter för Dryadion,
förefaller mig ännu oklart. En särställning intar Cassiope tetragona,
vilken inom mitt undersökningsområde är en av Dryadion s viktigaste
risdominanter. Det är dock sedan länge bekant, att arten framför allt i
det mellanalpina bältet kan dominera tillsammans med typiska
fattighedsarter. Lippmaa (1929 s. 53) och Nordhagen (1955 s. 73-74)
har publicerat vegetationsanalyser från lågalpin Cassiope-hed, som
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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helt saknar inslag av kalkkrävande arter. Jfr även Fries (1913 s. 69).
Det torde dock vara befogat att inom Torneträsk-området betrakta
Cassiope tetragona som preferensart för Dryadion.
Avgränsningen av de cirkumneutrala jordarnas hedar gentemot
sådana på surare substrat erbjuder vanligen inga större svårigheter.
Dryadion hyser ett stort antal utmärkta skiljearter gentemot det
lågalpina bältets blåbärshedar och kråkrishedar, t. ex. tidigare
nämnda led- och preferensarter (med reservation för Cassiope
tetragona). Se även Du Rietz (1942 a). Även inom fattighedarna
finns goda skiljearter gentemot Dryadion, t. ex. Lycopodium alpinum,
Carex brunnescens, Vaccinium myrtillus och Gnaphalium supinum.
Även bland kryptogamerna finns många skiljearter, t. ex. inom släktet
Cladonia. Då några av Dryadion s viktigaste ledarter och dominanter,
t. ex. Dryas, Kobresia myosuroides och Carex rupestris, tycks tåla en
svagt eller måttligt sur markreaktion [jfr t.ex. Nordhagen (1936)
Du Rietz (1942 a)], kan dock ett avsevärt antal arter med klar pre
ferens för fattigheden uppträda i Dryadion s suraste delar. Exempel
härpå är följande kärlväxter, vilka helt eller praktiskt taget helt sak
nas i sådana hedar, där dolomit och kalksten ligger någorlunda yt
ligt och åstadkommer en markreaktion i rotskiktet kring neutralpunkten:
Lycopodium selago
Hierochloe alpina
Agrostis borealis
Calamagrostis lapponica
Deschampsia flexuosa
Juncus trifidus
Lnzula arcuata

Salix herbacea
Sibbaldia procumbens
Loiseleuria procumbens
Phyllodoce coerulea
Cassiope hypnoides
Diapensia lapponica
Hieracium alpinum coll.

I samband med att snösmältningen försenas och markfuktigheten
stiger, övergår Dryadion s hedar i snölegehedarnas förband Reticulato Poion alpinae (Gj^erevoll 1950, 1956), ängsseriens lågvuxna
Potentilleto - Polygonion vivipari (Nordhagen 1936) samt de alpina
kärrens Caricion atrofuscae - saxatilis (Nordhagen 1943). Hur
denna övergång sker, behandlas närmare i beskrivningen av Dryadion’s olika associationer. I en bred gränszon möter man inom
Dryadion arter från dessa grannsamhällen som ett m.el.m. konstant
inslag. Slutligen ingår i Dryadion också ett antal arter med vidsträckt
spridning inom ett betydande antal av fjällets växtsamhällen, såsom
Carex atrata, Polygonum viviparum, Cerastium alpinum, Empetrum
hermaphroditum m. fl. ris, Euphrasia frigida samt Bartsia alpina.
Se. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Det är just detta möte av arter, av vilka många har sin huvudutbred
ning inom kringliggande samhällen, som främst förlänar förbandet
den artrikedom, som alltid verkar lockande på fjällbotanisten. Man
observerar, att de centrala delarna av förbandet ofta är jämförelsevis
artfattiga på grund av förekomsten där av några konkurrenskraftiga
dominanter i fält- och bottenskikt.
Dryadion’s differentiering på associationsnivå.
Hos Du Rietz (1942 a, s. 127-128) föreligger en översikt över de
principer, efter vilka de tidigare förslagen till en differentiering av
Dryas-heden i lägre sociologiska enheter gjorts. Jag vill här endast
beröra de tre senast publicerade indelningsförslagen. Nordhagen
(1943 s. 573, 1955) uppställer 4 associationer inom KobresietoDryadion’s ris- och gräshedar: Caricetum nardincie, Kobresietum
myosuroidis, Cassiopetum tetragonae dryadetosum och Dryadetum
octopetalae sccindinavicum. Du Rietz (1950) urskiljer 2 suballianser
(underförband), Nardino-Dryadion och Tetragono-Dryadion. Hed
berg (1952) upptar dessa enheter som associationer, NardinoDryadetum och Tetragono-Dryadetum, samt tillägger en tredje as
sociation, Tomentypno-Dryadetum.
Själv urskiljer jag inom Torneträsk-området följande associationer:
Epibryo-Dryadetum. På vindexponerade kullar med inget eller
obetydligt snöskydd vintertid.
Tetragono-Dryadetum. På mark med visst snöskydd vintertid,
tidig utsmältning och tämligen obetydlig markfuktighet. Associationen
intar en central ställning inom Dryadion.
Tomentypno-Dryadetum. På tidvis översilad eller på annat sätt
mera permanent fuktig mark. Associationen gränsar mot kärrens
växtsamhällen.
Bifloro-Dryadetum. Representerar de senast utsmälta delarna av
Dryadion och bildar gräns mot snölegehedarna och ängsserien.
En viss markfuktighet, dock avsevärt mindre än i föregående as
sociation.
Arctostaphyleto-Dryadetum. På instabilt underlag. Alternerar i
talusbranterna med de öppna talusytornas Arenarion noruegicaevegetation.
Då inom mitt undersökningsområde inga mera påtagliga kvalitativa
olikheter föreligger i artsammansättningen inom Dryadion’s risoch gräshedar (de sistnämnda spelar där överhuvudtaget en mycket
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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obetydlig roll), har jag i huvudsak anslutit mig till de principer, som
legat till grund för Du Rietz’ och Hedbergs indelning. Denna be
lyser de förändringar i hedens sammansättning, som äger rum i
samband med variationer i exponeringsgrad och snöbetäckningens
varaktighet samt vid tilltagande markfuktighet. Samma svårighet att
på grundval av förekomst av skiljearter hålla isär ris- och gräshedsamhällen på surt substrat omnämns av Dahl (1956 s. 85 och 88).
Druadioris gräshedar spelar som nämnts en obetydlig roll inom
Torneträsk-området. Den vitt spridda Carex rupestris bildar sällan
rena, Dryas-fria bestånd. Kobresia myosuroides är ingen sällsynthet på
lättvittrade skiffrar, medan arten praktiskt taget helt tycks saknas i
dolomithällmarken. Jag har dock aldrig sett Kobresia dominera över
så stora ytor, att jag ansett mig kunna tala om någon Kobresia-iazies.
Förhållandena syns dock vara helt annorlunda i andra delar av Skanderna. Från södra Norge har Nordhagen (1955 s. 71) publicerat
några sammandrag av preliminärt bearbetade vegetationsanalyser
från Kobresia-bestånd, som avviker från Torneträsk-områdets
Dryndion-hedar genom hög frekvens av vissa busklavar, sparsamt
uppträdande ris samt ett säreget inslag av konkurrenssvaga arter i
den slutna vegetationen av dominerande Kobresia myosuroides. Denna
sydnorska hed kan knappast placeras inom någon av mina här upp
ställda associationer.
Det förefintliga materialet av vegetationsanalyser från de norra
delarna av Skanderna visar dock inte lika tydliga särdrag. Från
fjället Skaitiaksla i Nordland publicerar Nordhagen (1955 s. 67-68)
6 rutanalyser, bl. a. med avsikt att påvisa de nära relationerna mellan
associationerna Kobresietum myosoroidis och Caricetum nardinae.
Den sistnämnda exemplifieras med 10 analyser från olika nordnorska
lokaler. Likheterna i artbestånden är verkligen så slående, att del
förefaller möjligt att betrakta de analyserade bestånden som vegetationsenheter av lägre rang inom en och samma association. Den enda
ur analyserna utläsbara skillnaden dem emellan ligger i kvantiteten
av de namngivande arterna. Carex nardina ingår i 4 rutor av 6 från
Skaitiakslas Kobresietum, medan Kobresia myosuroides ingår i 6
analyser från Caricetum nardinae. I samtliga rutor ingår Dryas
med täckningsgrad mellan 2 och 5. Alla arter i dessa Kobresiaoch Carex nardina-analyser, såväl fanerogamer och kryptogamer,
förekommer tämligen regelbundet (med undantag av Cassiope
tctrayona och med en viss reservation för Gymnomitrium corallioides)
inom Torneträsk-området i den hedtyp, som jag kallat EpibryoSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2

DE\ LÅGALPINA DRYAS-IIEDEN I TORNETRÄSK-OMRADET. I

359

Dryadetum. Det förefaller alltså av för närvarande tillgängligt ma
terial, som om i varje lall i norra Skanderna de vindexponerade, snö
fattiga kalkkullarnas ris- och gräshedar väl skulle kunna hållas
samman på associationsnivå. De nämnda nordnorska gräshedarna
tycks mig stå närmare nordskandinaviska Dryns-bestånd i mot
svarande lägen än den särpräglade sydnorska Kobresietuin-vegetationen. Inom Torneträsk-området faller Cctrex nardinas och Kobresia
myosuroides ekologiska amplitud helt inom Dryas octopetala’s,
varför det är naturligt, om led- och skiljearter mellan ris- och gräs
hedarna där är svåra att urskilja.
Jag finner det inte heller lämpligt inom mitt undersökningsområde
att i likhet med Söyrinki (1938) och Nordhagen (1955) sammanföra
all av Dryas octopetala dominerad vegetation till en enda association.
Man kan där påträffa Vegetationssegment, där Dryas totaldominerar i
fältskiktet, vilka vid en törsta anblick i fält fysiognomiskt verkar vara
mycket likartade. En närmare granskning av det övriga artbeståndet
i segmentens fältskikt och framför allt bottenskikt kan dock visa, att
detta ofta är mycket olikartat. Det skärpta inflytandet av tre olika
ståndortsfaktorer, vindexponering i kombination med obetydligt
snöskydd, underlagets instabilitet samt en försenad snösmältning i
kombination med en viss markfuktighet, kan var för sig leda till i
ett avseende likartat resultat, totaldominans i fältskiktet av Dryas,
medan artbeståndet i övrigt starkt divergerar. På grundval härav
anserjag det befogat alt placera sådana bestånd inom olika associatio
ner. I och med att de nämnda miljöfaktorernas inverkan på vegeta
tionen försvagas, förändras dessa ytterlighetssamhällen och mötas i
den av Dryas tillsammans med andra ris dominerade associationen
Tetragono-Dryadetum.
Epibryo-Dryadetum.
Associationen förekommer normalt på torr, exponerad, cirkumneutral till svagt sur mark med inget eller obetydligt snöskydd vin
tertid. Vegetationen är m.el.m. söndersplittrad, beroende på graden
av vindexponering samt på hur stora angreppsytor vinden får i de
luckor i vegetationstäcket, som uppstår genom froströrelser, samt
genom att enstaka plantor dukar under. Sår i vegetationen rivs lät
tare upp, där underlaget utgörs av mjuka skiffrar, än där det består
av en hård bergart som dolomit.
På grund av de extrema ståndortsförhållanden, som präglar asSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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sociationen, blir antalet led-, preferens- och skiljearter ovanligt stort.
Dryadion’s ledarter, Carex glacialis och Carex nardina, är även associationsledarter i fältskiktet. Följande inom Epibryo-Dryadetum
delvis m. el. m. tillfälligt uppträdande arter är skiljearter gentemot
Dryadion’s övriga associationer (C):
Asplenium viride
Minuarlia rubella
Melandrium angustiflorum
Draba fladnizensis
D. lactea
D. nivalis

Sedum roseum
Saxifraga caespilosa
S. nivalis
Potentilla nivea
Arnica alpina

Inom förbandet visar följande arter preferens för Epibryo-Dryade
tum (D):
Poa glauca
Carex misandra (?)
Draba incana
D. norvegica

Diapensia lapponica
Genlianella tenella
Euphrasia lapponica
Campanula uniflora

Associationens viktigaste dominanter är Dryas octopetala och (.are.v
rupestris. Lokalt kan någon av Festnca ovina, Carex nardina och C.
glacialis förhärska i fältskiktet. Andra ris än Dryas förekommer en
dast tillfälligt och vanligen blott i enstaka individ. Endast Vaccinium uliginosum och Arctostaphylos (dpina kan någon gång na högre
täckningsgrad än 1. I och med att andra ris börjar inkomma i större
mängd kan övergången mot nästa association, Tetragono-Dryadetum,
sägas ha börjat.
I bottenskiktet kan Cetraria nivalis betraktas som konstant inom
en yta av 1/i m2, medan C. cucullata, C. islandica coll., Thamnolia
vermicularis och Cornicularia aculeata kommer nära konstans, allt
under förutsättning att exponeringsgraden inte är extremt stark. I
sådana lägen försvinner busklavarna helt. Inom Epibryo-Dryadetum s
segment är Cetraria nivalisklart individrikare än C. cucullata. brämst
karakteriseras dock associationens lavflora av en grupp på vegetabi
liskt substrat levande skorplavar. En av de vanligaste och lättast
igenkännliga, Lecanora epibryon, har fått ge namn åt associationen.
Dessa lavars betydelse i den skandinaviska Drycis-heden papekas
av Du Rietz (1942 a s. 130-131) men har i övrigt ägnats föga upp
märksamhet. Från Grönland föreligger dock en ingående beskrivning
av en skorplavrik Dryas integrifolia-Yicd av likartad typ, som den
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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man möter i Skanderna (Gelting 1955). Jfr vidare Fries (1913 s.
92), Samuelsson (1916 s. 37) och Lid (1959 tabell 12).
Bland de lavar, som inom förbandet visar stark preferens för
Epibryo-Dryadetum, och som står på gränsen till att vara absoluta
skiljeaitei gentemot övriga associationer, kan nämnas:
Pertusaria bryontha
P. panyrga
Lecanora epibryon
L. hageni coll.
L. verrucosa

Candelariella sp.
Caloplaca cerina coll.
C. cinnamomea
C. jungermanniae
C. subolivacea

Följande arter har tyngdpunkten i sin utbredning inom Dryadion
klart förlagd inom Epibryo-Dryadetum. De har dock en något vidare
amplitud än föregående arter:
Lecidea wulfeni
Ochrolechia frigida
O. upsaliensis

Rinodina roscida
turfacea

Inom Dryadion är vidare Collema ceraniscum och Leptoyium
satnrninum endast iakttagna inom Epibryo-Dryadetum. Degelius’
(1954) iakttagelser över den förstnämnda artens ekologi visar, att
den kan uppträda även i andra rishedstyper, men att Collema ce
raniscum föredrar Dryas-hedar i öppna lägen. Degelius’ förteck
ning över lavar, som i fjällen vanligen uppträder tillsammans med
Collema ceraniscum (Degelius l.c. s. 258-259), innehåller åtskilliga
av de arter, som här angivits som karakteristiska för den exponerade
Dryas-heden. De båda nyssnämnda lavarna uppträder på levande
eller döda Dryas-kvistar. Som skiljearter gentemot större delen av
forbandet i övrigt (förekommer någon gång i Tetragono-Dryadetum’s
mest exponerade delar samt i övergångszonen mellan de bägge
associationerna) kan några huvudsakligen på öppen jord levande
arter betraktas, nämligen Solorina bispora, S. saccata, Fulgensia
bracteata och Toninia caeruleonigricans. Täckningsgraden av de här
nämnda lavarna är inom Torneträsk-områdets Epibryo-Dryadetum
genomgående låg med undantag för Ochrolechia-arlerna, som i vissa
fall kan nå upp mot grad 5.
Epibryo-Dryadetum rymmer en serie köld- och vindhärdiga arter,
men även för dessa kan de klimatiska påfrestningarna bli för stora.
Dryrts-plantorna kryper efter marken och förgrenar sig i markplanet,
varvid ett enda individ kan täcka bortemot i/4 m2. Associationen
igenkänns på långt håll på det mosaikartade mönster i grönt och
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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silvergrått, som skapas av blandningen av levande respektive död
Dryas. Hela plantan dör inte alltid samtidigt, utan vissa skott lever
vidare sedan andra dött. Rikedomen på död Dryas tycks vara en vik
tig förutsättning för de nämnda skorplavarnas existens. Man ser
mycket sällan några apothecier på levande kvistar. Ett exponerat
läge är förmodligen inte nödvändigt för flertalet av dessa skorplavars
existens, utan tillgången på lämpligt substrat tycks vara avgörande.
Så snart exponeringsgraden i Dryas-heden minskar något, ser man
sällan några döda plantor, och samtidigt försvinner de flesta skorplavarna.
Åtskilliga av de på död Dryas levande lavarna kan även uppträda
på döda tuvor och skottbaser av Carex nardina och C. rupestris,
på död Saxifraga oppositifolia och möjligen på Silene acaulis. Cassiope
tetragona och Empetrum tycks däremot inte passa som substrat
(jfr Lynge 1937 s. 173 och 1940 s. 113). Få levande mossa anträffas
bl. a. Lecidea wulfenii, Pertusaria bryontha och Ochro/ec/ua-arterna,
vilket delvis kan förklara dessa arters något vidare spridning inom
Dryadion. Flertalet av de här behandlade lavarna är bundna till ett
cirkumneutralt underlag, medan resten får betraktas som indifferenla (Gelting 1955). En bidragande orsak till lavarnas trivsel i den
exponerade Dryas-heden kan vara den rikliga stoftimpregneringen av
de döda vegetabilierna, som bör äga rum på vindexponerade kullar
med stora, vegetationsfria ytor (Gelting l.c. s. 301).
I)e aktuella skorplavarna har genomgående en vidsträckt spridning
i arktiska trakter. Det tidigare omnämnda Dryas integrifoha-sam
hälle, som beskrivits av Gelting från Diskoön på Grönlands väst
kust, är ett vackert exempel på vegetation av typen Epibryo-Dryadetum. Stora likheter råder mellan samhällets lappländska och grön
ländska fas. Artrikedomen är elt gemensamt drag. Man kan finna
5-10 olika lavarter på en död Dryas-planta. Cirka 3/4 av de lavar,
som ingår i Geltings vegetationsanalyser, återkommer i mina egna
från Torne lappmark. Från Grönland omnämner vidareL.YNGE(1937)
ett antal arter, vilka bildar ett typiskt och enhetligt samhälle på död
organisk substans av skiftande slag, och av vilka de viktigaste ar
Lecanora epibryon, L. verrucosa, Caloplaca stillicidiorum, C. subolivacea samt Rinodina roscida. Från Novaja Zemlja anger Lynge
(1928) samma grupp lavar från död Dryas, Saxifraga oppositifolia
och Silene acaulis samt från bålarna av större bladlavar. Lynge
urskiljer ett speciellt Caloplaca stillicidior am - s a mh älle innehål
lande Leciophysma finmarkieum, Lecanora verrucosa, L. epibryon,
Sv. Hot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Caloplaca cinnamomea, C.stillicidiorum, C.subolivacea, Buellia discifor
mis v. muscorum (B. insignis), Rinodina roscida samt i?, turfacea, vilka
han anser vara klart nitrofila.
Mossor spelar ingen stor roll i Epibryo-Dryadetum, och ingen art,
bortsett från Rhytidium rugosum i övergångssamhällen mot TetragonoDryadetum, når normalt någon hög täckningsgrad. Mellan Dryasplantorna ligger jorden ofta bar eller täckt av förna av döda Dryasblad. På grund av associationens vindexponerade läge samlas dock
sällan några större kvantiteter lösförna. De storvuxna mossor, som
Hylocomium splendens, Aulacomnium turgidum och Tomentypnum
nitens, vilka ofta sätter sin prägel på Tetragono-Dryadetum, saknas.
En grupp m. el. m. utpräglade basofyter, som i övrigt förekommer i
hällmarksspringor och branter, visar inom Dryadion stark preferens
för Epibryo-Dryadetum, t. ex. Encalypta-arter, Leskeella nervosa, L.
tectorum, Saelania glaucescens, Hypnum revolutum och H. fastigiatum.
De inom hela förbanet spridda Ditrichum flexicaule och Tortella
tortuosa når sin högsta frekvens inom Epibryo-Dryadetum. Av de
kala jordfläckarnas levermossor är Gymnomitrium corallioides och
Prasanthus suecicus enligt Mårtensson (1955 I, s. 61) tämligen obe
roende av substratets sammansättning. De utgör skiljearter för
Epibryo-Dryadetum gentemot Dryadion s övriga associationer. De
kan dock någon gång anträffas i de mest exponerade delarna av
Tetragono-Dryadetum.
1 övergångszonen mot Tetragono-Dryadetum kan mosstäcket
tätna, varvid Rhytidium rugosum, Ditrichum flexicaule, Dicranum
scoparium coll. eller D. muehlenbeckii vanligen dominerar.

