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Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 57, H. 1. 1963.

SORTENUNTERSCIHEDE ZWISCJIEN JRREVERSI- 
BLEN UND REVERSIBLEN GEOTROPISCHEN 

REAKTIONEN BEI WEIZENWURZELN.

VON

HENRY RUFELT und JAN UHR.

Institut für physiologische Botanik der Universität Uppsala, Uppsala, Schweden.

,,Es erscheint mir ... nicht ausgeschlossen, dass man einmal dazu 
gelangen wird, den Orthogeotropismus als einen mit wechselnder 
Exaktheit ausgebildeten Sonderfall des Plagiogeotropismus aufzu
fassen“ (Zimmermann 1927). Hinter dieser Äusserung liegt Zimmer
manns Auffassung, dass der Plagiotropismus von zwei geotropischen 
Krümmungstendenzen bestimmt ist, einer in positiver und einer in 
negativer Richtung. Dieser Ansicht waren im allgemeinen die Geo
tropismusforscher des 20. Jahrzehnts. In späterer Zeit ist die Auffas
sung aktualisiert worden. (Für Literatur siehe Rufelt 1961 und 
1962.) Untersuchungen über Plagiotropismus bei Weizenwurzeln 
haben diese Auffassung besonders stark unterstützt. Wenn eine 
Weizenwurzel in Horizontallage submers in einer Nährlösung pla
ciert wird, krümmt sie sich zuerst positiv. Der positiven Reaktion 
[(+)Reaktion] folgt eine negative [(— )Reaktion], die die Wurzel 
mehr oder weniger ausrichtet. Der totale Krümmungsverlauf wird 
durch die gegenseitige Stärke der beiden Krümmungstendenzen 
bestimmt und kann durch Variationen im Milieu der Wurzeln 
verändert werden (Rui-elt 1957). Der Verlauf muss als von zwei 
Reaktionstendenzen verursacht betrachtet werden. Auch die Unter
suchungen von Keitt (1960) unterstützen diese Auffassung.

Dass der Grenzwinkelbei verschiedenen plagiotropischen Organen 
von Art zu Art variiert, ist wohlbekannt. Man war der Ansicht, es 
beruhe darauf, dass die gegenseitige Stärke zwischen den geotro
pischen Krümmungen bei verschiedenen Arten ungleich ist (v. 
Ubisch 1933). Um zu untersuchen, ob dies der Fall ist, versucht man
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2 HENRY RUFELT UND JAN UHR

am besten ein Material zu finden, das sich durch grosse Variabilität 
auszeichnet, aber aus physiologischem Standpunkt ziemlich ein
heitlich angenommen werden kann, d. h. die Prozesse, die unter 
den beiden Reaktionstendenzen liegen, sollten die gleichen sein. Dies 
ist der Grund, weshalb eine Anzahl Weizensorten als Versuchs
material ausgewählt wurde. Dabei wurde sowohl Winterweizen- wie 
auch Sommerweizensorten verwendet mit der Vermutung, dass 
möglicherweise prinzipielle Unterschiede zwischen solchen vor
handen sein könnten.

Material und Methodik.
Nachfolgend wird der Reaktionsverlauf bei 5 verschiedenen Wei

zensorten beschrieben (sämtliche wurden von Sveriges Utsädes- 
förening, Svalöv, Schweden, geliefert). Die Namen der Sommer
weizensorten sind Diamant II, Progress, Drott und die der Winter
weizensorten Skandia III und Odin. Die Methodik folgt genau der 
von Rufelt (1957 a) beschriebenen und soll nur kurz beschrieben 
werden.

Man lässt die Samen 24 Std. in Wasser schwellen und sät sie dann 
in grossen Petrischalen auf Filtrierpapier aus. Daraufhin lässt man 
sie im Thermostat bei 25°C keimen. Nach 24 Std. hat die mediane 
Wurzel eine Länge von ca. 10 mm. Pflanzen mit geraden Wurzeln 
werden ausgewählt und in Glasröhrchen placiert, die nachher in 
Plexiglasbehälter gestellt werden, so dass die Wurzeln in eine Nähr
lösung tauchen. Nach diesem Zeitpunkt und während des ganzen 
Experimentes werden die Pflanzen bei einer Temperatur von 15°C 
gehalten. Nach 8 10 Std. werden die Pflanzen mit den geradesten 
Wurzeln ausgewählt und diese in andere Plexiglasbehälter versetzt, 
die in eine Küvette mit Nährlösung so gestellt werden können, dass 
die Wurzeln in horizontale Lage kommen. Die eintretende Reaktion 
wird fotografisch verfolgt.