Kommentarer till Tabell I (Epibryo-Dryadetum).
Nr 1-5. Dryas-fazies. Vakketjåkkos sydsluttning, dolomithällmark 700800 m ö.h.
Där den exponerade dolomithällmarkens skrevor hyser ett mycket tunt
lager vittringsjord, finner man ofta isolerade Vegetationssegment, där
Dryas totaldominerar i fältskiktet. De enskilda plantorna förgrenar sig
ofta och växer ut över hällen och kan i branta lägen bilda små draperier
(jfi Björkman 1937, Vegetationsprofilen). Övriga kärlväxter konkurreras i
stor utsträckning bort. Man finner ofta inslag av klippspringarter, som
Asplenium viride, Viola rupestris ssp. relicta och Encalypta-arter. Antalet
kryptogamer kan vara ganska stort, men ingen når normalt högre täck
ningsgrad.
I översta delen av det ofta endast några centimeter tjocka mineral24 - 61173302

Sv. Bot.

Tidskr.,

55 (1961): 2

KARL-GÖRAN BRINGER

364

jordslagret förekommer en viss inblandning av humus. pH-värden 6,3, 6,7,
7,0 har uppmätts.

Nr 6—10. Dryas-fazies. Vakketjåkkos sydsluttning, toppartierna av deflationspräglade glimmerskifferkullar strax ovan skogsgränsen c:a 650 m
ö.h.
I av stark vindexponering präglade lägen på lösa skiffrar finner man lik
som i dolomithällmarkens grunda skrevor ofta fläckar av tämligen rena
Dryas-bestånd. Stark vinderosion på ett lättvittrat underlag och froströ
relserna, som blir mer märkbara, när mineraljordslagret djupnar, bryter
normalt upp en sammanhängande Dryas-matta och ger större plats åt
följeväxter. Några av dessa, t. ex. Carex rupestris och C. glacialis, tycks dock
missgynnas av ett allt för instabilt underlag. De anträffas sålunda sparsamt
resp. inte alls i dåligt stabiliserad talus inom Torneträsk-området. Känslig
heten för markrörelser är kanske en orsak till, att Carex rupeslris helt saknas
på de analyserade kullarna, där skiffern är mycket starkt vittrad och skifferflagorna ligger löst, medan de intilliggande dolomithällmarkerna lyser
gråbruna av otaliga Carex-strån.
Exempel på markprofil: S-skikt 2 cm, F-skikt +H-skikt 6 cm, pH 6,9,
oförändrat skiffergrus pH 7,3.
Nr 11—15. Dryas-fazies. Låktatjåkkos nordsida, av deflation ytterst
starkt präglade glimmerskifferryggar c:a 950 m ö.h.
Vegetationen på skifferkullarna kring den lilla sjön ovanför Kopparåsens
station utsätts synbarligen för mycket stora påfrestningar vintertid av
kyla och blåst och är starkt söndersplittrad i isolerade hedfragment med
stora kala skifferytor emellan. Artantalet i vegetationsfläckarna blir mycket
lågt, och till och med de vindhärdiga lavarna av släktena Cetraria och
Alecloria försvinner så gott som helt. Kvar blir nedtryckta, delvis döda
Dryas-tuvor med enstaka följeväxter i fältskiktet och ett ytterst fragmen
tariskt bottenskikt. Det krävs dock endast mycket små minskningar i
exponeringsgraden, för att artantalet snabbt skall öka. Jfr analys nr 14,
som utförts någon decimeter nedom krönet på en kulle, medan övriga ana
lyserade vegetationsytor legat på kullarnas absoluta krön.
Beträffande den vegetationstyp, som representeras i analyserna 1-15,
jfr Tengwall (1920 s. 379) och Nordhagen (1955 s. 85).
Nr 16-25.

Dryas - Carex

rupestris-fazies resp.

Dryas - Carex glacialis - fazies.

Vakketjåkkos sydsluttning, dolomithällmark 700-850 m ö.h.
Dryas odopetala’s viktigaste samdominant i Epibryo-Dryadetum är inom
Torneträsk-området otvivelaktigt Carex rupestris, där måttliga markrörel
ser, vindexponering eller rikedom på grovt vittringsmaterial hindrar Dryas
från att bilda slutna mattor. Analyserna 16-20 representerar en sluten
Dryas-Carex rupestris- hed. Där vegetationen inte blir helt täckande
utan mineraljorden delvis ligger blottad (analyserna 21-25) kan på Vakketjåkko Carex glacialis lokalt dominera tillsammans med Carex rupestris.
Carex glacialis har en snävare ståndortsamplitud än Carex rupestris och
kan användas som skiljeart för Epibryo-Dryadetum gentemot av Dryas och
Carex rupestris dominerade hedar tillhörande andra associationer inom
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Dryadion. Förekomsten av öppna jordytor gynnar vissa följearter, t.ex.
Euphrasia lapponica, Minuarlia rubella, Solorina- och Toninia-arter samt
Fulgensia bracteala.
Markprofilen visar ofta ett något djupare mineraljordskikt ovanpå dolomithällen än fallet var i de tidigare beskrivna rena Dn/as-fläckarna. I
ytlagret förekommer inblandning av humus och forna i små kvantiteter.
Exempel på pH-värden: 6,8, 7,1, 7,4, 7,4.
Motsvarande eller liknande hedtyper omnämns av Samuelsson (1916 tab.
5 C.), Björkman (1937 s. 9), Nordhagen (1936, 1955), Coombe & White
(1951 s. 38-39), Rune (1953 s. 23-24 och s. 102) samt Lid (1959 tab. 2).
Rena Carex rupestris-hedar utan Drz/as-inslag är sällsynta inom Torneträsk-området. På Vakketjåkko anträffas fragment på starkt exponerade
klipputsprång strax ovan skogsgränsen. Ett större bestånd anträffas om
kring 950 m ö.h. på dolomithällmark i nordsluttningen av fjället Kuobletjåkko söder om Torneträsk. Dryas saknas där praktiskt taget helt och
Carex rupestris är tillsammans med C. misandra fältskiktsdominant, medan
bottenskiktet utgörs av Cetraria-arter, Epibryo-Dryadetum’s vanliga skorplavar samt Rhacomitrium lanuginosum. Jfr Kalliola (1939 s. 24-25). Ett
stort antal litteraturuppgifter om Carex rupestris-hedar föreligger från olika
delar av Skanderna. Se t. ex. Resvoll-Holmsen (1914 s. 39, 1920 s. 124,
1932 s. 31), Samuelsson (1916 tab. 5 D), Du Rietz (1925b s. 29), Kalliola
(1932, s. 24), Söyrinki (1938 s. 32), Kalela (1939 s. 294), Nordhagen
(1943 s. 575) och Lid (1959 tab. 8 och 12).

Nr 26-30. Saxifraga aizoides - Pinguicula alpina-variant. Vakketj åkkos
sydsluttning c:a 650-700 m ö.h.
Ovanför Vakketj åkkos största dolomitbrant finns ett minst 1000 in2
stort, svagt lutande område, som är tätt belagt med dolomitskärvor från
ett par till 20 centimeters längd. Skärvorna är glest övervuxna av ett nät
verk av D/'i/as-plantor. Carex rupestris förekommer rikligt medan Carex
glacial is synbarligen hämmas av ett grovt vittringsmaterial. Att vegetatio
nen bör räknas till Epibryo-Dryadetum framgår av den obetydliga inbland
ningen av andra ris än Dryas samt av den rikliga förekomsten av associatio
nens typiska skorplavar. På grund av rikedomen på döda bruna och grå
växtdelar samt genom alla stenskärvorna gör detta växtsamhälle ett torrt
och nästan ökenartat intryck. Anmärkningsvärd är därför den rikliga före
komsten av två arter, Pinguicula alpina och Saxifraga aizoides, vilka av t. ex.
Kalela (1939 s. 289) betecknas som »deutliche Feuchtigkeitsindikatoren».
Dessa båda arter tycks praktiskt taget endast uppträda på exponerad dolomit, om ett lager dolomitskärvor täcker marken. På en liknande lokal strax
väster om Tornehamnsstugan söder om Torneträsk tillkommer ytterligare
en fuktväxt, Carex atrofusca, i Dryas-heden.
En viss översilning av vatten äger förmodligen rum under vårens snö
smältning, men därefter torkar Vakketj åkkos sydsluttning snabbt upp, och
under sommaren äger ingen vattentillförsel till denna sluttning rum annat
än genom regn. Kanske går avdunstningen långsammare, genom att en del
fuktighet kvarhålls under dolomitskärvorna. Snöbetäckningen vintertid är
troligen obetydlig, men en viss ackumulation av snö mellan dolomitSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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skärvorna bör i varje fall kunna äga rum. Ansamlingen av dolomitskärvor
tycks också vara en viktigare orsak till vegetationens söndersplittring än
ett exponerat läge. Där dolomitskärvorna ligger glesare, visar vegetationen
tendens att sluta sig.
Samhället tycks vid en första anblick vara mycket mossfattigt med några
få arter, t. ex. Encalypta-arter, Torlella tortuosa och Tortula ruralis mellan
stenarna. En närmare undersökning visar emellertid, att flera arter av
släktena Hypnum och Campylium slingrar mellan stenarna och inte minst
under dem. Cetraria juniperina v. terreslris är på Vakketjåkko helt inskränkt
till denna vegetationstyp. Laven, som jag även iakttagit på fjället Ruopsuok
vid Sjangeli söder om Torneträsk, uppges ej från Torneträsk-området av
Magnusson (1952). Den tycks annars inte vara ovanlig i Dryas-hedar i
andra delar av Skanderna (jfr Degelius 1943, Du Rietz 1945 b s. 161,
Nordhagen 1955 s. 80-81). Cladonia-arter samt Rhytidium rugosum före
kommer ovanligt sparsamt och tycks ha svårt att hävda sig bland stenarna.
Markens ytlager består av en blandning av fin vittringsjord, grövre
dolomitskärvor samt en mindre del humus och förna. pH-värdena 7,1,
7,4 och 7,5 har uppmätts.
Ett bestånd, som starkt påminner om det här beskrivna, har av Nord
hagen anträffats på fjället Duken i nordligaste Finnmark. Denne iakttog på
fjällets platå ett område, täckt med små skarpkantade stenar, som frigjorts
vid vittringen av en kalkrik biandbergart. På dessa stenflisor växte ett glest
nätverk av Dryas. Ett fotografi av området (Nordhagen 1935 s. 78) visar
slående likhet med det stenbeströdda området ovanför Vakketjåkkos stora
dolomitbrant. I en 4 m2 stor provyta från Duken ingår såväl Saxifraga
aizoides som Pinguicula alpina. Även flertalet av de övriga arterna återkom
mer på Vakketjåkko. Jfr även Lid (1959 tab. 2).

Nr 31-35. Carex nar dina -fazies. Låktavagge, deflationspräglade glimmerskiff erkullar strax ovan bron över Låktajåkk c:a 800 m ö.h.
Carex nardina-tuvorna växer här glest med stora vegetationsfria ytor
emellan. Det instabila underlaget av lösa skifferflagor och den synbarligen
mycket starka vindexponeringen missgynnar flertalet kryptogamer, och
sådana anträffas huvudsakligen intill Carex-tuvorna, som ger något skydd
och fäste. Tuvorna är delvis döda, och de döda partierna är starkt lavinfekterade, främst av Ochrolechia frigida och Pertusaria-arter. Däremot är
många av de eljest vanliga skorplavarna i Epibryo-Dryadetum’s Dryas Carex rupestris-hedar påtagligt sparsamma eller saknas. Huruvida detta
är en lokal företeelse i Låktavagge eller om Carex nardina lämpar sig sämre
som substrat för dessa lavar vågar jag ännu inte ta ställning till. Där
Carex nardina-tuvorna blandas med Dryas, blir skorplavfloran åter den
för Epibryo-Dryadetum normala. På den blottade mineraljorden förekom
mer två små levermossor, Gymnomitrium corallioides och Prasanthus suecicus, ganska rikligt med den sistnämnda som dominerande.
Inga pH-mätningar föreligger, men förekomsten på skifferkullarna av
arter som Loiseleuria procumbens, Luzula arcuata och Juncus trifidus tyder
på en åtminstone något sur markreaktion. Du Rietz (1942 a s. 131) har
uppmätt pH-värden omkring 6 i Carex nardina-vindblottor i Låktavagge.
Sv. Dot. Tidskr., 55 (1061): 2
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Jfr vidare Nordhagen (1936, 1955).
Följande kryptogamer har i vegetationsanalyserna behandlats kollektivt:
Distichium capillaceum (inkl. D. inclinatum).
Dicranum scoparium (inkl. D. majus. Jfr Mårtensson 1956, II, s. 74-76).
Bryum pseudotriquetrum. Jfr Mårtensson l.c. s. 164. Övriga Bryum-arter
sammanfattas under beteckningen Bryum coll.
Cetraria islandica (inkl C. crispa).
Cladonia sitvatica (inkl. Cl. mitis).
Cladonia gracilis (inkl. Cl. g. v. chordalis och v. elongata samt Cl. ecmocyna).
Peltigera canirta (inkl. P. rufescens).
Lecanora hageni (jfr Magnusson 1952 s. 204-205).
Caloplaca cerina (inkl. C. stillicidiorum).
Summary.
Differentiation and Ecology of the Low Alpine Dryas Heath in the
Torneträsk Area, Northern Swedish Lappland.
Lake Torneträsk is situated at a height of 342 m in the northern
part of the Swedish Scandes. The surrounding mountains reach heights
up to 1745 m. A survey in English of topology, geology and vegeta
tion of the area has been published by Mårtensson (1956, III,
general part).
My investigations were made in the low alpine region, which in this
area is situated between the tree limit at about 500-600 m and an
altitude of 1000 m. I have studied the heath vegetation on different
calcareous rocks, such as dolomite, limestone and mica schists. The
soil usually has a circumneutral reaction (pH 6-7.5). In the Torne
träsk area the chief dominant in the heath vegetation on calcareous
ground is Dryas octopetala, together with some dwarf scrubs, e.g.
Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Cassiope tetragona
and Rhododendron lapponicum and sedges, such as Carex rupestris
and sometimes C. glacialis and C. nardina. Kobresia myosuroides is
here of secondary importance in the Dryas heath.
By Scandinavian authors this type of vegetation has been treated
as an alliance, which is here called Dryadion. Lists of the characteristic
species (A) and preferential species (B) are given on p. 354 and the
relations to other low alpine alliances are discussed. In Dryadion I
distinguish the following associations (cf. Hedberg 1952):
Epibryo-Dryadetum: On wind-exposed hills with no or very little
snow protection in winter.
Tetragono-Dryadetum: Some snow protection in winter, but the
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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snow melts away rather early and the moisture content of the soil is
low. The association occupies a central position in the Dryadion al
liance.
Tomentypno-Dryadetum; On more or less permanently irrigated
soil with a higher moisture content than in the preceding association.
Tomentypno-Dryadetum borders upon the plant communities of the

alpine rich fens.
Bifloro-Dryadetum: This association represents the parts of Dryadion
from which the snow melts last and forms a boundary between the
heaths and some types of snow-bed vegetation and meadows. The soil
contains less moisture than in the last-mentioned association.
Arctostaphyleto-Dryadetum: On unstable soil, in talus slopes al
ternating with open spots, where some species with a very weak
power of competition are found (the Arenarion norvegicae alliance
according to Nordhagen, e.g. 1936).
In this paper only Epibryo-Dryadetum is treated. 1 he association
is exemplified by a couple of vegetation analyses in I able I. 1 he
analysed stands are described on pp. 363-371. The different com
munities of Epibryo-Dryadetum are usually open and vegetation
segments alternate with spots of bare soil or rocks. I he association
therefore contains several species with a weak competitive ability.
The differential species (C) and preferential species (D) of EpibryoDryadetum as against the other associations of the alliance are men
tioned on p. 360. The chief dominants of the field layer are Dryas
octopetata and Carex rupestris and occasionally Carex glacialis, C.
nardina and Festuca ovina. The other dwarf scrubs of Dryadion are
absent or of no account. The bottom layer of the association is often
very fragmentarily developed but contains sometimes a great num
ber of species. None of them reaches any higher degree of covering.
Some crustaceous lichens on dead vegetables (primarily Dryas
shoots) are of special interest, and most of them are entirely absent
in other parts of Dryadion. One of these lichens, Lecanora epibryon,
has been used in the name of the association. Among the mosses
Rhytidium rugosum, Ditrichum flexicaule and some Hypnum and
Encalypta species may be mentioned.
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NOTES ON LOPHOZIA PELLUCID A SCHUSTER.
BY

S. ARNELL and H. PERSSON.
Dealing with the hepatics of Ellesmere Island in the Canadian
Arctic archipelago Schuster (1959) presents Lophozia pellucida
Schuster collected by him in eight different localities. He refers to a
description in a paper in preparation. (Schuster 1961), but this has
not yet been printed. Specimens kindly sent to us by him have made
it possible for us to study this very interesting discovery. Arnell
remembered that he had seen something very similar from Swedish
Lappland and, restudying the material, he staled that a specimen
from northernmost Sweden (Torne Lappmark, Jukkasjärvi parish,
Abisko National Park, Kårsavaggejokk, south side, 29.\ 11.1944, leg.
Herman Persson, herb. Riksmuseum, Stockholm), named by
Arnell Lophozia excisa (Dicks.) Dum. var. grandiretis S. Arn.
(S. Arnell 1956), belonged to L. pellucida. It was growing together
with Ditrichum flexicaule, Mnium orthorrhynchum, Orthothecium
intricatum and Philonotis tomentella, which mosses indicate a calcicolous substratum.
Studying rich collections made by Professor E. Hultén ot Riks
museum, Stockholm, in different parts of (especially Arctic) Alaska
in the summer of 1960, Persson met with Lophozia pellucida twice.
One of the localities was situated in Arctic Alaska, ca 100 km S. ol
the well-known biological station of Point Barrow on the coast ol the
Arctic Ocean. Here it was collected by Hultén in July growing in
decayed tufts of Sphagnum imbricatum and .S', rubellum and ac
companied by Calliergon stramineum, Dicranum elongatum, Drepanocladus uncinatus, Orthocaulis Kunzeanus and Pohlia nutans. The
other locality was Portage Glacier in the alpine region in the vicinity
of Anchorage, which is situated near the coast at tat. 61 . Heie it
was growing on what may have been snow-bed soil in company
with Ceratodon purpureus, Lophozia latifolia Schuster, L. IV enzelii
(Nees) Steph. and Scapania lapponica (Arnell & Jens.) Steph.
Sv.Bot. Tidskr., 55 (196i): 2
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Fig. 1. Lophozia pellucida Schuster, a, Perianth and bracts, lateral view; b, apex of a
perianth; c, Female bracts; d, Uppermost leaves. All drawn from a plant from Alaska,
Meade, ca 100 km S. of Point Barrow.

(new to Alaska and the mainland of North America; like other
material collected by Hulten, it will be dealt with in a paper under
preparation by Persson).
As Lophozia pellucida in both localities occurred with perianths,
which was not known before, we will finally give a description and
figure of them. The author of the species offered to do it hut was just
starting a l-i year long journey to far regions.
Perianth cylindrical—clavate, longly exceeding the bracts, about 2 mm
long, inflated, smooth, only apical portion faintly plicate, mouth crenulateshortly ciliate, marginal cells thin-walled, 22 x 50-70 p, cells of the middle of
the perianth 26 x 26-40 x 40-24 x 50 p, walls thin, trigones small. Bracts
connate, multilobate. Uppermost leaves bilobate, sinus gibbous. Marginal
cells of the bracts of the same size as in the leaves, 30 x 40-36 x 40 p,
frequently coloured brown. Cells of the middle of the bracts up to 40 x 44 p,
pellucid and colourless, walls thin, trigones small-distinct (as in the leaves).
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Cuticle smooth. Gemmae from the apices of the lobes of the top leaves of the
shoots, pale orange in the specimen from Ahisko, in the plants from Alaska
colourless-pale yellow.

Summary.
Lophozia pellucida Schuster, formerly known only from Ellesmere
Island in Ihe Canadian Arctic, is also found in Torne Lappmark
(northernmost Sweden) and in two localities in Alaska. In the later
two localities it occurred with perianths which are described here
for the first time.
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LIST OF THE HEPATICAE OF THE CANARY
ISLANDS.
BY

SIGFRID ARNELL.
I have had the opportunity to collect hepatics on the Canary Islands
for one day in 1951 (Gran Canaria), one month in 1958 (Tenerife) and
one month in 1959 (Gran Canaria). I have also examined collections
made by Dr. Johannes Lid in Gran Canaria, Tenerife, La Palma,
Hierro, Gomera and Lanzarote in 1954, by Dr. Herman Persson
in Tenerife in 1958, by Dr. Carl Stürmer in Tenerife in 1958, and
by Dr. Kaj Larsen in 1959. I have collated the statements given in
older publications with my own list and will try to give a list of the
species of hepatics found on the Canary Islands. Species new to the
area are marked with an asterisk.
Of the 110 species of hepatics known from the Canary Islands 72
are of at!antic-mediterranean distribution. Fourteen species are
widely distributed over the world, 13 widely distributed in Europe.
Seven species (Chiloscyphus denticulatus, Dicranolejeunea Johnsoniana, Cheilolejeunea Boaventurae, Frullania teneriffae, F. nervosa and
F. polysticta) are common in the Azores and Madeira (in some cases
also in Portugal), but no real endemic species occur. Three species
(Riceia capensis, Riccia concava, Lejeunea Ecklonii) are common in
South Africa. Of the atlanticmediterranean species several ( Targionia
hypophylla and Loorberiana, Plagiochasma rupestre, Exormotheca
pustulosa, Riccia plana, Gongylanthus ericetorum, Lophocolea fragrans) also occur in S. Africa; of the species common in America
Frullania squarrosa is also common in south Africa. Only one species
(Anthoceros Mandonii) is common in the Antilles and Central Amelica, ol the species with a wide range over the world Lejeunea flava,
Frullania squarrosa and Dumortiera hirsuta also occur in South and
Central America and the Antilles.
25- 61173302
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Abbreviations.
A=S. Arnell, B = J. Bornmüller, Bco =Barranco, Br =N. Bryhn,
G. = Gomera, G. C. “Gran Canaria, H. “Hierro, J. L. = L. Lid, K. L. =
Kaj Larsen, K. M. = K. Müller, P. = La Palma, H. P. = Herman Persson,
Pi = J. Pitard, Schffn =V. Schiffner, St = C. Störmer, T. “Tenerife.

List of Species.
Phaeoceros bulbiculosus (Brotero) Proskauer. Syn. Anlhoceros dichotomus Raddi. — “Auf allen Kanarischen Inseln” (K. M.). G. C.: La Calzada,
el bco (A). San Mateo, 900-1000 m (Br). T. Vuelta de Taganana, 700 m
(Br). Bco de Anavigo et del Rio, 1000 m (Pi). El bosque de Mercedes (Br, A).
P. E of Bco Topaciegos at Barlovento, 700 m; Barlovento, 580 m and 600 m;
Bco del Agna in Los Sauces, 300 m; Bco de la Galga, 650 m; S of Bco Juan
Mayor, 870 m; E of Refugio El Paso in Cumbre Nueva, 1250 m; E of Cumbre
Nueva, at the camino, 1000 m, Persea forest (J. L.). G. Cumbre Carbonero,
850 m (Pi). H. Risto de Jinama, 1200 m (Pi). Hill SW of Valverde, 810 m
(J. L.).
* Phaeoceros carolinianus (Mich.) Proskauer. — G. C. La Calzada, el
bco Tafira Alta, near Los Frailes; Lagunetas; Cueva Grande (A). T. Puerto
de la Cruz; Mercedes; above Taganana; Aguamansa (A).
Anthoceros Mandonii St. — “Kanarische Inseln” (Proskauer in K. M.).
G. C. Cueva Grande, ravine with brook; Vega San Mateo, wet road-side;
La Calzada, el bco (A.). T. Puerto de la Cruz, el bco and above the beach;
el bosque de Mercedes; above Taganana (A). Pedro Alvarez E of Tegueste,
575 m; Taora (on lava), 140 m (J. L.). P. La Cuesta 2.5 km SE of Barlovento,
590 m; Brena Baja, 265 m (J. L.). G. Hermigua, Bco Liria, 320 m; Bco
Rocque de Monte Fuerte, 450 m; Bco de la Meseta at Cumbre del Carbonero,
950 m (J. L.).
Anthoceros punctatus L. var. punctatus Proskauer. Syn. A. Husnotii
(St.) St. — T. Vuelta de Taganana, 800 m (Br). Taora, 140 m, at the new
lava; Las Raises, SW of La Esperanza, Erica forest, 1400 m (J. L.). Mercedes
(B). P. Bco Dolores in Santa Cruz, 100 m; E of Los Llanos, 430 m (J. L.).
Anhoceros punctatus L. var. crispatus Mont. — “Kanarische Inseln”
(K. M.).
Sphaerocarpus Michellii Bellardi. — T. Ladera de Guimar, 900 m;
Bco d’Anavigo, 1200 m (Pi).
Riella affinis Howe et Underwood. — G. C. On the bank of a reservoir,
partly submerged and partly exposed on a sloping bank, Tafira (legit O. F.
Cooke, June 1897).
Targionia hypophylla L. — G. G. Bco Moya, 300 m; Bco Propios de
Moya, at the waterfall, 500 m; E of Cruz de Tejeda, 1380 m (J. L.). Cumbre
de San Mateo, 1200 m (B). San Mateo, ca. 900 m (B). San Bartolomé de
Tirajana, 900 m (Pi). Santa Brigida (Br.). Tafira, 400 m (Pi, A). Cruz de
Tejeda, 1400 m; Lagunetas; Vega San Mateo; Monte de Tafira; Tento
Nicuada; Monte de Palomaz (A). Very common on wet rocks and moist soil
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in G. C. (A). Bco Guiniguada, 400 m (B). T. Pedro Alvarez, 575 m; Las
Mesas above Santa Cruz, 540 m; Bco Chinico at Gui'mar, 580 m; Bco Fuente
in Granadilla, 700 m; El Moledo S of Santiago, 900 m; Valle Arriba N of
Santiago, 970 m; Bco Bencheque below Genoves, 375 m; Buen Paso (Icod)
on lava, 200 and 380 m; Puerto de la Cruz, 40 m; Bco Martianez, 40 m;
Bco E of Villa Orotava, 480 m; Aguamansa, 1000, 1160 and 1400 m (J. I,.).
Bco del Draco (K. L.). La Mina, 900 m; Aguamansa, 800 m; Bco del Rio,
1100 m; Ladera de Guimar, 1100 m (Pi). Puerto de la Cruz; Tacoronte Oro
tava (B). Common in T (A). P. Bco Herradura, 200 m; Bco Carmen, 200 m;
Brena Baja, 265 m; Bco Espinos, 425 m; E of Cumbre Nueva, 1000 and
1200 m; Bco Angustias, 300 m; Cumbre Nueva, 1200 m (B). Cumbre Vieja,
1350 m; Bajanar, 1000 m (Pi). Prope Santa Cruz (B). G. Los Corrales at
Benchijigua, 740 m; Benchijigua, 650 m; Bco Agando below Roque Agando,
900 m and (on Erica arborea) 975 m (J. L.). Monte de la Fuente Blanca,
700 m (B). Cumbre Carbonero, 600 m (Pi). H. Slope above Punta Grande in
El Golfo, 400 m; San Pedro in Mocanal, 540 m; Bco Curo below Valverde,
570 m; Valverde, 640 m; in the very Caldera, 740 m; Tinor, 970 m; mountain
ridge above Frontera, 1400 m; 2 km W of Taibique, 950 m; Del Guapo in
El Julan, 970 m (J. L.). Risco de Jinama, 1250 m (B). Miradero, 1100 in
Riscos de Sabinosa, 400 m (Pi).
Targionia Loorberiana K. M. — G. G. La Calzada; Lagunetas; Tento
Nicuada; Cruz de Tejeda; Vega San Mateo; Tafira Alta; Cueva Grande, ca
1000 m (A). T. “Teneriffa” (K. M.). Puerto de la Cruz, el bco; Las Mercedes;
above Taganana (A). P. Bco del Carmen, 200 m (J. L.).
Targionia Loorberiana K. M. var. finibriata K. M.
G. C. Cruz de
Tejeda, ca 1400 m (A).
It is often very difficult to decide if a plant belongs to T. Loorberiana or
T. hypophylla. In many populations the size of the spores varies between
60 and 70 p and the size of the cells of the ventral scales are also of inter
mediär magnitude. The Canarian Targionia plants frequently have the cuticle
of the ventral scales strongly papillose, the cuticle of the plants from South
Africa and Europe generally is almost smooth. The spores also show a more
defect wing than in plants from other parts of the world.
Plagiochasma rupestre (Forst.) St. — “Kanarische Inseln” (K. M.).
G. C. Bco Propios de Moya, 500 m (J. L.). Montana de Tafira, N side;
Below Caldera de Bandama, stone wall; La Calzada, el bco, moist vertical
cliff (A). Santa Brigida in muro (Br). T. Bco E of Villa Orotava, 480 m
(J. L.). Taora, 140 m, at the new lava (J. L.). Bco Bufadero, 100 m; San
Andrés, 100 m; Guimar, 700 m; Orotava, 300 m (Pi). P. Santa Cruz (K. L.).
Bco Carmen, 100 m; Bajamar, 100 m; La Galga, 200 m; Putallana, 200 m
(Pi). Caldera, 1000 m (B). “An Felsen und Mauern das auf Palma in der
niedrigen Regionen häufigste Lebermoos” (Schffn.). G. Agulo, 200 m (Pi).
H. Risco de Jinama, 1250 m (B). Riscos de Sabinosa, 500 m (Pi).
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi. G. C. Cumbre de San Mateo, 1200 m
(B). Terror, 800 m (Pi). Bco Moya, 530 and 550 m; Bco Propios de Moya,
at the waterfall, 470 and 500 m (J. L.). Lagunetas; Cruz de Tejeda (A). T.
La Mina and Las Mercedes; Vueltas de Taganana (B). Bco del Rio, 900 m;
Pico del Teyde between El Portillo and Montana Blanca, 2500 m; Bco E of
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Villa Orotava, 480 m; Aguamansa, 730 m in Erica arborea forest; ditto, at
the road, 1160 m; ditto, 1200 m; Bco Hondo de la Candelaria, 580 m; Bco
Chinico (Guimar), 580 m; Bco Vallesco (N of Santa Cruz), 80 m; El Rosario
in Las Roses, 1020 m; S of La Esperanza; El Pinar below Las Raises, 1300 m;
SW of La Fuente de Jocö, 1800 m (J. L.). Bco del Draco (K. L.). P- Cumbre
Nueva, 1000 m (B). E of Refugio el Paso, 1250 m; Bco Galga, 650 m; Bco
Dolores in Santa Cruz, 100 m; E of Cumbre Nueva, 1000 m; Bco del Carmen,
200 m; Cumbre Nueva, W of Refugio el Paso, 1550 m; Bco Herradura, 200 m;
Polvorin (beneath Buenavista), 40 m; La Calderata beneath Buenavista,
200 m (J. L.). G. Laguna Grande, 1200 m, above Bco de Ingenio; Bco de
Agando (below Agando), 800 m; above Benchijigua, just W of Agando, 1100
m; Bco Roque Mt. Fuerte, 400 m (J. L.). H. E ridge of Caldera, 850 m; La
Gorona in El Pinar, 1150 m; 2 km W of Taibique in El Pinar, 950 m; Fuente
Lomo in El Pinar at a small cliff, 1340 m; mountain ridge above Frontera,
1400 m; Hermigua, Bco Roque de Monte Fuerte, 400 m (J. L.). Lanzarote
NE of Pinos de Gaidar, 1250 m, lava (J. L.).
Mannia dichotoma (Raddi) Syn.: Grimaldia dichotoma Raddi. “Kanarische Inseln” (K. M.). G. C. Montana de Tafira (Br, A). La Calzada,
el bco; Vega San Mateo, abundant on stone walls along the road; Lagunetas,
ditto; Cueva Grande; Crus de Tejeda (A). La Veneta (E of Tejeda), 1450 m
(J. L.). Santa Brigida 350-400 m (Br). T. Bufadero, 100 m; San Andrés;
Guimar, 200 m; Orotava, 200 m (Pi), el bosque de Mercedes; Puerto de la
Cruz, el bco (H. P., A). Bco Grande, 350 m; El Pinar below Las Raises in
Cordillera Dorsal 1300 m; Vilaflor, 1550 m (J. L.). Orotava; Realejo Bajo
(Br). P. Cumbre Nueva W of Refugio El Paso, 1550 m (J. L.). G. Bco Agando
below Agando, 800 m; just W of Agando, 1100 m (J. L.). H. Las Lajas at the
ridge of El Golfo (Risco Tabataje), 700 m (J. L.).
Fimbriaria africana Mont. — “Kanarische Inseln’ (K. M.). G. C.
Cumbre de San Mateo, 900-1200 m (B). Terror, 800 m (Pi). Common on wet
and steep rocky road-sides from Vega San Mateo up to Cruz de Tejeda,
1000-1400 m (Br, A). T. Guimar; Bco Anavigo above Arafo, 700 m (B).
Aguamansa, 1200 m; Vuelta de Taganana, 700 m (B). Above 1 aganana (A).
Mercedes (Br). El Carmen, 900 m; slope above Bco Tahodio (J. L.). P. La
Caldera, Cumbrecita, 1300 m; Bco del Rio 400 and 900 m (B and Pi). Los
Tiles, 400 m; Cumbre Nueva, 1200 m (Pi). Bco Galga, 600 m; Bco del Agua
(Los Sauces), 490 m (J. L.). G. Cumbre de Carbonero, 800 m (Pi). Hermigua,
Bco de la Meseta at Cumbre de Carbonero, 950 m (J. L.). H. Bco Jaonce,
900 m (N of Mt. Tifirabe) (J. L.). Risco de Jinama, 1250 m (B). Miradero,
1000 m (Pi).
Lunularia cruciata (L.) Dum. — G. C. Tafira; La Calzada; Vega de San
Mateo; Cueva Grande; Lagunetas; Cruz de Tejeda, in all those places com
mon (A). San Mateo, ca 1200 m (B). Terror, 800 m (Pi). Moya, 530 m; Bco
Propios de Moya, 470 m; Delos de Moya, 460 m; E of Cruz de Tejeda, 1380 m
(J. L.).T. La Mina, 800 m; Agua Garcia, 800 m (Pi). El bosque de Mercedes
common (A, St, Br). Puerto de la Cruz, common (A, K. L.). Santa Lrsula,
215 m; Bco de Gracia de Laguna, 400 m; Bco Vinasviejas, NE of Arafo,
625 m (J. L.). Slope of El Carmen above Bco Tahodio, 900 m; Bco Grande,
350 m; Bco Hondo S of El Rosario, 580 m; Bco Chinico at Guimar, 580 m;
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Taora (new lava), 140 m, and on a stone wall, 150 m; Aguamansa, 1160 m
(J. L.). P. Cumbre Nueva, 1200 in (B). Los Tiles, 400 m (Pi). E of Bco
Topaciegos at Barlovento, 700 m; Barlovento, 580 and 600 m; La Cuesta
SE of Barlovento, 590 m; Bco Herradura, 200 m; Bco Santa Lucia, 300 m;
Bco Juan Mayor, 400 m; W opening of the tunnel through Cumbre Nueva,
1150 m (J. L.). G. Los Corrales at Benchijigua, 740 m; Laguna Grande above
Bco Ingenio, 1200 m; Bco Roque Fuerte, 400 m; Bco Hermigua, 500 m
(J. L.). H. Mt. Tifirabe near the summit, 1050 m; Yalverde, 640 m; E of
Tinor, 830 m; La Gorona in El Pinar, 1150 m; Fuente Lomo in El Pinar,
1325 m (J. L.).
Lunularia cruciata, Targionia hypophylla, Corsinia coriandrina, and
Mannia dichotoma are the most common hepatics on Gran Canaria, growing
especially on shady and moist steep rocks at road-sides and in barrancos.
Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb. — G. C. San Mateo, 900 m (B).
Tafira near Monte, 400 m (Pi). Bco Guiniguada, 400 m (B). Montana de
Tafira, common; La Calzada, el bco; Vega San Mateo (A). Tento Nicuada
(A). Bco Moya, 350 m; Bco los Propios de Moya, at the waterfall, 500 m;
bottom of Bco Moya, 300 m (J. L.). Santa Brigida, 400 m (Br). T. Puerto de
la Cruz (J. L., A). El bosque de Mercedes, common (A, St). Above Taganana
(A). Bco Chinico (Gui'mar), 580 m (J. L.). Bco Martianez (A, J. L.). La Acronela, 2 km W of Icod, near El Guincho, 100 m; Bco Bencheque below Genoves, 375 m (J. L.). Tacoronte; Orotava; Realejo Bajo (Br). Aguamansa (A).
P. Bco de Agando, 900 m; above Benchijigua in Cytisus forest; Bco Dolores
in Santa Cruz, 100 m; E of Cumbre Nueva, 1000-1200 m; Bco Juan Mayor,
400 m; N of Treila; Fuencaliente, 750 m; La Cuesta, 2.5 km SE of Barlovento,
590 m; S of Barlovento, 600 m; Bco de las Angustias, 300 m (J. L.). Cumbre
Nueva, ca 1200 m (Pi). G. Monte de la Fuente Blanca, 700 m (Pi). Los
Corrales (at Benchijigua, 740 m, basaltic rock; just W of Agando, 1100 m
(J. L.). H. Risco de Jinama, 1250 m (B). The Caldera, 740 m. Hill SW of
Yalverde, 810 m; Tenecedra 4 km NW of Valverde, 515 m; E of Tinor, 830 m;
Tinor, 970 m (J. L.).
Clevea Spathysii (Ldbg.) K. M. — G. C. Tafira, 400 m (Pi). San Mateo,
900 m (B). La Calzada, abundant on shady and wet rock together with
Plagiochasma rupestre (A). T. Puerto de la Cruz, el bco, on shady boulder (A).
Conocephalum conicum (L.) Dum. — G. C. Santa Brigida, 400 m (Br).
T. Tacoronte; Puerto de Orotava (Br).
Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees. — G. C. Santa Brigida (Br). T. Agua
Garcia, 800 m (Pi). P. Bco del Rio, 400 m (B). Los Tiles, 400 m; Las Aguas,
600 m (Pi). Bco del Agua (Los Sauces), 490 m; Bco Galga, 600 m (J. L.).
Exormotheca pustulosa Mitten. — G. C. Tafira, near Monte, 400 m (B).
Montana de Tafira (A). La Calzada, el bco Montana de Palomaz (A). Puerto
de la Cruz (H. P., A). Bco E of Villa Orotava, 480 m; Taora, at the new lava,
140 m; Santa Ursula, 280 m (J. L.). P. Santa Cruz, 100 m (B).
Marchantia paleacea Bertolini. P. Bco de la Galga, 600 m (J. L.).
Marchantia polymorpha L. G. C. Lagunetas, road-side; Cruz de Tejeda,
ca 1400 m, brook; Cueva Grande, ravine with brook (A). San Mateo (Br).
T. Aguamansa, 1100 m (Pi). P. La Caldera (Pi, Br). “Diese Pflanze gehört
einer grösseren Form an, die der var. alpeslris Nees ziemlich ähnlich ist
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durch das Fehlen des schwarzen Mittelstreifens auf der Dorsalseite der
Frons” (K. M.). G. Agulo, 200 m (Pi).
The plant from Grand Canaria collected by me has the black line in the
middle of the dorsal face of the thallus. Two varieties of M. polymorpha thus
occur in the Canary Islands.
Oxymitra paleacea Bisch.
G. C. Gran Canaria (Br). La Calzada, el
bco (A). Tafira, Bco Guiniguada, 400 m (Pi). T. Bco Bufadero, 100 m (B).
San Andres, 100 m; Gulmar, 300 m (Pi). Puerto de la Cruz, near Jardin
Botanico (H. P., A). Orotava; Realejo Bajo (Br). Las Mesas, NM of Santa
Cruz, 540 m (J. L.). H. Las Lapas, 500 m (Pi).
Riccia Gougetiana Mont. T. Las Mercedes (St). H. S of \ alverde,
meadow in Bco del Cuoro, 570 m (J. L.).
Riccia Gougetiana Mont. var. erinacea Schffn. G. C. Montana de
Tafira; Lagunetas, moist slope above the road; Cruz de Tejeda, ca 1400 m,
road-side (A). Santa Brigida, 400 m (Br). T. Puerto de la Cruz (A and H.P.).
Bco del Rio, 100 m; Bco de Bufadero, 100 m; Bco d’Anavigo, 1000 m (Pi).
P. Cumbre Nueva, 1100 m (Pi). Bco de las Angustias, 450 and 300 m (J. L.).
G. Cumbre de Carbonera, 700 m (Pi). H. Risco de Jinama, 1250 m; Miradero,
1100 m; Riscos de Sabinosa, 500 m; Fuente Tinco, 800 m (Pi). Above Punta
Grande in El Golfo, 400 m; Del Guapo in El Julan, 970 m; at the bottom of
La Caldera, 740 m; Bco de Santiago, 250 m; Curo below Valverde, 570 m
(J. L.).
* Riccia cilifera Link. ■ G. C. Montana de Tafira, near Los Frailes; La
Calzada, el bco and on road-side (A).
*Riccia canescens St. — G. C. La Calzada, el bco; above Tejeda, road
side; Caldera de Bandama; Lagunetas (A). T. Puerto de la Cruz, E margin of
the bco.
Riccia Crozalsii Levier. — G. C. La Calzada, el bco; lento Nicuada;
Cueva Grande; Montana de Tafira (A). T. Aguamansa, 1000 m; Monte del
Agua (A). Bco de Bufadero, 100 m (Pi). Near Mt. Las Ovejas, 730 m (J. L.).
H. Tinor, 970 m; Bco de Santiago, 250 m (J. L.).
Riccia papillosa Moris.
G. C. Tafira Alta, Los Frailes, road-side,
400 m (A). T. Santa Ursula (A); Villa de Orotava, 350 m (Br).
Riccia atromarginata Levier. - “Kanarische Inseln” (K. M.). G. C.
Montana de Tafira, at the summit and near Los Frailes (A). Cueva Grande
(A). T. Puerto de la Cruz (A).
Riccia rnacrocarpa LiiV. ET Jack. — G. C. Vega San Mateo, road-side;
La Calzada, el bco (A). T. Aguamansa, 1000 m (A). Bco de Bufadero, 100 m
(Pi).
Riccia lamellosa Raddi. — G. C. Tafira Alta, Los Frailes, road-side;
La Calzada, road-side; Tafira Alta, Las Magnolias, garden path; Cruz de
Tejeda, 1400 m (A). T. Puerto de la Cruz (A). Realejo Bajo, 250 m (Br). G.
Zarcita, summit of the mountain, 1050 m (J. L.).
Riccia nigrella DC. — G. G. La Calzada, el bco Montana de 1 afira, near
Los Frailes, road-side (A). T. Bco E of Villa Orotava, 480 m (J. L.). G. Just
W of Agando, 1100 m; above Benchijigua (J. L.).
Riccia glauca L. — T. Bco d’Anavigo, 900 m (Pi).
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*Riccia subbifurca Warnst. — G. C. La Calzada, road-side (uncertain)
(A) . T. Puerto de la Cruz, above El Castello (A, H. P.).
Riccia bicarinata Ldbg. Syn. R. Henriquesii Levier. — “Kanarische
Inseln“ (K. M.). G. C. Tento Nicuada; La Calzada, el bco (A).
Riccia sorocarpa Bisch. — G. C. La Calzada, el bco and road-side;
between Tejeda and Cruz de Tejeda, road-side; Yega San Mateo (A).
Riccia sorocarpa Bisch, var. Heegii Schffn. — G. C. Cueva Grande
La Calzada, el bco; above Tejeda; Lagunetas (A). Between Tejeda and Cruz
de Tejeda, ca 1200 m (A). Montana de Tafira (A). T. Puerto de la Cruz (A).
*Riccia capensis St. G. C. Montana de Tafira, the summit (A). La Cal
zada, el bco; Cueva Grande; Vega San Mateo; above Tejeda, 1200 m (A).
Earlier only found in South Africa, Cape Province.
*Riccia concava Bisch. — G. C. La Calzada, el bco; Cueva Grande;
Lagunetas (A). Earlier only collected in South Africa.
* Riccia plana Taylor. — G. G. Tafira Alta, Las Magnolias, on path in
the garden, rather abundant (A).
Riccardia sinuata (Dicks.) Trev. — T. El bosque de Mercedes (Br, A).
P. Bco Galga, 600 m; E of Cumbre Nueva, 1000 m (J. L.).
Metzgeria furcata (L). Dull. — “Kanarische Inseln” (K. M.). G. C.
Cumbre Roque de Saucillo, 1700-1800 m (B). T. Mercedes, La Mina, 800 m
(Pi). P. Los Tiles, 400 m (Pi). H. Miradero, 1000 m (Pi).
Metzgeria furcata (L.) Dum. var. flexipilis Kaalaas. — T. Common
in the forest of Mercedes and in the forest above Taganana (A). In my
opinion it is a distinct taxon and probably worth the rank of species. In
the midrib there are two dorsal and four ventral rows of cells. The margin of
the wings and the ventral face of the midrib are almost nude, only with
occasional single straight or bowshaped hairs. Male organs nude, female
organs with generally straight hairs. I have not observed typical Metzgeria
furcata in Tenerife.
Metzgeria conjugata Lindb. — T. (K. M.). Mercedes (Br).
Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi. — G. C. San Mateo, 900-1200 m
(B) . Terror, 800 m (Pi). Santa Brigida (Br). T. Agua Garcia, 800 m (Pi). Buen
Paso (pine forest on lava), 380 m (J. L.). Las Mercedes, common (Br, A).
Aguamansa; Monte del Agua (A.). P. Cumbre Nueva, 1200 m (B). Cumbre
Yieja, 1350 m; Los Tiles, 400 m (Pi). E of Bco Topaciegos at Barlovento
(Erica forest), 700 m; Bco Juan Mayor, 400 m (J. L.). G. Fuente Santa,
850 m (Pi). H. Risco de Jinama, 1200 m (B). Miradero, 1200 m (Pi).
Fossombronia caespitiformis De Not. — G. C. La Calcada, el bco
(A). T. Bco del Rio, 1100 m (Pi).
* Fossombronia echinata Macvicar. — G. C. La Calzada, el bco (A).
Area: Italy, Jugoslavia, southern France, Algeria, Madeira.
Fossombronia Husnotii Corbiére. — G. G. Cruz de Tejeda, ca 1400 m;
Montana de Palomaz; Vega San Mateo; La Calzada (A). T. Las Mesas NW of
Santa Cruz, 540 m; Bco Vinasviejas NE of Arafo, 625 m; Aguamansa, 1000 m
(J. L.). Orotava (K. M.). Puerto de la Cruz (A, H. P.). Aguamansa (A). G.
Zarcita, 1050 m (J. L.).
Fossombroniapusilla Dum. — G. C. Cruz de Tejeda, ca 1400 m; Lagune
tas; Cueva Grande; Tento Nicuada (A). T. El Pinar in Cordillera Dorsal,
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1550 m; Buen Paso (Icod) on lava, 200 m (J. L.). Puerto de la Cruz, at the
road to Jardin Botanico, 50 m (J. L.). Aguamansa, 730, 1000, 1160 and 1400
m (J. L., A). Santa Ursula, 280 m (J. L.). Las Mercedes; Monte del Agua (A).
P. Brena Baja, 265 m; Lomo Grande above Brena Alta, 800 m; Cumbre
Nueva W of Refugio El Paso, 1550 m (J. L.). G. NE of Bco Tapahuga, 800 m;
Benchijigua, 650 m; Bco Agando below Roque Agando, 975 m (J. L.). H.
El Pinar 2 km W of Taibique, 950 m (J. L.).
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dum. — T. Vueltas de Taganana, 600 m
(B. A). Las Mercedes (Br., A). Anaga, Pico de Inglés, the very summit,
1050 m (J. L.). P. Cumbre Nueva, 1200-1400 m (B. S of Barlovento, 600 m
(J. L.).
Lophozia canariensis Bryhn is Marsupella emarginata.
Nardia scalaris (Schrad.) Gray. — T. Vueltas de Taganana, 600-800 m
(B). The forest of Mercedes, common (Br, A).
Plectocolea hyalina (Lyell) Mitten. — T. Vueltas de Taganana, 600800 m (B)., Agua Garcia, 800 m (Pi). The forest of Mercedes (Br, A). P.
Los Tiles, 400 m (Pi).
*Jungermania crenulata Smith. — T. On soil in the forest of Mercedes
and above Taganana.
* Jungermania pumila With. — T On soil in the forest of Mercedes
and above Taganana.
Gongylantus ericetorum (Raddi) Nees. — G. C. Gran Canaria (Br). La
Calzada, el bco (A). Montana de Palomaz, ca 600 m, near the summit (A).
Cumbre de San Mateo, 1000 m (B). T. Aguamansa; Monte del Agua; Las
Mercedes; Puerto de la Cruz (A). Pico Inglés at the very summit, 1050 m;
slope of El Carmen above Bco Tahodio, 900 m; 2 km S of La Esperanza,
1020 m; El Pinar below Las Raises in Cordillera Dorsal, 1300 m; Bco Vinasviejas NE of Arafo, 625 m; El Almendral in Icod, 300 m; Buen Paso (Icod),
200 and 380 m; Aguamansa, 1160 and 1200 m; Santa Ursula, 280 m (J. L.).
Bco del Rio, 100 m; Bco d’Anavigo, 900 m; Las Mercedes, 900 m; La Mina,
800 m; Agua Garcia, 800 m. Aguamansa, 1200 m; Sentice d’Orotava (Pico
del Teyde), 1500 m (Pi). P. Los Tiles, 400 m; Fayana de la Plata, 600 m;
Cumbre Nueva, 1200 m; E of Bco Topaciegos, 700 m; Barlovento, 600 m,
and S of Barlovento, 580 m; Bco Galga, 650 m; Bco Juan Mayor, 400 m,
and S of Bco Juan Mayor, 870 m; SW of Brena Alta, 650 m; Lomo Grande
above Brena Alta, 800 m; E of Cumbre Nueva, 1000 m; W of Refugio El
Paso in Cumbre Nueva, 1550 m; western opening of road tunnel through
Cumbre Nueva, 1150 m; Bco Angustias, 450 m (J. L.). G. Above Agulo,
500 m; NE of Bco Tapahuga, 800 m; Los Corales at Benchijigua, 740 m;
Bco Benchijigua below Roque Agando, 1100 m; by the road W of Roque
Agando, 1240 m (J. L.). H. Miradero, 900 m; Riscos de Sabinosa, 500 m
(Pi). Slope above Punta Grande in El Goll'o, 250 m; hill SW of Valverde,
810 m; E of Tinor, 830 m; Fuente Lomo in El Pinar, 1325 m, and cliff E of
Fuente, 1340 m; El Pinar 2 km W of Taibique, 950 m; Del Guapo in El
Julan, 970 m (J. L.).
Plagiochila punctata Tayl. — “Kanarische Inseln” (K. M.). T. Monte
del Agua (A). The forest of Mercedes (St).
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Plagiochila spinosa (Hook.) Dum. — T. Vueltas de Taganana, 500 m
(Br). Ditto, 500-700 m (B). La Mina, 800 m (B). Forest above Taganana
and Mercedes (A, St). P. Bco del Agua (Los Sauces) at the waterfall, 490 m
(J. L.). Los Tiles, 400 m; Cumbre Nueva, 1200 m (Pi). H. Riso de Jinama
1000 m.
Plagiochila tridenticulata Tayl. — “Kanarische Inseln” (K. M.).
Chiloscyphus denticulatus Mitten. —• T. Above Taganana, 600 m (Br,
A). P. Los Tiles, 400 m (Pi). Bco Agua in Sauces, 490 m; Bco Galga, 600
and 650 m (J. L.).
Chiloscyphus canariensis Bryhn is Lophocolea fragrans.
Lophocolea bidentata L. — “Kanarische Inseln” (K. M.). T. Forest
above Taganana (A). P. Los Tiles, 400 m (Pi).
Lophocolea cuspidata Limpr. — “Kanarische Inseln” (K. M.). G. C.
San Mateo (B). Bco Delos de Moya, 460 m (J. L.). T. Above Taganana (A).
Las Mercedes (B). P. Bco Agua in Los Sauces, 490 m; Bco Galga, 870 m
(J. L.). Bco Juan Mayor, 400 m, and S of Bco Juan Mayor, 870 m (J. L.).
Lophocolea fragrans Moris et De Not. — “Kanarische Inseln” (K. M.).
T. Above Taganana. The forest of Mercedes (Pi, Br and A). Monte del
Agua (A). P. Bco Juan Mayor, 400 m; E of Cumbre Nueva, 1000 m (J. L.).
Lophocolea hirlicalyx St. is L. fragrans.
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. — “Kanarische Inseln” (K. M.).
T. Las Mercedes (Br). P. Cumbre Nueva, 1200 m (B).
*Lophocolea minor Nees. - T. The forest of Mercedes (A). Bco Drago,
550 m; Aguamansa, 730 m (J. L.). P. Bco Galga, 650 m; S of Bco Juan
Mayor, 870 m; Lomo Grande above Brena Alta 800 m (J. L.).
Saccogyna viticulosa (Mich.) Dum. - G. C. Cumbre de San Mateo,
1000 m (B). La Mina (Pi). Las Mercedes, common on shady soil and roots
of trees (Pi, B, Br, St, A). Agua Garcia, 800 m (Pi). Slope below El Carmen
above Bco Tahodio, 900 m (J. L.). P. Cumbre Nueva, 1200 m; Caldera,
900-1000 m (B). Los Tiles, 400 m (Pi). Bco Galga, 600 m (Pi, J. L.). Bco dé
Topaciegos (Barlavento), 700 m; Bco Agua (Los Sauces), at the waterfall,
490 m (J. L.). P. Laguna Grande above Bco Ingenio, 1200 m; Cumbre
Carbonero, N side, 1100 and 1250 m (J. L.). H. Miradero, 900 m; Cumbre
de Carbonero, 800 m (Pi).
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. - T. Las Mercedes (Pi, A). La Mina
800 m (Pi).
* Cephaloziella Baumgartnerii Schffn. — G. C. Tafira Alta, shady
boulders at the bottom of the quarry near Los Frailes (A).
Cephaloziella divaricata (Franc) Schffn. — T. Monte del Agua, near
the spring (A). Mercedes (Br). P. Bco Herradura, 1100 m; Fayana de Plato,
600 m; Los Tiles, 400 m (Pi). Bco Juan Mayor, 400 m (J. L.).
Cephaloziella Hampeana (N.) Schffn. — T. Villa de Orotava (Br, det.
Douin). Aguamansa (Br).
Cephalozia bifida (Schreb.) Spr. of Bryhn is C. Hampeana.
* Cephaloziella stellulifera (Tayl.) Schffn. - T. On soil in a temporarily
moist slope by the path to Monte del Agua (A). P. Cumbre Nueva, western
opening of road tunnel, 1150 m (J. L.). H. Fuente del Lomo in El Pinar
1325 m (J. L.).
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Cephaloziella Turneri (Hook.) K. M. — T. Vueltas de Taganana, 500700 m; (B). Bco del Rio, 900 m; Agua Garcia, 800 m (Pi). Bco del Draco,
1000 m (K. L.). Rather common in the forest of Mercedes and above the
village of Taganana, generally intermingled with other bryophytes, rarely
in pure mats, growing on soil (A). P. E of Cumbre Nueva, 1000 m, E of
Bco de Topaciegos (Barlovento), 700 m (J. L.).
Calypogeia fissa (L). Raddi. — T. Vueltas de Taganana, 600-900 m
(B). Agua Garcia, 800 m (B, Pi). The forest of Mercedes (A). G. Fuente
Santa, 800 m (Pi). Hermigua, Bco de la Meseta al Cumbre del Carbonero,
950 m: Cumbre Carbonero, 1100 m (J. L.).
* Calypogeia arguta Mont. — T. Above Taganana on moist soil; the
forest of Mercedes (A).
Calypogeia trichomanis (L.) Corda. — T. The iorest of Mercedes (A).
Teneriffa (K. M.).
Diplophyllum albicans (L.) Dum. — “Kanarische Inseln” (K. M.).
T. Vueltas de Taganana, 500-700 m (B). The forest of Mercedes (A, St, Br.).
Forest at Pico de Inglés, 1030 m (J. L.). G. Cumbre Carbonero, 850 m (Pi).

H. Miradero, 900 m (Pi).
Scapania gracilis (Ldbg.) Kaal. — T. The forest of Mercedes (1 i, Br, A).
Vueltas de Taganana, 750 m; La Mina, 800 m (Pi).
Scapania compacta (Roth) Dum.
G. C. Cumbre San Mateo, 1000 m
(B). T. La Mina, 800 m (Pi). The forest of Mercedes (Pi, Br, St, ,J. L., A).
Bco d’Anavigo, 1000 m (Pi). Vueltas de Taganana, 800 m (B, C. L., A).
Slope of El Carmen above Bco Tahodio; Aguamansa, 1160 m; forest at
Pico de Inglés, 1030 m; between Bco Afur and Bufadero (J. L.). P. Cumbre
Nueva; western opening of the road tunnel, 1150 m; S of Barlovento, 600 m
(J. L.). G. Laguna Grande, near the summit, 1400 m; Cumbre del Carbonero,
1250 m; by road between Roque Agando and Alto Garajonay, 1240 m;
Laguna Grande above Bco Ingenio, 1200 m (J. L.).
Scapania nemorosa (Mich.) Dum. — T. Forest at Pico de Ingles, 1030 m
(J. L.). G. Between Roque Agando and Alto Garajonay, 1240 m.
Scapania curta (Mart.) Dum. — T. Las Mercedes, 700 m (I i).
Scapania undulata (L.) Dum. — T. Slope at El Carmen above Bco
Tahodio, 900 m (J. L.). The forest of Mercedes (A, St). G. Cumbre Carbo
nero, 800 m (Pi). Ditto, 1100 m (J. L.).
* tabula Hutchinsiae Dum. — P. At the waterfall in Bco Agua in Los
Sauces, 490 m (J. L.).
Radula ovata Jack.
T. La Mina, 800 m (Pi). P. Los Tiles, 400 m (Pi).
Radula aquilegia Tayl. — T. The forest of Mercedes, not common
(Br, A).
Radula Lindbergiana G. Syn. Radula Bornmülleri Schffn., Hedw.
XLI, pp. 269-294 (1902).
G. C. Atalaya; Santa Brigida (Br.) Bco Propios
de Moya, 470 m; Bco Delos de Moya, 460 m (J. L.). Montana de Tafira, on
stones and cliffs near the top (B, A). Montana de Palomaz, ca 600 m (A).
Bco Guinguada (B). T. Las Mercedes (Pi, A). Ladera de Guimar, 900 m (Pi).
Tacoronte (Br). Monte del Agua; Aguamansa, 1000 m (A). Slope at El
Carmen above Bco Tahodio, 900 m; Pico Inglés, 1030 m; Bco Guadio in
Tegueste, 380 m; Bco Drago, 550 m; Aguamansa, 730, 1000, 1160 m (J. L.).
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P. Gumbre Nueva, 1200 m (B). E of Bco Topaciegos, 700 m; Barlovento,
580 m; Bco Agua in Los Sauces, 300 m; Lomo Grande above Brena Alta'
800 m; E of Cumbre Nueva, 1000 m; E of Refugio El Paso on Cumbre
Nueva, 1250 m (J. L.). G. Bco Meseta N of Cumbre Carbonero, 950 in;
Cumbre Carbonero, 1100 m (J. L. ). H. Valverde, 700 and 800 m (B). Teneccdra 4 km NW of Valverde, 155 m; Mt. Tifirabe, near the summit, 1050 m
{J. L.). Schiffner describes the Canarian plant as a new species, differing
from Radula Lindbergictna in, inter alia having smaller cells. I have compared
it with Scandinavian specimens of R. Lindbergiana and cannot find any
difference, the cells varying in size in the same manner. There is also no
difference in the shape of the leaves. The small differences in the appearance
of the thickenings in the cell walls in the valves described by Schiffner
lie in my opinion within the limits of the normal variation. The South
African species R. capensis St. is very closely related and differs mainly in
having the apex of the lobule more acute.
Porella canariensis Nees. — G. C. San Mateo, 1200 m (B). T. Las
Mercedes, 800 m; Taganana, 600-900 m; La Mina; Bco del Rio, 1000 m;
Bco d’Anavigo, 900 m; Bco de Bajadoz, 900 m; Agua Garcia, 800 m; Aguamansa, 1200 m; Path from Orotava to Pico del Teyde, 1400 m (Pi). The
forest of Mercedes (Br, A). Monte del Agua (A). Aguamansa, 650, 1100 and
1160 m (J. L.). P. Cumbre Nueva, 1300 m (B). Cumbre Vieja, Mazo, 1000 m;
Los Tiles, 400 m; Bco Herradura, 1200 m; Bco Galga, 800 m; Bco del Rio,
900 m (Pi). Bco Galga, 600 m (J. L.). G. Cumbre del Carbonero, 850 m;
Fuente Santa, 800 m; Alto Garagonay, 1300 m; N slope of Cabeza de Toro,
1000 m (Pi). Bco Roque, Mt. Fuerte, 450 m; NW side of Cumbre Carbonero,
1200 m (J. L.). H. Miradero, 1000 m; Riscos de Sabinosa, 1000 m (Pi).
“Bei M. canariensis tragen die Involucralblätter wenige, aber grosse
Zähne, das Involucralamphigastrium ist mit einen Lobulus an der Basis
oft verwachsen, die weite Perianthmündung ist tief in etwa 12 grosse lanzettliche Lappen geteilt, welche grob ciliiert sind. Bei M. laevigata var.
Thuja tragen die Involucralblätter zahlreiche kleine kurz cilienförmige
Zähnchen, die Perianthmündung ist in kurze, unregelmässige ebenso ge
zähnte Läppchen geteilt” (V. Schiffner in Ein Beitrag etc.).
Porella canariensis Nees var. subsquarrosa Schffn. — G. C. Roque
de Saucida, 1700 m (Br). T. Aguamansa, 1200 m (Br). Tacoronte (Br). P.
Cumbre Nueva, 1300 m (B). “Dunkelgrün. Stengel- und Astblätter am
Rücken etwas squarrös aufgeworfen, wodurch ein eigenthümlicher Habitus
bedingt wird. Lobi ganzrandig, lobuli breiter vorn gerundet, fast stets
völlig ganzrandig, am Rande deutlich zurückgerollt. Involucralblätter und
Amphigastrien fein und dicht franzig-gezähnelt. Perianth-Mündung mit
minder regelmässigen und feiner, unregelmässig gezähnten Lappen.”
(Schffn. l.c.).
Porella levigata (Schrad.) Dum. T. The slope above Taganana (A).
Porella levigata (Schrad.) Dum. var. Thuja Nees. — T. Cumbre Ta
ganana between Bco Afur and Bco Bufadero, 800 m; Pico Inglés, 1030 m;
slope below El Carmen at Bco Tahodio, 900 m (J. L.). Las Mercedes, 750 m
(J. L., A). Aguamansa, 730 m (J. L.). G. Laguna Grande near the summit,
1400 m (J. L.).
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Porella Thuja (Dicks.) Dum. — G. C. Cruz de Tejeda, on boulder at
brook, ca 1350 m (A). San Mateo; 650 m (Br). Bco Guiniguada near Tafira,
400 m (B). T. Los Silos (K. L.). The forest of Mercedes (St).
Porella platyphylla (L.) Lindb. — T. Cruz de Taganana, 800-1000 m
(B, det. Schffn.).
Dicranolejeunea Johnsoniana (Mitt.) Vanden Berghen.
T. Above
Taganana (A). P. Bco Galga, 800 m (J. L.).
Marchesinia Mackayi Gray. — T. Teneriffa (K. M.). Above Taganana
(A). Aguamansa, 730 m (J. L.). La Mina, 800 m (Pi). P. Bco Galga, 800 m
(J. L.).
Harpalejeunea ovata (Hook.) Schffn. — T. La Mina, 800 m; Agua
Garcia, 800 m (Pi). The forest of Mercedes (A, J. L.). Taganana (A). Slope
below El Carmen above Bco Tahodio, 900 m; Las Mesas NW of Santa Cruz
(on Mijrica faya), 450 m (J. L.). P. Los Tiles, 400 m (Pi). E of El Refugio
El Paso in Cumbre Nueva, 1250 m (J. L.). G. Cumbre Carbonero, 1100 m
(together with Microlejeunea ulicina) (J. L.). H. Hill SW of \alverde (on
Myrica faya), 800 m (J. L.).
Drepanolejeunea hamatifolia (Hook.) Schffn. — T. 1 he ioresl of
Mercedes (St).
Cheilolejeunea Boaventurae St. — T. Taganana, 600-800 m (B).
Microlejeunea ulicina (Tayl.) Spr. — T. The forest of Mercedes (St, A).
Above Taganana (A). P. Los Tiles, 400 m (Pi). E of Cumbre Nueva, 1000 m
(J. L.). G. Monte de la Fuente Blanca, 500 m (B). Cumbre Carbonero, 1100 m
(J. L.).
Aphanolejeunea microscopica (Tayl.) Evs. — T. The forest of Mer
cedes, on bark together with Harpalejeunea ovata (A).
Cololejeunea calcarea (Lib.) Spr. —— P. Los 1 iles (Pi).
Cololejeunea minutissima (Smith) Spr. — 1. leneriffa(K. M.). Hie
forest of Mercedes (A).
Cololejeunea Rosettiana (Massal.) Schffn. — T. The forest of Mercedes
(A). P. Los Tiles, 400 m (Pi).
Lejeunea lamacerina St. Syn. L. planiuscula Buch.
T. lhefoiest
of Mercedes (B, A). The forest above Taganana (A). Agua Garcia, 800 m (B).
Monte del Agua (A). P. Cumbre Nueva, 1200 m (Pi). Bco del Agua in Los
Sauces, 490 m; Bco Galga, 800 m (J. L.). G. Laguna Grande above Bco
Ingenio, 1200 m (J. L.).
This species is rather common in the forest of Mercedes, growing among
oilier bryophytes on soil, bark or decaying wood. The perianth is rather
variable in shape, from almost ellipsoid or obovate to lyratiform . It has
always five sharp folds, decurrent to or below the middle of the perianth.
I have compared the type of L. Pilardi St. with L. lamacerina St. from
different gatherings and I cannot find any real difference. I lie magnitude
of the cells is the same, the shape of the perianth is sometimes “lyrati
form” also in L. lamacerina, the amphigastria and the leaves are of the same
shape. The oil bodies in plants with lyratiform perianth and other plants
are of the same type. In my opinion L. Pilardi is only a synonym of L.
lamacerina.
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Lejeunea Pitardi St., see above.
Lejeunea Holtii Spr. — T. Agua Garcia (Br). P. Bco Galga, 800 m (J. L.).
Lejeunea flava (Sw.) Spr. — T. Taganana, 600 m (B). Ditto (A). Tacoronte (Br). Las Mercedes (Br).
Lejeunea Mandonii (St.) K. M. Syn L. Macvicari Mass. andL. canaden
sis St. — T. The forest of Mercedes and the forest above Taganana (A).
P. Los Tiles, 400 m (Pi).
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. — As Dr. H. Persson has shown, the
statement of Schiffner is erroneous, the plants named L. cavifolia by him
belong to L. lamacerina and L. Holtii. The statement of K. M. about L.
cavifolia (“Geht südwerts bis Kanarischen Inseln”) is probably based on the
statement of Schiffner. L. cavifolia is to be excluded from the list of the
Canarian hepatics.
*Lejeunea Ecklonii St. — G. C. Bco los Propios de Moya, at the water
fall, 500 m (J. L.). T. The forest of Mercedes and above Taganana; Monte
del Agua (A). Aguamansa on bark of Carpinus betulus, 1160 m (J. L.).
P. E of Cumbre Nueva, 1000 m; Lomo Grande above Brena Alta, 800 m;
Bco del Agua (Los Sauces) at the waterfall, 490 m (J. L.).
This species has the same type of oil bodies as L. cavifolia (numerous
small homogeneous bodies), but has small amphigastria. The cell content is
often coloured brown. It is somewhat larger than L. lamacerina and is more
dull. It was rather common in the forest of Mercedes and above Taganana,
growing among other bryophytes or in pure mats on bark or soil. The
Canarian plant agrees in all features with the South African plant.
Frullania dilatata Dum. — G. C. Monte de Tafira; Bco Guiniguada,
400 m (B). Bottom of Bco Moya NE of Moya, 300 m (J. L.). Atalaya; Santa
Brigida (Br). T. Bco Guadio in Tegueste, 380 m; El Pinar below Las Raises
in Cordillera Dorsal, 1300 m; Mt. Coloradas S of Vilaflor, 1000 m (J. L.).
Tacoronte (Br). The forest of Mercedes; Aguamansa (B. A). La Guncha, 900
m (B). Bco d’Anavigo, 1000 m (Pi). Icod, 400 m (Pi). P. Cumbre Nueva,
1200 m (B). Bco Agua in Sauces, 300 m; Bco Santa Lucia, 300 m; Lomo
Grande above Brena Alta, 800 m (J. L.). G. Cumbre Carbonero, 850 m
(Pi). Bco Agando, 900 and 950 m (J. L.). H. Riscos de Sabinosa, 500 m
(Pi). Tenecedra, 515 m (J. L.).
Frullania fragilifolia Tayl.
T. Agua Garcia, 800 m (Pi). The forest
of Mercedes, on bark (St. A). P. Los Tiles, 400 m (Pi). G. Bco Agando below
Roque Agando (on Erica arborea), 975 m (J. L.).
Frullania riparia Hampe. — G. C. Montana de Tafira, near the summit
on rocks; La Calzada, el bco (A). Bco Tenoya, 200 m (J. L.). T. The forest of
Mercedes (H. P., A). Above Taganana (A). Puerto de la Cruz (H. P.).
Orotava according to K. M. H. Tenecedra (on the trunk of Ficus), 515 m
(J. L.).
Frullania squarrosa Nees. — G. C. Bco Tenoya, 200 m (J. L.). T. Bco
Guadio in Tegueste, 380 m; 1 km SE of Icod, 300 m (J. L.). P. Bco Herradura (J. L.). H. San Pedro (Mocanal), 540 m (J. L.). Riscos de Sabinosa,
500 m (Pi). Tenecedra (4 km NW of Valverde), 515 m (J. L.).
Frullania microphylla (G.) Pears. — T. The forest of Mercedes (Br,
A). Above Taganana (A).
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Frullania maritima St. — T. Monte del Agua; the forest of Mercedes (A).
P. Bco Galea on Castanea sativa, 650 m (J. L.).
Frullania teneriffae (Web.) Nees. — T. Anaga N of San Andres, 400 m
(leg Stina Öhrwall). Cumbre Taganana between Bco Afur and Bco Bufadero, 800 m; Pico Inglés, 1030 m; slope of El Carmen above Bco Tahodio,
900 m; Las Mesas above Santa Cruz (on Myrica faya), 450 m; Las Raises
SW of La Esperanza (Erica arborea forest), 1400 m (J. L.). 1 he forest of
Mercedes (Pi, B, A). Above Taganana; Monte del Agua (A). Cruz de laganana (B). Agua Garcia, 800 m (Pi). P. Bco Galga, 650 m; E of Cumbre
Nueva, 1000 m; E of Refugio El Paso, 1250 m; Refugio El Paso m Cumbre
Nueva, 1580 m (J. L.). Cumbre Nueva, 1200-1400 m (B). Cumbre Yieja,
1200 m (Pi). G. Bco Benchijigua below Roque Agando (on trees), 1030 m;
W of Roque Agando, 1240 m; Laguna Grande, 1400 m; Bco Meseta NW of
Cumbre Carbonero, 950 m (J. L.). Ditto, 800 m (Pi). H. ML Tifirabe near
the summit, 1050 m; hill SW of Valverde (on Myrica faya and Jumperus
phoenicea), 800 m; Valverde, 800 m (B). Risco de Jinama, 1100 m (Pi).
Frullania Tamarisci (L.) Dum. — According to K. M. “auf den Kana
rischen Inseln”.
Frullania nervosa Mont. — G. C. Bco Moya S of Hotel 1 al>
m>
Bco Propios de Moya at the waterfall, 500 m (J. L.). Montana de Tafira
rocks near the summit, ca 550 m; La Calzada, el bco, on rocks (A). I. El
bosque de Mercedes, on bark and rocks; above Taganana, on rocks and bark
of trees; Monte del Agua, on bark (A). Bco del Agua, Los Silos (K.L.).
Buen Paso, 200 and 380 m; Aguamansa, 730, 1100 and 1400 m; Bco Drago,
550 m (J. L.). P. Barlovento, 580 m; Bco Agua in Sauces, 300 and 490 m;
Bco Galga, 600 m; Bco Juan Mayor, 400 m; S of Bco Juan Mayor (on
Castanea saliva), 790 m; Brena Alta, 650 m; Cumbre Nueva at the western
opening of road tunnel, 1150 m (J. L.). G. W of Roque Agando, HOCI m;
Bco Roque de Monte Fuerte in Hermigua, 450 m; Cumbre Carbonero NW
side 1200 m (J. L.). H. Bco Jaonce N of Mt. Tifirabe, 900 m; hill SW of
Valverde, 810 m; ridge of Caldera, 850 m; in the very Caldera, 740 m.
Frullania nervosa is a rather variable species, in Tenerife very common
on the bark of trees, rocks and sometimes also on soil together with other
bryophytes. The lobe of the leaves is frequently flat (especially in shadowforms), but frequently also rather convex, sometimes apex is inflexed as in
F. tamarisci. The base of the amphigastria varies also in shape, from
narrow to almost cordate, the basal spur that occurs in F. tamarisci is
absent or occasionally rudimentary in single leaves. The length of the
ocelli-line is also variable. The magnitude of the plant is about the same
as in F. tamarisci, some forms are robust and densely leaved, reminiscent of
the f robusta of F. tamarisci. The apical spur of the lobe varies also, some
times it is well developed and up to 4-5 cells long, sometimes almost absent.
F nervosa is closely related to F. tamarisci and could be placed as a variety
of this species with the same right as, for instance, var. mediterranen De
Not. I do not think that typical F. tamarisci occurs on the Canary Is
lands.
,.
Frullania germana Taylor. — T. Las Mercedes ad saxa (Br), according
to K. M.
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Frullania polysticta Ldbg. Syn. Frullania Bryhnii K. M. — G. C.
Montana de Tafira, rocks near the summit, ca 550 m; Montana de Palomaz,
rocks near the summit (A). San Mateo, 750 m (Br). T. The forest of Mer
cedes (B, A). Cruz del Carmen (A). Ditto (Mägdefrau). Above Taganana,
on bark and rocks (A). Ditto, leg. Mägdefrau, as F. Bryhnii (det. K. M.).
Tacoronte, ca 550 m (Br, type of F. Bryhnii). La Laguna, 500-600 m, ad
muros (Br). Taganana, 600-900 m (B). La Mina. Las Mercedes, 800 m (B).
P. Cumbre Nueva, 1300 m (B). Cumbre Vieja, 1200 m; Las Aguas, 400 m;
Los Tiles, 400 m. (Pi). G. Fuente Santa, 800 m; Cumbre Carbonero, 850 m;
Cabeza de Toro, 900 m (Pi). Riscos del Alto Garajonay, 1000 m (Pi). H.
Valverde, 700 m (B). Las Lapas, 350 m; Los Llanillos, 400 m (J. L.).
1 have examined the type of Frullania polysticta in Herb. Lehman from
Madeira, leg. Hale, and it agrees well with the plants from the Canary
Islands. It differs from F. nervosa in the following points. F. polysticta is
frequently more robust and somewhat shiny. The lobuli of the main stem
and primary branches are frequently evolute, especially below the pe
rianths; in F. nervosa they are seldom evolute. The margins of the lobes of
the amphigastria are more incurved in F. polysticta. Ocelli occur in the
amphigastria, the evolute lobuli and the wall of the perianth in F. polysticta,
not in F. nervosa. In my opinion these two species should be kept separate.
I am grateful to Dr. Herman Persson, who first pointed out to me the
main differences between these two species. I have examined the type
specimen of F. Bryhnii and in some leaves there occurs a rudimentary
apical spur in the lobes.
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A NEW SPECIES OF BAZZANIA FROM CHILE.
BY
SIGFRID ARNELL.
Last year I received for identification the collections of Hepaticae
made in Chile in 1947-48 by Baron B. Sparre. This collection, which
consisted of 118 gatherings of 67 species, of which the more interesting
records are enumerated in the present paper, was obtained mostly
in the temperate rain forests of southern Chile, with some additional
material from the Fray Jorge forest in Coquimbo, the northernmost
forest in Chile (30°30'S). Earlier 1 published a paper on Dr. C.
Skottsberg’s collection from Cerro Talinay (SB l 50: 308, 1956),
which is in the same region as Fray Jorge.
Of special interest are Sparre’s collections from the Cordillera
de Nahuelbuta, an Araucaria-covered coastal ridge S of Concepcion
(37°40'S-73°20'W), reaching almost 1400 m alt. Very little was
formerly known of the vegetation of this area.
The material is preserved in the Paleobotanical Department of the
State Museum of Natural History in Stockholm.
Bazzania Sparreana S. AlINELL nov. spec.
Chile, Valdivia, Dep. Union, La Gualleria, temperate rainforest 700 m
alt., on trunks together with other bryophytes, especially Bazzania Skottsbergii Steph. (B. Sparre no. 3705 (pp.)).
Planta minor, pallide viridis, laxe caespitosa. Caulis ad 2 cm longus,
pluriramosus, viridis, flagellis longiusculis capillaceis numerosis. Folia 0.5
mm longa, approximata-imbricata, anguste oblonga, ad 0.3 mm lata, apice
bifida, lobis subacutis, sinubus acutis. Cellulae superae 20-30 /x, basales
aequimagnae, parietibus tenuibus. Amphigastria parva, transversae insei ta,
apice + regulariter 3-lobata. Folia floralia intima magna, ad medium bifida.
Plants slender, pale green. Stem up to 2 cm long, with leaves to 1 mm
broad, creeping among other bryophytes. Stem about 180 fx in diameter,
pale green. Stem cells about 40 x 60 /x, walls moderately thickened; lateral
branches frequent, long. Rhizoids colourless, scarce, from the base of leaves
of the flagelliform branches. Leaf insertion little curved in its upper part,
leaves approximate-imbricate, slightly deflexed when dry, slightly concave,
Su.Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Fig. 1. Bazzania Sparreana S. Arnell. a, Fragment of a stem and branch in ventral
view; b, leaves in dorsal view; c, amphigastria; d, apex of a lobe; e, cells from the median
part of a leaf; /, female bract.

asymmetrically ovate, patent, 0.5 mm long and 0.25-0.3 mm broad, slightly
narrowed to the bidentate apex, dorsal margin slightly arched from a roun
ded base, covering almost a half of the stem, ventral margin almost straight,
leaf bilobate to about 1/3, upper lobe broader, at the base about 10 cells
wide, lower lobe at the base about 3 cells wide, lobes subacute, margins
smooth - somewhat crenulate. Leaf cells thin-walled, trigones absent or
small, cuticle verruculose, apical cells 20 x 20-24 x 30 p, basal cells of
about the same size, vitta not differentiated. Amphigastria distant, ± quad
rate, as broad as or little broader than the stem, insertion straight, the apex
divided to 1/2—1/3 in 3 blunt teeth, lateral margins entire, cells as in the
leaves. Leaves of the flagelliform branches scale-like, shortly bifid. Female
branches solitary, one or several on a stem, the bracts and bracteoles similar,
the outer serie small, ovate, divided to 1/3 with obtuse lobes, lateral mar
gins entire, the inner series ovate, bilobed to 1/2, lobes lanceolate, margins
entire or slightly crenulate, apex of the lobes obtuse-subacute, cells of the
lobes + elongated, to 50 p long, walls thin. Perianth, androecia and sporophyte not seen.
Bazzania Sparreana is the first species of subgenus Bidentatae known from
Chile. It is very near B. phyllobola Spruce, which species is known from
British Guiana, Brazil, Colombia and Peru. It differs from the latter species
in being pale green (B. ph. pale brown), in having shorter leaves with un
equal lobes and 3-lobated amphigastria, the amphigastria of B. ph. being
irregularly dentate, the large cortical stem cells, and the shape of the female
bracts.
26-61173302
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Besides the new species the following hepatics deserve to be men
tioned.
Lepidolaena Ljungneri Herz. Malleco: Cordillera de Nahuelbuta, PichiNahuel, 1300 m, on trunk of Notofagus Dombeyi, (Sparre no. 5074).
Lepidozia pseudozoopsis Herz. Malleco: Cordillera de Nahuelbuta, PichiNahuel, 1300 m, on humid earth in the forest together with Symphyogyna
hymenophyllum (Sparre no. 5076). Earlier only known from Juan Fer
nandez.
Lophocolea crislato-spinosa Steph. Llanquihue: Llahuepe, Monte Yate in
the forest W of the summit, on trunks 700 m (Sparre no. 4220). This species
seems to be known only from the type locality.
Metzgeria divaricata Evans. Cautin: Temuco, Cerro Nielol 150 m (Sparre
no. 3257). New to the province.
Microlejeunea globosa Spr. Cautin: Temuco, Cerro Nielol 150 m. (Sparre
no. 3257). Earlier known only from Paraguay. The Chilean plant is some
times autoicous.
Odontolejeunea lunulata (Web.). Ovalle: Bosque Fray Jorge on trunks,
600 m (Sparre no. 3024). This widely spread species seems to be new to
Chile.
Plagiochila difficilis Steph. Osorno: Cerro La Picada on trunks in bog
forest, 700 m (Sparre no. 3806).
Phaeoceros Skottsbergii (Steph.) S. Arnell. Cautin: Yolcan Llaima, on
rocks in a moist ravine 1450 m (Sparre no. 4880). Earlier only known from
Juan Fernandez.
Riccia chilensis Steph. Ovalle: Fray Jorge on sandy field, 300 m (Sparre
no. 3077). New to Fray Jorge.
Sacccogyna squarristipula Herz. Chiloé: Dep. Ancud, Puntra, on the
ground in the forest (Sparre no. 4149 a). Earlier known only from two locali
ties in prov. Valdivia and from Juan Fernandez (Masatierra).
Solenosloma rostratum Steph. Chiloé: Dep. Ancud, Puntra (Sparre no.
4150). Earlier known only from Juan Fernandez.

Correction.
In Svensk Bot. Tidskr., Bd 49, p. 235-236 (1955), I described
Metzgeria Santessonii as a new species. I have, however, found that it
is identical with Metzgeria chilensis Stephani. Stephani described
this species as being dioicous. Later on Dr. A. Evans found that
this was wrong and that the type specimen was clearly autoicous.
Metzgeria Santessonii is autoicous and agrees well with the type of
M. chilensis also in all other features.
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TRANSPIRATION OF GROWING SHOOTS IN
NORWAY SPRUCE (PICEA ABIES) WITH SOME
NOTES ON DROUGHT PHENOMENA.
BY

E. OKSBJERG.
Introduction.

In some experiments with potted 4- to 6-year-old spruce plants in
1950 and 1951 (unpubl.) I observed that the rates of water loss in
creased considerably during the first weeks of flushing and shoot
growth. This may, of course, have been due partly to an increase in
the transpiring surface of the plants owing to the flushing processes,
but for some plants under apparently constant weather conditions
the rise in transpiration amounted to 30-60 per cent in 8-10 days
after bud swelling, while in the same period the tiny new shoots only
grew 1-2 cm. This slow development of the shoots is characteristic
of the first week of sprouting. Neither the evaporation level nor the
surface area of the shoots were, however, examined more closely on
that occasion.
In the following, Ihe transpiration of one-year-old shoots and of
young, herbaceous growing shoots are compared, largely by simul
taneous measurements. In some cases shoots of different trees in
different flushing phases (late and early flushing individuals) are
examined; in others material has been plucked from the same tree.
A

Comparison of the Transpiration of One-year-old Shoots and New
Shoots Enclosed in Transparent Plastic Tubes.

1 ubes of ca. 6 cm diameter and ca. 30 cm length were placed on
trees over intact twigs, each holding about the same quantity of
shoots. At the closed end of the tubes 9 g of high-absorbent silicagel, which changes colour from blue to pink when saturated, was
placed. I he silica-gel was shadowed by white paper pasted onto the
Su. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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tube in order to reduce temperature and promote condensation. At
the open end of the tubes the space between the plastic tube and the
twigs was filled with cotton wool, absorbent (interior) and non-ab
sorbent (exterior), the latter well pressed.
On May 15th, 16th, and 17th, 1953, the following experiments
were carried out. Tubes were placed over shoots in illuminated
positions on the same (analogous) branch-whorls of late and early
Hushing trees, those on the former containing only one-year-old
shoots while those on the latter contained both one-year-old and new
shoots.
On all three days the experiments gave the same results. In the
eight tubes containing one-year-old shoots the siliaca-gel changed
colour. The experiments were terminated without following up the
development in the eight tubes containing preponderantly new grow
ing shoots, in which the colour of the silica-gel wras unchanged.
On May 16th and 17th it was raining slightly (< 1 mm) for about
half an hour during the 6-hour period of the experiment. The rain
water could hardly have penetrated the cotton wool, and it is even
more unlikely that it would have done so more easily into the eight
tubes containing one of the categories of twigs than into the others.
The same method was used to obtain quantitative observations,
with components of known weight. After the termination of the ex
periments, the twigs with fitting tubes were cut, and tubes, twigs,
silica-gel (in some cases CaCl2) and cotton wool were weighed,
first together and then separately to determine the condensed trans
piration water.
For these experiments the following procedure was followed. rI he
tubes were placed for some hours on twigs illuminated by the sun
and were then shadowed with paper for an hour before terminating
the experiment in order to promote abundant condensation. In
cases where the experiment was concluded in the evening alter sun
set, condensation might appear even on the twigs. '1 he quantity of
this water was determined by drying the twigs in a dark, dry room
for about half an hour before weighing.
The amount of vapour escaping through the cotton wool is un
known, but is estimated to be in direct ratio to the total transpiration,
and therefore of minor importance in a comparative method of this
kind, if each tube contains the same volume of twigs. If, however,
one of the tubes contains an unusually large volume, the amount of
Sv.Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Table I. Preliminary results from experiment No. 1 (see text).
Weight of twigs, grams

Transpiration, grams

Variation

Mean

Variation

Mean

35.1
35.8
29.2
30.4

4.9- 6.1
4.8- 6.3

5.6
5.6
9.5
10.0

Early flushing

1
2

30.6-39.0
34.1-37.2

Late flushing

3
4

26.2-32.4
26.2-33.9

7.4-10.6
9.1-10.8

escaped vapour may be high, and the transpiration figures calculated
per gram of shoot or needle weight thus too low. This is probably
the reason why the regression lines in Figs. 1 and 2 do not converge
on the point of origin.
A short summary of data from a typical experiment (referred to as
Experiment No. 1) using 16 tubes is given in Table I. On the 18th
May, 1953, the tubes were placed on the fourth branch-whorls
(counted from the top) of four spruce trees, each about 3 m in
height. Two of them had new shoots 5 to 8 cm long; on the other two
the buds were still closed. The experiment lasted from 7.30 a.m. to
11.30 a.m.
Table I shows that the transpiration in closed sunlit tubes is about
twice as high in samples of one-year-old shoots as in samples com
posed predominantly of new growing shoots. Details of this experi
ment are shown in Fig. 1 s, which also includes observations from the
later experiments Nos. 2, 3 and 4, which dealt in a similar way with
trees in different stages of flushing as follows: (a) buds closed; (b)
swelling and bursting buds; (c) appearance of new shoots, about 2
cm length; (d) new shoots about 6 cm length. Fig. 1 includes data
relating to (a) and (b) only.
The graphs illustrate total transpiration during the particular ob
servation periods which differed from one experiment to another.
In Fig. 1 s observations are plotted against the total weights of the
shoots, in Fig. 1 n against the respective needle weights; in both cases
fresh weight after the termination of the experiment.
Experiment No. 1 dealt only with the Hushing stages (a) and (d),
while Nos. 2, 3 and 4 comprise all four stages. In experiment No. 1,
8 tubes were placed on non-flushed trees, in experiments Nos. 2, 3
and 4 respectively, 11, 9 and 8 tubes were placed on trees at stages
(a) and (b), the figures relating to stage (b) being indicated by a circle.
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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TOTALWEIGHT OF YEAR-OLD SHOOTS
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1st EXPERIMENT, 18/5 1953
2nd
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3rd

„

4th
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,

,, ,,

, 19/51953
,

,, ,,

a

20 g.
SHOOTS

b

V
®
•®
"®

Fig. 1. Transpiration (in closed, transparent, sunlit plastic tubes) of one-year-old shoots

of spruces with closed, unswelled buds (stage a) and of trees with swelling and bursting
buds (stage b).

In all three experiments the mean transpiration per gram of shoot
or needles is higher for stage (b) than for (a). This means either that
the transpiration per gram for swelling buds is much higher than for
one-year-old needles or that the transpiration from twigs with swell
ing buds is a little higher than from twigs with closed buds.
Separate weighings of fresh needles and buds showed that the
loss of weight was highest for the needles. Fig. 1, therefore, demon
strates that, other things being equal, the transpiration of spruce
shoots will increase during the first stage of flushing, probably
because of increasing water content. Expressed on the basis of sur
face area of needles the increment will be more marked.
The reason for the differing levels of transpiration ratios in the
several experiments is that there was considerable variation in the
operating conditions (length of period, radiation, temperature in the
tubes, time of day) (see Table II).
The orientation of the examined shoots was recorded but no cor
relation was found with transpiration rates.
Transpiration of the New Growing Shoots.

In terms of the weight of water derived from a given shootweight,
the transpiration of the new growing shoots can be calculated from
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Table II. Conditions obtaining during observations on twigs enclosed
in sunlit transparent tubes.
17/5

1

2

Length of period in hours . . .

6

4

6

Time at which readings were
taken . . .

15.30

15.30

16.30

Experiment no. . . .

3

4
3

10.30

16.00

22.8

Temperature (°C)
In the air (shadow)

17.5

21

20

19.5

In the air (sun)

20

24

22.5

24

25

In plastic tubes

21.5

27-29

25-28

28

33-34

14.5

15.5

15.5

At 15 cm depth of shadowed
soil

the total transpiration of a twig, if we assume that the latter is the
sum of the transpiration of the separate yearly growth increments,
in this case the new growing shoots and the one-year-old shoots.
The figures for the new growing shoots can be determined in dif
ferent ways, for example, by the following two methods.
(1) Examining a large number of twigs consisting of new shoots
and one-year-old shoots, when (A) from several equations with two
unknowns, these values can be determined with satisfactory preci
sion, or (B) the amount of transpiration from the one-year-old parts
of the twigs can be estimated by reference to simultaneous measure
ments on non-flushed shoots from another tree nearby, and by sub
traction of this from the total transpiration of the twig the amount
due to the new growing shoots is found. This depends on the assump
tion that transpiration of the one-year-old parts of twigs with new
shoots sprouting is equal to that of non-flushed twigs on adjacent
trees. As shown in Fig. 1, this assumption is not quite correct; thus
the figures of the new growing shoots will be slightly exaggerated.
(2) Dividing the twig into shoots of different ages and examining
these separately. This method is not suitable for the tube experi
ments but can be applied using the balance methods described below.
In the first experiment agreement between the several solutions
according to method 1 A was good, as was that between the results
of methods 1 A and 1 B. In experiments Nos. 2, 3 and 4 the observa
tions on twigs with growing shoots were too few or uncertain for an
Su. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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30

40 g.

WEIGHT OF FRESH SHOOTS
LEGEND AS IN FIG. 1

Fig. 2. Experimental conditions as for Fig. 1. Transpiration of new growing shoots in
relation to one-year-old shoots, the lines for which are taken from Fig. Is. The signs
indicate figures obtained for the new growing shoots.

estimation according to method 1 A. In Fig. 2, therefore, lire values
have been calculated according to method 1 B.
In all four experiments the transpiration level of the new growing
shoots is much lower Ilian that of one-year-old shoots. In experi
ments Nos. 2 and 3 the transpiration of new growing shoots per gram
of shoot weight (i) was also compared with that of the one-year-old
ones expressed on the basis of needle weight (ii) referring to the fact
that the transpiring surface of the young shoots is that of both needles
and stem, for the elder ones only that of the needles. The ration
between (i) and (ii) in experiment No 2 was approx. 1:3, and in ex
periment No. 3 approx. 1:5.
B. Transpiration Measurements under Quasi-natural Conditions
(Stocker’s “Momentanmethode”).

The transpiration of shoots enclosed in tubes takes place in ab
normally warm and humid air (Table II). The findings mentioned
above are of interest only as a plant-physiological experiment. To
get an idea of the transpiration rates under more natural conditions,
it is necessary to choose a more ecological method; in this case
Stocker’s method is used (see the discussion of this method in
Staffelt (1944) and “Handbuch der Pflanzenphysiologie” (1956)).
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Some of the risks of making systematic errors as mentioned in the
accounts referred to are removed if the comparison between younger
and older shoots is carried out by means of simultaneous weighings
ot twigs taken from the same part of the trees under investigation,
e.g. the southern part of the third branch-whorl (counted from the
top).
Records were made using the following treatments both inde
pendently and simultaneously:
I. One-year-old shoots from non-flushed trees were examined and
in some cases afterwards separated into needles and stalks.
II. Growing herbaceous shoots were plucked from flushed trees
and weighed.
III. Twigs with one-year-old and neAv growing shoots were ex
amined before and after being separated into parts of different ages.
In treatments I and III, where one-year-old shoots are repre
sented, weighing could in most cases go on for at least 12 minutes
without any decrease in weight loss per minute. In treatment II
weighings could go on for at least 25 minutes without any reduction
in the figures.
In treatments 1 and II a comparison is made between the tran
spiration ratios for shoots of different ages from different trees. Treat
ment III, however, gives this comparison for one tree, which is satis
factorily tested if

x+y=z>

(1)

when X + Y = Z,

(2)

where z is the transpiration of the whole twig, the weight of which is
Z g before division into the separate parts; and x and y are tran
spiration figures for the components A" grams of one-year-old
shoots and Y grams of new, growing shoots. Because of a small loss
of material, the equation (2) is no longer exact when the twigs are
divided.
In the following Table III, simultaneous measurements within the
periods of constant evaporation are assembled.
In certain cases treatment III was not completed by division of the
shoots into component parts. Here the figures for transpiration of
growing shoots were calculated since of the quantities in equation
(!) onlY " was measured; x was either observed or transferred from
So. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Table III. Transpiration mg/min/g of one-year-old and of growing
shoots measured by Stocker’s “Momentanmethod”. Figures for 28/5
are given in chronological order, and corresponding figures from the
same experiment are placed analogously.
Transpiration-figures
Experiment
One-year-old shoots

Treatment

I
III
III

Day

Direct meas
urement, exjressed on the
basis of unit
\vt. of whole
shoots

New growing shoots

Correspond
ing value, ex- Direct meas
jressed on the urement, ex
pressed on
basis of unit
shoot wt.
wt. of the
needles

1954
26/5

1.1

2.0

14.00 to 14.50

1.6

2.5

0.95
0.70

I
I

0.70

0.45

II

III

Calculated
figures
(see text)

1954
26/5

1.2

2.3

1.1

2.3

15.30 to 17.20

1.8

3.0

1.7

3.3

III

0.80

0.90

0.55

0.50

0.45

II
III
I

1.2

III

1.3

0.40
3.0

1.8

III

1954

I

27/5

0.20
0.85

0.9

5.0

2.6

0.65

5.0

14.25 to 14.50
I

1954
28/5

3.4
—

Unchanged
II

evaporation

III

from

—

6.0-4.9-4.2
2.6

4.4-3.6-4.3
4.6-3.3

2.8

1.2-1.2
2.5

—

2.0

4.6-5.0-3.6

1.0-0.8-

9.30 to 16.25 2.0

—

—

4.0-3.3-4.4

1.0

—

0.8-0.8-1.2
1.1-0.8-1.4

1954
2/6
III

9.54 to 10.25

III
I and II

10.40 to 10.52
11.05 to 11.15

III

11.23 to 11.47
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1.1
1.4

1.6

2.9

1.8

1.6

3.2

1.7

2.6

4.6

1.2
1.6
1.1
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Table IV. Transpiration of one-year-old shoots from different trees.
The 2-3 cm long, new shoots have been cut off the flashed twigs.
May 24 and
25, 1954

A

B

C

D

E

Approx, time

8.45

9.30

10.00

10.50

11.15

Organ

Non-flushed
Flushed

Shoots

Need
les

2.1

4.0

2.0

4.6

Sh.

N

Sh.

N.

2.5

4.1

2.3

3.9

2.4

4.7

1.9

4.2

Sh.

F

G

13.30 14.30

N.

Sh.

2.1

4.2

2.8

5.1

2.2

2.1

2.5

4.8

2.6

5.0

2.4

2.1

N.

Sh.

Sh.

simultaneous measurements of type I, so that y could be calculated.
The early flushing trees investigated had begun flushing on about
May 12th. From Table III it appears that growing shoots in the first
15 days of their flushing transpire less than one-year-old shoots.
Later on equalization occurs. When expressed on the basis of needle
weight, the transpiration ratio of the old shoots is much higher than
that of the new growing shoots, also later in the summer. However,
it is very difficult to obtain a more exact and detailed picture of the
differences in transpiration ratios between an early and a late flushing
spruce during the summer, as can be seen from Table IV.
Table IV gives the results of a comparison between the trans
piration of one-year-old shoots with closed buds from non-flushed
trees and the one-year-old portions of flushed twigs after the 2-3 cm
long, new growing shoots have been cut off.
No clear difference emerges between the figures for these two cate
gories when expressed on the basis of shoot weight, whereas the
difference is significant when expressed on the basis of needle weight.
This means that in one-year-old shoots the needles comprise a
smaller fraction of the total shoot weight after than before flushing,
probably because of a greater concentration of water in the flushed
shoots in connection with cambium growth, making the stems heavier
in proportion.
This hypothesis is in agreement with the further observations pre
sented in Fig. 3. Curves of weight loss per minute per gram of original
fresh weight on drying in the sun are given for the same shoots as
used for Table IV, employing the same index letters. The shoots
marked H were examined on May 25th, the rest on May 24th, 1954.
Certain of the experiments were not finished until some needles
So.Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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NON-FLUSHED SHOOTS
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D
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TIME OF DAY

Fig. 3. Loss of weight per minute per gram of original fresh weight of cut shoots, drying
out in sunshine.

began to fall. In all cases the one-year-old shoots of the flushed
trees evaporated much more water than those of the non-Hushed
trees. This means that transpiration expressed as milligrams of
weight-loss per gram of fresh weight does not always represent the
transpiration per unit area of needle or leaf surface, not even for
equally shaped bodies.
This question is still more important when evaluating comparisons
between older and younger shoots, especially new growing ones. It is
quite clear that here also the one category contains a much higher

1954

2nd JUNE

3rd JUNE

—

ONE-YEAR-OLD SHOOTS

-®

6R0W1NG SHOOTS

4th JUNE

Fig. 4. Drying-out curves as in Fig. 3.
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27/5 1954. 8
TIME OF DAY
m9-

o______ o

TRANSPIRATION COMPUTED ON: TOTAL
WEIGHT OF GROWING SHOOTS, 14 DAYS OLD,AND ON

4 “

*

NEEDLEWEIGHT OF ONE-YEAR-OLD SHOOTS

TRANSPIRATION

*

29/5 1954. 8
TIME OF DAY

Figs. 5 and 6. Transpiration of one-year-old and of new growing shoots plucked on
two pairs of trees, from the fourth branch whorl. All shoots have been taken from
actually sunlit parts of the tree except in three comparisons, the figures of which are
indicated with a dotted line in Fig. 5 (see text).

water percentage than the others. However, to estimate the ecological
value of our investigations, for example, those in Table III, it is of little
inteiest to measure the water percentage of the shoots in question.
A better elucidation of the connection between water content and
I l anspii ation is here again obtained by the curves for rate of water
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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loss as the shoots dry out, an example of which is given in fig. 4.
The loss of weight per minute is expressed on the basis of 01 iginal
fresh weight, i.e. for the one-year-old shoot 36.2 g and loi the
growing, herbaceous shoot 32.4 g. Already during the night ot the
2nd of June the weight of the one-year-old shoot was reduced to 25
g, whereas the reduction in weight of the herbaceous shoot, as will
he seen in the figure, was somewhat less—on the 5th of June at 18
hours its weight had been reduced to 6.8 g, i.e. about 20 per cent of
the original fresh weight.
Thus the water content in shoots during the first weeks of thensprouting is about 500 per cent of the dry matter. In one-year-old
shoots the water content is usually below 100 per cent ol the dry
matter and after drying out for a day these shoots will begin to shed
some needles, a stage of desiccation which also occurs in shoots
remaining intact on the tree. The result obtained from an occasional
comparison between the transpiration ratios ot two categoiies of
shoots might be of rather uncertain value, as it depends on the actual
water contents of the trees.
This theme has been further elucidated in Figs. 5 and 6.
The climatic conditions before and during the measurements
were as follows. The last rainy days were the 19th and 20th of May,
and again on the 22nd there was a shower not exceeding 2 mm of
rain. After that the weather was fine for a week. On the 27th the sun
was shining for most of the day, with a temperature of 25.8°C in the
shade at 13 hours. Only from 10.30 to 12.30 a.m. was there a ceiling
of light cloud. On the 29th the weather was fine all day, with a
temperature of 26.4°C in the shade at 13 p.m. On both days high
evaporation figures were recorded.
Although the investigated shoots came from the same four trees,
the two diagrams are very different. In Fig. 6 the transpiration of the
one-year-old shoots shows a pronounced depression after 10 a.m.,
while that of the new growing shoots increases. Undoubtedly these
features are due to the same phenomenon as was responsible for
the course represented in Fig. 4. The transpiration of one-year-old
shoots is greatly limited by the water supply of the tree, that of the
sprouting shoots is increasing probably in direct ratio with the tem
perature of the needle tissue.
The shoots were taken from sunlit places on the fourth branchwhorl. In three cases only (Fig. 5: 14-16.30 p.m.) shoots taken from
places on the 6th branch-whorl, which had been shadowed all day,
Sv. Hot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Fig. 7. Transpiration for freshly cut shoots in the moment of cutting (single line).
Drying-out curves for shoots cut ca. 11.30 a.m. and after this lying in the sunshine!
Figures for one-year-old shoots calculated per unit of needle weight, for the herbaceous
growing shoots per unit total shoot weight (see text).

were used. (The figures concerned are shown joined with a dotted
line in the diagrams.) The previous shadowing makes the transpira
tion increase for the one-year-old shoots and decrease for the young
growing shoots. The previous shadowed shoots have higher water
content and lower temperature of the tissues. As for the change from
Fig. 5 to Fig. 6, it should he added that the growing shoots in Fig. 6
are two days older than those represented in Fig. 5, hut the most
important cause of the difference recorded is the increasing desicca
tion of the soil surface and thus the lack of water supply to the spruce
trees in the afternoon.
I he examination of the changes in the transpiration ratio for
growing shoots during summer meets with the difficulty that at this
time no one-year-old shoots from non-flushed trees are available
for comparison. Instead of using observed evaporation figures as a
standard, 1 found it better always to use a biological process for a
scale. In Fig. 7, 8 and 9, therefore the behaviour of growing shoots is
compared with that of one-year-old shoots which had been debudded
in a non-flushed state. Nevertheless, the shoots will presumably in
crease in weight during the summer, and, therefore, all transpiration
ratios for one-year-old shoots are expressed on the basis of needle
weight. Also, aspects of the constitution of the needles may alter
while they age, but no other standard measure is available. In all
cases shoots were plucked from the 4th branch-whorl.
Su.Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Fig. 8. Readings as in Fig. 7. The two shoots drying out were cut ca. 10 a.m. The younger
shoots have now finished their growth and lignified their stalks, which are now covered
with a corky bark and no longer take part in transpiration. Therefore all figures here
are calculated per unit of needle weight.

The shoots recorded in Figs. 7, 8 and 9 were not plucked from the
same trees as those mentioned in Figs. 5 and 6. In Fig. 7 the figures
for growing shoots are expressed on the basis of total shoot weight
because the whole shoot is supposed to transpire. In Figs. 8 and 9,
on the other hand, the values for the growing shoots are expressed
on the basis of needle weight because the stalk has now begun to
develop a corky bark instead of the former transparent cuticle. The
needles are now the essential transpiring organs.
Both on the 16th June and 19th July the sky was almost cloudless.
The water supply was copious, since only one or two rainless days
preceded the experiments. On June 16th the length of the examined,
growing shoots was on an average 12 cm (final length 18 cm), and
they were soft and herbaceous. On July 19th the shoots had reached
their final length. They were still green, but from every needle-pad a
yellow-brown colour extended downwards indicating the beginning
of lignification.
The diagrams in Figs. 7 and 8 represents two types of readings:
weighings of newly cut shoots according to the “momentan” method
(first reading in the cut moment, second 3 minutes later), and
repeated weighings of one shoot after it has been cut oil. In fig. 9
only readings of the last-mentioned type, i.e. curves illustrating
drying out, are presented.
Si>. Hot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Fig. 9. Drying-out curves for shoots cut ca. 10 a.m. Figures calculated per unit of
needle weight (see text).

If the values for one-year-old shoots in Fig. 7 had been expressed
on the basis of total shoot weight, the curve would have been almost
congruent with lhat of the growing shoots. When the new shoots
have finished growth about the middle of July (Fig. 8), transpiration,
expressed on the basis of shoot weight or needle weight, is higher
than lor the one-year-old shoots. The new shoots have on both dates
a larger water content than Ihe one-year-old shoots, as can be seen
from the drying curves. The drying curves of Fig. 9 show a faster
decline (see the arrow) in transpiration for the new shoots. This
may be due to a very effective closure of stomata.
The computation of the transpiration of a whole tree or a popula
tion of trees during the sprouting period is somewhat difficult be
cause—as we have seen— the new shoots change in a few weeks
from very low to high transpiration rates; this question will therefore
not be further mentioned in this paper. Also other comparisons of the
transpiration processes for one-year-old and growing shoots meet
with difficulties.
It would, for instance, be of interest to know the transpiration
per unit surface area of the growing shoots in comparison with that
of the one-year-old ones. For such a calculation it is necessary to
have the figures for the ratio between weight and surface area of
the shoots, or, if it can be assumed that the shoots of these age groups
are similarly shaped, it would be sufficient to know their respective
specific gravities.
27-61173302
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Fig. 10. Transpiration, during severe drought and heat, of one-year-old and of young
shoots partly paralysed in growth. Average figures from examination of six late and
six early flushing spruces. The six late flushing spruces examined died about the 28th
July. All the early spruces survived, but with visible injuries. The flushing of spruces
in the summer of 1955 was extraordinarily late, therefore some late spruces had not
finished their growth as late as about the 22nd July.

The immediate impression is lhat the soft, aqueous new shoots
are very heavy, but some rough estimations did not confirm this as
sumption. The specific gravity of both one-year-old and growing
shoots in many different stages was between 0.8 and 0.94, and there
was no tendency for the more herbaceous shoots to be the heaviest.
High figures were found for new shoots in their final stage. This means
that the comparison by weight adequately covers a comparison by
surface.
Another difficulty in further studies of the transpiration of growing
shoots is the inapplicability of the usual infiltration methods for the
estimation of stomatal opening. Fluids which are suitable in a study
of one-year-old shoots infiltrated the whole cuticle of the new shoots
without any differentiation. Only later, about 2 weeks before the
growth is concluded, can stomata be picked out by means of in
filtration.
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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The ecological importance of flushing processes could he observed
in the very dry and warm summer of 1955, when on sandy soils in
Denmark late flushing spruces died in the period of the 20th to the
31st of July (Oksbjerg 1956). On plots, one with 40 extremely early
and one with 40 extremely late flushing spruces, two early and 34 late
flushing individuals died.
Some of the transpiration measurements made in the weeks before
the definitive injuries appeared are represented in Fig. 10.
From Fig. 10 it appears that the one-year-old shoots have very low
transpiration figures after 8.30 a.m. and, on the whole, minimum
transpiration on the 22nd July. For the new shoots, on the other hand,
the figures were nearly unchanged in spite of the increasing drought
which had ruined the bottom vegetation, already killed some spruces,
and stopped the growth of the new shoots several days before
(Oksbjerg 1956).
Discussion.
In the literature on transpiration problems only little attention
seems to have been paid to the condition of the young, growing
shoots.
At the end of June, 1948, Pisek & Tranquillini (1951) found a
ratio between transpiration and evaporation about 20 per cent higher
for one-year-old needles than for needles of growing shoots. The
development stage of the sprouting shoots was not indicated.
These authors found that a comparison between transpiration
of one-year-old and growing shoots depends on the weather condi
tions; a problem which is not treated at all in the above-mentioned
investigations.
Walther (1931, pp. 42—44 and 103) has shown that in young
shoots the osmotic pressure is lower than in older shoots, and that
the flushing processes produce a decline in the osmotic pressure of
the whole plant (Walther 1931, pp. 75-79).

The different degrees of drought, injuries and death in spruce in the
summer of 1955 observed by the author (Oksbjerg 1956) can, from
the demonstrations by Walther and Pisek & Tranquillini, and my
own measurements, be interpreted and outlined as follows.
The greatest sensitivity to drought is shown by the spruce in a
distinct stage of its flushing or sprouting. This assumption is made
from the facts that nearly all the dead spruces were extremely lateflushing and thal they all died in a short period, from the 20th to the
Sv. Bot. Tidslcr., 55 (1961): 2
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31st of July. Drought and heat continued after this period and far
into the month of August with unreduced intensity without killing a
single spruce.
The killed spruces were in the middle stage of sprouting when the
hot weather came on (flushing in spruce was very late in 1955) and
some of the reasons for their death might have been the following:
(a) The high water content in the plants connected with the flushing
processes permits a higher total transpiration per day ol the oneyear-old shoots (Fig. 3 and Table IV).
(5) With depreciating water balance the older shoots will close
their stomata but the growing shoots—whether they have formed
stomata or not—continue transpiring, mainly through the thin cu
ticles (Fig. 6). Even during drought and water deficit in the plant
so severe as to make the older shoots begin to shed needles, the
transpiration from the new shoots can go on for some hours of the
day (Fig. 10). The vigorous influx of water from older to new shoots
—against an osmotic gradient—is an unsolved but in this respect very
important phenomenon.
(c) A certain combination ot shoot growth and water deficit may
cause an essential increase in respiration. In the initial stage ol
flushing, according to Neuwirth (1959), even with copious water
supply, a negative C-balance occurs, which means that the respira
tion exceeds photosynthesis. At the same time as water flows into the
new shoots, organic and inorganic compounds also enter (Oksbjerg
1958, p. 75), deriving to some extent from root uptake but mainly
from store tissues.
During periods of water deficit, reduced transpiration and strong
sun radiation, the temperature of the needle will rise (the author’s
unpublished observations). These conditions must cause a fast in
crease in the respiration of the shoot tissue (see also Walther 1931,
pp. 105-109) and an abnormal decomposition of organic compounds.
The resulting fall in osmotic pressure will, according to Walther,
cause a rise in the cuticular transpiration and soon permanent injury
to the cell tissues. The decomposition affects not only the carbohydra
tes but also gradually the proteins. A case of nitrogen loss in the
needles of drought-damaged spruces is described by the author
(Oksbjerg 1956/57).
(d) Negative water balance—even for long time—and loss of organic
compounds cannot, however, be the only and sufficient causes for
the death of the spruce in the late-flushing plot in the summer of
Su.Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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1955. As already mentioned, early Hushing spruces did not die even
if heat and drought continued, little by little inevitably producing
similar effects in these individuals.
The early flushing spruces did not die but many of them were
severely damaged. The pathological picture was as follows. If the
plant had not completely finished shoot growth, further elongation
was suspended. The non-lignified parts of the new shoots would
soon hang down, showing lack of turgidity in the plant. At the same
time as the older shoots began to shed needles, the non-lignified
parts of the new shoots would dry out. Gradually most of the older
shoots would become bare, normal needle density hardly being re
tained only at the lignified part of the new shoots. This tissue and the
supplying bark tissue were the only parts of the plants that survived
the drought, and in this tissue new buds were formed.
I have not been able to explain the ability of the lignified part of
the new shoot to survive in contrast to the older shoots.
The author is indebted to Professor M.G. Stålfelt, Stockholm, for his
encouragement to publish these examinations and to Dr. Ch. Gimingham,
Aberdeen, for his kind help with linguistic problems.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om
märkliga växtfynd o.d.

Är Bulgaria globosa [Schmied.] Fr. en fakultativ vintersvamp?
Under en rådjursjakt vid Eneby i Halla sn (Stigtomta storkommun) i
Södermanland den 26 december 1960 hade jag av jaktledaren placerats i en
gles Hylocominm-granskog invid vägen till Ottorp. Det blev gott om tid att
undersöka passtället. Den ovanligt milda förvintern med endast få och korta
perioder av svag frost hade tillåtit vissa svampar en tämligen kontinuerlig
fruktkroppsutveckling med den ena generationen avlösande den andra.
Sålunda funnos här ännu unga fullt friska fruktkroppar av bl. a. kantarell
(Cantharellus cibarius) och trattkantarell (Craterellus tubiformis) samt Dlek
taggsvamp (Hydnum repandum). Sådant försenat uppträdande av svampar
hade denna höst kunnat iakttas mångenstädes i sydöstra Södermanland
och är ju ingenting ovanligt.
Till största delen dolda i mosstäcket påträffades emellertid också två
välutvecklade bombmurklor (Bulgaria globosa).
Alla de nya fynd av den då som mycket sällsynt betraktade svampen,
vilka blevo resultatet av en av Lagerheim publicerad notis med bild i
Dagens Nyheter 1903, och för vilka han redogör i Botaniska Notiser samma
år, liksom av Nannfeldt (1949, s. 479) förtecknade senare fynd, hänföra
sig till våren. Uppsalaherbariet innehåller också endast vårmaterial (enl.
vänligt medd. av professor Nannfeldt i brev 3.2.1961). I själva verket
existerar blott en enda tidigare känd uppgift om höstförekomst av bomb
murkla i Norden, nämligen den som meddelats av Göran Wahlenberg i
Flora upsaliensis (1820, s. 457), »in ericetis sylvae Kungsparken autumnis
pluviosis».
En uppgift hos Ricken (1920, s. 326) rörande Mellaneuropa, »im ersten
Frühjahr und im Spätherbst», skulle kunna förstås så, att höstförekomst där
är lika normal som uppträdande om våren. I så fall borde denna regelmäs
siga höstutveckling av fruktkroppar kunna sättas i samband med de i Mel
laneuropa normalt mildare höstarna med långa perioder av plusgrader
efter obetydliga frostknäppar eller med andra ord sådana höstar som den
aktuella i Södermanland. Det kan naturligtvis också (och kanske snarare)
tänkas, att arten i Mellaneuropa helt enkelt är en vintersvamp med regel
bunden apotheciebildning under blidvädersperioder.
En annan av vår floras opereulata discomyceter, Anthopeziza protrada
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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Fig. 1. Vinterfruktkropp av Bulgaria globosa. Södermanland, Halla, Ellesta 11.2.1961.
Foto S.-O. Jansson 12.2.1961.
Winter apothecium of Bulgaria globosa from a spruce forest in Ellesta, parish of Halla,
province of Södermanland in eastern Sweden, February 11, 1961. Photo S.-O. Jansson,
February 12, 1961.
(Fr.) Nannf., vilken också normalt hör till vårens primörer, kan även den
någon gång uppträda på senhösten (Nannfeldt, l.c., s. 478).

I detta sammanhang förtjänar måhända ytterligare ett fynd av Bulgaria
globosa i Halla sn att nämnas, nämligen vid Ellesta den 15.4.1954. Även här
var lokalen en Hylocomium-granskog. Fruktkroppar funnos i mängd över
ett tämligen stort område, och där mossmattan under granarna var mindre
tät och svällande, framträdde de till större delen synliga ovanför densamma.
Sedan ovanstående skrivits, hade jag den 11 februari 1961 tillfälle att
besöka den sistnämnda lokalen och fann då en välutbildad fruktkropp.
Denna var hårdfrusen men föreföll frisk och tålde gott långsam upptining
utan att kollapsa (fig. 1). Förvarad i plastpåse i svalt skafferi fortsatte den
sin utveckling, så att den från början lilla disken efter två veckor hade nått
nära nog definitiv bredd.
höljande dag påträffade ingenjör Ove Reuterwall, Varberg, fyra bomb
murklor på en ny lokal av samma typ som den ovan nämnda vid Ellesta.

Den 20 februari 1961 hittade jag ett exemplar av svampen på ännu ett
ställe i Rllestaskogen. Den växte där i en Dicranum undulalum-matta under
gamla granai på krönet av en blockrik mindre moränås. Detta exemplar
vai ej Jiuset. De tre Ellestalokalerna ligga i rad på ett avstånd av ungefär
300 m fågelvägen från varandra. Slutligen fann direktör K. G. Kanderup,
Su. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2

418

SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

Nyköping, den 26 februari 1961 ett tiotal bombmurklor något hundratal m
från den första Ellestalokalen.
I samtliga ovan omtalade vinterfynd av Bulgaria globosa från Halla rör
det sig om relativt unga fruktkroppar. Fig. 1 visar sålunda skålens ringa
bredd i jämförelse med hela fruktkroppen. På apotheciet från den 20 fe
bruari uppmättes diskens diameter till 18 mm, medan fruktkroppen mätte
60 mm. Hos den mogna fruktkroppen intar disken hela bredden (se fig. hos
Lagerheim, l.c., s. 261).
I belysning av ovan relaterade nya fynd förefaller Bulgaria globosa att
vara en fakultativ vintersvamp, vars fruktkroppsbildning tvingas att vila
under för nordiska förhållanden normala vintrar, men som förmår att för
densamma utnyttja sådana sällsynt milda temperaturförhållanden, som
varit rådande under innevarande vinter.
Ett med Bulgaria globosa parallellt fall av förhållande mellan fruktkropps
bildning och årstidstemperatur finner man hos Urnula hiemalis Nannf. vid
en jämförelse mellan denna arts mellansvenska och nordsvenska förekom
ster. I Mellansverige, varifrån Nannfeldt (l.c., s. 468-470) meddelar över
20 fynd från fyra lokaler i Östergötland, Södermanland och Uppland, och
vartill kan läggas ytterligare ett opublicerat (Södermanland, Halla, Ellesta
12.4.1954, E. Julin), fördela sig fynden ganska jämnt på månaderna de
cember-maj. I Norrbotten däremot visar sig svampen först i maj. Från
detta landskap föreligga dock färre fynd. Det första, från 1949, meddelades
av Nannfeldt (l.c., s. 484). Övriga (opublicerade) fynd äro: a. Nedertorneå, udden \\ km sydost om Yuono (cirka 75 m sydost om lokalen för
det första fyndet) 9.5.1951, L. G. Bylin, T. Norin & S. Pekkari. b. Samma
lokal jämte två nya närbelägna lokaler 13.5.1951, Bylin, Norin & Pekkari
samt E. Julin. c. Nedertorneå, Salmis, Majgårdsudden 13.5.1951, samma
kollektorer, d. Nedertorneå, Salmis, Sohlbergsudden 20.5.1951, T. Norin.
Samtliga Norrbottenslokaler äro belägna i beteshagar med Alnus incana,
mycket nära havsstranden, delvis på driftvallar.
Även Urnula hiemalis kan sålunda anses vara en fakultativ vintersvamp.
I Mellansverige synes den i större utsträckning än Bulgaria globosa kunna
utnyttja vintern för sin fruktkroppsbildning, medan sådan sannolikt aldrig
kommer till stånd i Norrbottens alltför stränga vinterkyla.
Den tolerans gentemot låga temperaturer, som möjliggör ett utnyttjande
av temporära lättnader i vinterköldens tryck i och för fruktifikation, utgör
tydligen ett intressant gemensamt fysiologiskt drag hos de tre operculata
discomyceterna Bulgaria globosa, Anlhopeziza protracta och Urnula hiemalis.

Summary.
Is Bulgaria globosa [Schmied.] Fr. a facultative winter fungus?—With the
exception of a statement by Wahlenberg (1820, p. 457), Bulgaria globosa
in northern Europe is held to be an early spring species. Some new finds of
well-developed apothecia of the species from the province of Södermanland
in eastern Sweden (December 26, 1960; February 11, 12, 20 and 26, 1961)
indicate that Bulgaria globosa is an optional winter fungus. In normally cold
So. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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winters its fruiting is kept back, but in such mild winters as that of 19601961 the species is capable of producing apothecia.
A fruit-body was, when collected (February 11, 1961), hardly frozen.
After slow thawing in a plastic sack placed in a cool pantry, it continued to
develop its disc.
The Operculate Discomycetes Anihopeziza protracta and Urnula hiemalis
also seem to be optional winter fungi.
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Erik Julin.
Salix hastata x myrtilloides, en för Sverige ny hybrid.
I södra utkanten av Haparanda stad, några meter söder om den grind,
där Storgatan slutar och vägen till Sundholmen tar vid, växer mellan åkern
och stengärdesgården en videbuske, som i flera år trotsade mina identifieringsförsök. Då jag bodde alldeles i närheten och sålunda ofta hade tillfälle
att iaktta busken, resulterade mina bemödanden slutligen, försommaren
1959, i en bestämning. Busken var hybriden mellan Salix hastata och S.
myrtilloides.
Denna hybrid var då icke känd från Sverige men hade några gånger på
träffats i norra Finland och en gång på Kola (Floderus 1931, s. 124).
Jag sände pressat material till docent Ilmari Hiitonen, Helsingfors, som
svarar för ett par nyare finska fynd av hybriden, och denne konfirmerade
vänligen bestämningen.
Den ensamma busken av hankön är en meter hög och två meter vid. Att
den undgått skottlien, när åkerkanten rensats från buskar, får tillskrivas
det lyckliga förhållandet, att den lutar in över stengärdesgården och delvis
växer inne i denna. Ett par stammar mot åkern ha dock blivit avhuggna.
Markägaren, nämndeman Karl Englund, har lovat att för framtiden skona
busken.
Existensen av ifrågavarande hybrid antogs första gången av Andersson
(1876, s. 179) därigenom, att han tolkade den av Schrenk från nordöstra
Sibirien beskrivna S. hastata var. inundata som S. hastata x myrtilloides,
varvid han enligt tidens sed försåg hybriden med särskilt namn, S. Schrenkiana.
Nästa omnämnande av S. hastata x myrtilloides gjordes av Lundström
(1886, s. 142), som meddelar ett förmodat fynd av denna hybrid från norra
Finland (Ostrobottnia borealis, Rovaniemi, Ylikylä, C. A. Håkansson
1885).
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Fig. 1. Salix hastala x myrtilloides <J. Norrbotten, Haparanda, 29.6.1959 och 28.5.1960
(blommande kvistar) E. Julin.
Salix hastala x myrtilloides c? from the town of Haparanda, province of Norrbotten,
north-eastern Sweden, June 29, 1959, and May 28, 1960 (flowering twigs), E. Julin.
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I båda dessa fall underkännas emellertid bestämningarna av Floderus
(l.c.). Dock blev den ovannämnde dr Håkansson ändå den förste, som verk
ligen fann S. hastata x myriilloides, nämligen vid Karvo i Rovaniemi.
Busken vid Haparanda överensstämmer väl med Floderus’ (l.c.) be
skrivning. Bladfärg och bladform kommer S. hastata närmast. Bladen äro
emellertid helbräddade och sakna stipler som hos S. myriilloides. Deras
storlek är tämligen intermediär. Buskens växtsätt påminner övervägande
om S. myriilloides. Hårigheten på de vegetativa skottens övre delar är ett
S. hastata-drag.
S. hastata förekommer rikligt i Sundholmens hage i omedelbar närhet av
hybriden, medan S. myrtilloides där är fåtalig. Denna uppträder emellertid
rikligare i ett sumpigt skogsparti ca 100 m västerut.
Den 8.11.1959 iakttogs på hybridbusken tre viderosor, gallbildningar
orsakade av cecidomyiden Rhabdophaga rosaria L. med den för detta cecidium karaktäristiska böjningen av kvisten ett stycke nedanför gallan.
Summary.
Salix hastata x myrtilloides, a hybrid new to Sweden.—In the southern
outskirts of the town of Haparanda, province of Norrbotten, north-eastern
Sweden, I for several years observed an osier that long defied my efforts at
identification. Finally, I was able to establish that it was Salix hastata x
myrtilloides. My determination has been confirmed by Dr I. Hiitonen,
Helsingfors.
This hybrid is new to Sweden. On very rare occasions it is found in northern
Finland and in Kola.
In the neighbourhood of the hybrid both the parental species are to be
found.
The only individual (of male sex) is one metre in height and has a width
of two metres. Vegetative shoots are hairy as in S. hastata. The leafs are
entire and have no stipels as in S. myrtilloides, but their form and colour
are suggestive of S. hastata. Their size is intermediate. The tectonic of the
bush is for the main part that of S. myrtilloides (Fig. 1).
CITERAD LITTERATUR.
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Olaf Hagerup (t) og Vagn Petersson, Botanisk Atlas II. Mosser.
Bregner. Padderokker. Ulvefodder. Naaletraeer. Nedstamning.
- Ej nar Munksgaard, Kobenhavn 1960. 299 s. med 773 fig. Pris inb. DKr.
76.
Mellan åren 1761-1883 utkom, på de danska kungarnas bekostnad, det
monumentala arbetet »Icones florae danicae», mest känt under namnet
»Flora danica». I det närmaste 200 år efter det »Flora danica» började ut
komma, närmare bestämt 1956, förelåg första delen av Hagerups och
Peterssons »Botanisk Atlas», endast fyra år senare följd av den andra och
sista volymen, som här skall redovisas.
Första bandet av arbetet, fanerogamdelen, blev en klar succés. Därom
vittnar ej minst, att redan efter ett par år en ny upplaga, nu på engelska,
trycktes. Man hade tydligen snabbt fått klart för sig, att här förelåg ett
arbete av internationell räckvidd.
Detta andra band ansluter sig värdigt till det föregående, trots att svårig
heterna utan tvekan varit avsevärt större. Redan att avbilda de högre
växterna på ett levande sätt ställer stora krav på tecknaren. Än mera
gäller detta då han konfronteras med mossvärldens miniatyrvarelser. Lit
teraturen är full av avskräckande exempel. Låt mig emellertid först som
sist säga, att Hagerup, som stått för mossteckningarna, lyckats bättre än
de flesta. De 323 olika mossarter (202 blad-, 57 lever- och 18 vitmossor),
upptagande ungefär 2/a av bokens utrymme och utgörande omkring hälften
av Danmarks mossflora, som avbildas, äro i allmänhet väl återgivna. En viss
ojämnhet är dock påtaglig: under det att flertalet levermossor och en del av
de akrokarpa bladmossorna presenteras på ett rent mästerligt sätt, så lämna
en del av de pleurokarpa bladmossorna liksom också vitmossorna en hel del
övrigt att önska. Rättvisligen skall erkännas att dessa grupper äro sällsynt
svåra att bemästra för en tecknare. En del av teckningarna äro emellertid
alltför svaga. Totalomdömet blir emellertid utan tvekan att Hagerup på
ett förtjänstfullt sätt löst den svåra uppgiften.
I inledningen anges att samtliga bryofyter äro tecknade i fuktigt tillstånd.
Det kan diskuteras, om detta varit fullt lyckligt. Saken är ju den, att ett
ej ringa antal mossor först se riktigt karakteristiska ut sedan de intorkat.
Inom t. ex. släktet Ulota, där hos samtliga arter bladen se ungefär likadana
ut i fuktigt tillstånd, kan man sedan de intorkat känna igen åtskilliga arter
redan habituellt, beroende på att de då förhålla sig helt olika, en del för
ändras ej, hos andra arter vrida och krusa sig bladen på olika vis. Liknande
är förhållandet med den kända takmossan (Tortula ruralis), där bladen vid
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intorkning vrida sig skruvlikt kring stammen, ocli ett stort antal arter av
släktena Barbula, Bryum och Grimmia för att blott ta några exempel. Detta
är orsaken till att en bryolog inte gärna ger sig ut och samlar omedelbart
efter ett regn, man väntar helst till dagen därpå, då mosstuvorna hunnit
torka tillräckligt för att ovan nämnda karakteristika framkommit. Atlasen
ger för övrigt själv ett utmärkt belägg för vad som här avhandlats: på sid.
97 avbildas Grimmia funalis med bladen vackert spiralvridna kring stammen. Detta exemplar måste ha avbildats i torrt tillstånd, ty i fuktigt till
stånd sträcka bladen på sig och bli raka liksom hos den närbesläktade och
än mera spiralvridna G. torquata.
Av alldeles särskilt intresse är den möda och skicklighet, som Hagerup
lagt ned på att i figurerna demonstrera skottbyggnadens problem, ett om
råde, på vilket han ju intar en ledande ställning. Även blomställnings
förhållandena, för en nybörjare ofta så förbryllande, ha skickligt blivit till
godosedda.
I ett par fall ha text och figur råkat bli omkastade, detta gäller om Mylia
anomala och Odontoschisma sphagni på sid. 50 och Calliergon stramineum och
C. trifarium på sid. 146.
Pteridofyterna, där samtliga danska arter avbildas, göra ett mycket gott
intryck. Här fäster man sig kanske främst vid de utomordentligt vackra
detaljfigurerna, vilka delvis äro gjorda av Hagerup.
Samma mästerliga framställning präglar barrträden. Ett mycket lyckat
drag är att ett flertal i Danmark introducerade arter utförligt avbildas,
nämligen ej mindre än 5 Picea-arter, 4 Pinus-arter och tvenne represen
tanter för vardera släktena Abies, Chamaecyparis, Larix och Thuja.
Med största beundran tar man del av föreliggande monumentala arbete,
som helt fullföljer den föresats, som författarna i förordet till första delen
uttalat, nämligen att ge var och en som är intresserad av den vilda floran ett
hjälpmedel till att bestämma de olika arterna antingen läsarna ha »begyn
derens, kunstnerens, lairerens eller forskerens indstilling».
Herman Persson.

Paul Aellen, Die Amaranthaceen Mitteleuropas, mit besonde
rer Berücksichtigung der adventiven Arten. — Särtryck ur Hegi,
Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Bd III, 2, sid. 461-535. Carl Hanser
Verlag, München 1961. Pris DM. 14.—.
Storlek och utförande av föreliggande arbete visa den utökning utgivarna
av den nya upplagan av Hegi ha tänkt sig. Från 6 sidor i den första uppla
gan har Amaranthaceae nu vuxit ut till 74. Huvuddelen av denna utökning
beror på — som ju också undertiteln visar — att alla de adventiva arterna,
som förut endast togos upp i en tvåsidig nyckel, nu ståta med egna rubriker
och Synonymik och allt. Vad som dessutom drygar ut volymen är att 13
arter, som ännu ej påträffats inom området, tagits med som »eventuella
inkomlingar». Troligtvis har väl Aellen här utvalt en del arter, som i hem
bygden (oftast i Mexico eller USA:s sydväststater) visat en kraftig expanSv. Bot. Tidskr., 55 (1961) : 2
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sionstendens. Om detta system av urval är rätt eller ej skall här ej disku
teras. För intresserade svenska florister kan i alla fall påpekas, att alla de
arter Hylandek har med i sin lista här finnas med, dock ibland med andia
namn.
Om många av dessa adventiver finns föga att diskutera, men ett intres
sant fall är dock den välkända Amaranlhus caudalus. Mot Thellungs upp
fattning, att den härstammar från Ostafrika eller Asien, står här Armando
Hunzikers fynd av säkert bestämda frön från inkagravar i förspanska Bo
livia. Han lämnar dock frågan öppen, om ej arten trots detta kunde vara
införd, dvs. att den skulle införts under den mongoliska invandringen några
tusen år f. Kr. Det finns föga att anföra mot detta, framför allt som vi ha ett
motsvarande exempel i Xanlhium. Både av X. orientale och X. spinosum
ha »parallellarter» beskrivits som inhemska i Sydamerika
en kompositkännare av världsklass som A. L. Cabrera i La Plata har ofta försökt
förklara för undertecknad, varför de nu skulle vara det men utan att ha
lyckats övertyga mig. Min åsikt är fortfarande, att de nödiga diasporerna
sutto i pälsverket på de husdjur, som indianerna släpade med sig över
Berings sund för drygt 20000 år sedan. Ett motsvarande exempel på tidig
invandring ha vi t. ex. i Viola andina, en styvmorsviolliknande form av
V. arvensis (framför allt i blomfärgen), vanlig i hela Cordillera de los
Andes-systemet och ofta odlad utanför indianstugorna. Den är ej hemma
hörande där, vad nu än specialister som Killip eller Fernald vill hålla
före, utan en tidig »kolonialadventiv».
Aellens detalj teckningar av hylle och frukt av Amaranlhus-arternz aro
i högsta grad berömvärda. Ser man dem verkar det rasande lätt att bestämma
arter av detta i regel som svårt ansedda släkte. Tyvärr bry sig dock blomsterna föga om vad vi taxonomer anse skall vara typiskt, och resultatet
blir som vanligt att om vi lägga en Amaranlhus-blomma under luppen så
faller den just precis mitt emellan de två arter man har att välja på. Men
god hjälp på vägen ha vi fått med Aellens arbete, som jag på det varmaste
kan rekommendera.

Benkt Sparre.

Gustav Wendelberger, Die Sektion Heterophyllae der Gattung
Artemisia. — Bibliotheca Botanica, Heft 125. E. Schweizerbart sehe
Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 1960. 193 s., 33 fig.
och 8 tab. i texten eller på 19 bilagor, 6 pl. Pris häft. DM 197.
Släktet Artemisia med dess över 200 arter, till största delen hemma
hörande i norra halvklotets steppområden, utgör ett hårdbearbetat fält
för systematikern. Den vida och ofta svåröverskådliga variationen har
inbjudit till en långt gående uppsplittring. Inom 5 undersläkten urskiljas
nu omkring 30 sektioner, av vilka åtskilliga i sin tur uppdelats på lägre
enheter (serier, grupper, undergrupper). Även i fråga om artuppfattningen
har ofta en tendens till snäv begränsning varit påfallande. Detta gäller icke
minst den monografi över sektionen Heterophyllae (med typarten A. laciniata), som Wendelberger nu framlagt.
Den grundlighet, varmed förf. gått till verket, är imponerande. De 900
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herbarieark, som han haft till sitt förfogande, ha utnyttjats till en mycket
ingående morfologisk analys, som gällt växtens samtliga ovanjordiska delar
Här dominera de variationsstatistiska undersökningarna; på utvalda
exemplar ha sammanlagt 9800 mätningar utförts, redovisade i talrika tabel
ler och diagram. Beklagligt nog har förf. endast i ringa utsträckning haft
tillfälle att studera levande material och han har helt fått avstå från cytogenetiska undersökningar.
Mest givande har forks analys av bladens detaljplaner varit och det är
på dessa han i första hand bygger sin systematik. I allt urskiljer han 10
arter, de flesta hemmahörande i Altai och i området vid Baikalsjön. Deras
utbredningar framgå såväl av lokalförteckningar som utbredningskartor.
I både sektionens och enskilda arters utbredningar påvisas betydande disjunktioner, av vilka förf. särskilt uppehåller sig vid den, som faller inom
området mellan Baikalsjön och Jenissej. I sin helhet är sektionen utbredd
inom ett mer eller mindre smalt band över större delen av den eurasiatiska
kontinenten från dess östligaste delar (med en exklav även i Alaska) fram
till Mellaneuropa. Med en isolerad utpost når den även vårt floraområde,
där dess på Ölands alvar förekommande representant hos oss vanligen
kallats A. laciniata. Av förf. uppfattas den emellertid som en endemisk art
A. oelandica (namnet går i själva verket tillbaka på Besser, släktets förste’
monograf), utdifferentierad under den postglaciala värmetiden (den äkta
A. laciniata skulle enligt förf. tillhöra en annan serie inom sektionen!).
Om den långtgående artuppdelning, som förf. genomfört i sin monografi,
verkligen är naturlig, skall här ej närmare diskuteras. Det må vara till
räckligt att antyda, att det alltid är ett svårbemästrat problem att gruppera
och giva systematisk rang åt närbesläktade, men från varandra geografiskt
isolerade populationer, vilka med naturnödvändighet måste utveckla sig i
något olika riktningar.
Sten Ahlner.

Sveriges nationalparker. Redigerad av Carl Oldertz och Bo Rosén
Utpven av Kungl. Domänstyrelsen. — Rabén & Sjögren, Stockholm 1961.
423 s. med talr. illustrationer och 16 planscher i färg. Pris inb. 35 kr.
Under den genomgripande omvandling, som det svenska landskapet f. n.
undergår, ha gång efter annan även våra nationalparker kommit i farozonen.
Att få dessa fast förankrade i det nationella medvetandet har därför blivit
en viktig uppgift. Ett led i detta arbete har varit utgivandet av de mono
grafier over våra samtliga femton nationalparker, som bundna tillsammans
bilda ovannämnda bokverk.
åra nationalparker äro som bekant av högst växlande storleksordning
och helt naturligt ha även skildringarna av dem blivit skiftande till omanget. V ar största nationalpark, Sarek, har fått den utförligaste presenta
tionen med hela 56 sidor av Kai Curry-Lindahls hand. Flera av de minsta
nationalparkerna ha fått nöja sig med ett utrymme av endast 8 sidor; i
nagra fall (t. ex. Ängsö, Gotska Sandön och Blå Jungfrun) är framställSu. Bot. Tidskr., 55 (1961): 2
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ningen dock betydligt fylligare. Avvägningen mellan de olika sidor av na
turen, som böra vara med vid en allsidig behandling (geologi, geografi,
växt- och djurliv, ev. bebyggelsehistoria) återspeglar helt naturligt ofta
vederbörande författares vetenskapliga intressen. I åtskilliga fall sta val
kända botaniska forskare som författare och dela med sig av sitt rika vetande
från egna undersökningar. För avsnittet om Abisko står med all iätt
Gustaf Sandberg, som även fått Vadvetjåkko på sin lott. Tore Arnborg,
Nils Quennerstedt och Hugo Sjörs ha skiftat Muddus mellan sig och
belysa dess vildmarksnatur var och en från sin utgångspunkt. Garph\ttan
och Ängsö ha fått en initierad skildrare i Lars-Gunnar Romell, som bl. a.
utförligt dröjt vid de länge svårlösta problemen vid bevarandet av de
kulturpåverkade landskapstyper, som det här är fråga om. Gotska Sandön i
dess helhet (ej blott den jämförelsevis obetydliga nationalparken) bildar
ramen för Bengt Petterssons på historiska fakta välförsedda översikt.
Till sin ungdoms arbetsfält har G. Einar Du Rietz återvänt i sin innehålls
rika monografi över Blå Jungfrun. För skildringen av Dalby Söderskog, vår
sydligaste nationalpark, svarar Henning Weimarck.
För varje nationalpark har en litteraturförteckning uppgjorts. Detta äi
ett mycket gotl uppslag, som underlättar för den intresserade att skai fa sig
mera ingående kunskaper om vederbörande område. Tyvärr uppvisar
åtminstone ett par av dessa förteckningar betänkliga luckor (för Stora
Sjöfallet har sålunda ej Gunnar Björkmans doktorsavhandling medtagits
och för Norra Kvill ej Malmes inventering av lavfloran), varjämte brist på
hänvisningar till seriepublikationer o. d. i en del fall förminskar användbar
heten.

Sten Ahlner.

Eduard Thommen, Taschenatlas der Schweizer hlora. Dritte
Auflage, bearbeitet von Alfred Becherer. — Birkhäuser Verlag, Basel
und Stuttgart 1961. 303 s. Pris inb. i linneband sFr. 14.50.

När 2 a upplagan av ovanstående flora utkom, blev den föremål för en
utförlig recension i denna tidskrift (SBT 1952: 507). Som den nya upplagan
praktiskt taget är ett omtryck med helt oförändrad bilduppsättning, kräver
den ej någon vidlyftigare presentation. Ändringarna röra huvudsakligen det
tillägg med utbredningsuppgifter, som ingår i slutet av boken, och innebära
i stort sett endast en nedskärning av dessa. Med sitt behändiga format och
sitt nästan fullständiga avbildande av den schweiziska florans artstock
fyller även den nya upplagan en viktig uppgift, även om man för en säker
identifiering ofta dessutom behöver tillgång till en flora av mera traditionell
karaktär.

Su.Bot. Tidskr., 55 (19G1): 2
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