Motivierung für die Wahl von Versuchsbedingungen.
Wahl von Temperatur, Wasserstoffionenkonzentration (pH) in 

Nährlösung und Art der Sauerstoffzufuhr bei Versuchen finden ihre 
Erklärung in Folgendem:

a) Bei einer Temperatur von unter 15°C ist der Krümmungsverlauf 
der verschiedenen Pflanzen gleichartiger als bei höherer Temperatur. 
Doch braucht dieser bei niedrigerer Temperatur mehr Zeit, und die 
Variation an Zeit ist ebenfalls grösser zwischen den verschiedenen 
Sv. Bot. l'idskr., 57 (1963): 1



GEOTROPISCHE REAKTIONEN BEI WEIZENWURZELN 3

Phasen. Ausserdem wird die (+)Reaktion gefördert, da die ( — Reak
tion unterdrückt werden kann (Rufelt 1957 c, Keitt 1960).

Bei einer Temperatur von mehr als 15° variiert der Krümmungs
verlauf mehr, gleichzeitig nimmt er eine kürzere Zeit in Anspruch. 
15° wurde als die geeignetste Temperatur gewählt und konnte 
konstant gehalten werden innerhalb von + 0,5°C.

b) Die Unregelmässigkeit bei niederem pH steht im Zusammen
hang damit, dass die ( — Reaktion effektiv mit der (+)Reaktion 
konkurrieren kann. Bei höheren pH-Werten ist die (-Reaktion 
unterdrückt und die (+)Reaktion dominierend (Rufelt 1957 5, 
Keitt 1960). Es wurde deshalb pH 6 gewählt. Der pH-Wert wurde 
vor und nach jedem Versuch gemessen und die Änderung überstieg 
selten die 0,1-Einheit.

c) Für die Sicherstellung der Sauerstoffzufuhr wurde Luft ver
wendet, die wir aus Glasröhrchen mit einem inneren Diameter von 
1,5 mm und mit der Mündung nahe dem Küvettenboden heraus
strömen Hessen. Die Sauerstoffzufuhr hat einen grossen Einfluss auf 
den Krümmungsverlauf. Die 02-Zufuhr hemmt die (-Reaktion 
(Rufelt 1957 5). Die Sauerstoffzufuhr kann reguliert werden durch 
die Änderung

1. des Sauerstoffgehaltes des zugeführten Gases
2. der Intensität des Luftstromes
3. der Grösse der Blasen
4. durch die Regulierung der Temperatur
5. sowie durch die Einwirkung gewisser chemischer Mittel auf den 

Metabolismus der Pflanzen (Lundquist & Rufelt 1961).

Der Diameter der Blasen unter den gewählten Versuchsbedingungen 
war ca. 4 mm und die Intensität des Luftstromes ungefähr 1 Blase per 
Sekunde, in der Regel etwas weniger.

Da die Sauerstoffzufuhr einen grossen Einfluss hat, wurde vor 
jedem Versuch so genau wie möglich der Luftstrom reguliert, so dass 
jede Küvette mit Blasen gleicher Grösse und gleichen Taktes versehen 
wurden. Weiter wurde mindestens alle zwei Stunden während des 
Versuches kontrolliert, dass die Luftzufuhr auf konstantem Niveau 
verblieb. Trotzdem war es ausgeschlossen, die Luftzufuhr ganz 
gleichmässig zu halten, und in diesem Umstand ist die Ursache zu 
Variationen im Milieu zwischen verschiedenen Versuchen und 
zwischen Küvetten innerhalb des gleichen Versuches zu suchen. 
Bei kritischen Versuchen wurden zwei Weizensorten in eine Küvette

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1



4 HENRY RUFELT UND JAN UHR

placiert. Dabei mussten die Milieuverhältnisse so gleichartig wie 
möglich sein. Es ist jedoch ein Nachteil, dass eine kleinere Anzahl 
Wurzeln den Grund für die Mittelwerte bilden, die in den Diagram
men wiedergegeben werden.

Faktoren, die die Versuchsresultate beeinflussen können.

Es lässt sich denken, dass der geotropische Verlauf durch photo
tropische Phänomene vor oder während des Versuches gestört werden 
kann. Bei der Keimung wurden die Pflanzen in vollkommener 
Dunkelheit im Thermostat gehalten. Wenn nötig, wurden erforder
liche Arbeiten bei elektrischem Licht von einer Beleuchtungs
intensität von 100 Lux ausgeführt. Beim Photografieren wurde die 
Küvette von 800-840 Lux während ca. 1 Sek. per Exponierung 
getroffen. Doch hat Rufelt (1954) während seiner Versuche bei 
gleichen Bedingungen keinen Einfluss der Belichtung gemerkt. 
Larsen (1956) findet bei gleichartigen Verhältnissen einen unbe
deutenden oder keinen phototropischen Effekt an Artemisia-W urzeln.

Ein Einfluss der Lage der Koleoptile im geotropischen Verlauf 
wurde nicht bemerkt, was mit der Angabe von Rufelt (1957 a), 
dass die Wurzeln radiär gebaut sind, gut übereinstimmt.

Messung von Winkeln und Konstruktion von Kurven.
Der entwickelte Film wurde in einem Bildbandhalter, der vor 

einer Mikroskoptube auf einem Horizontalmikroskop befestigt 
wurde, montiert. Das Gesichtsfeld im Okular wurde mit einem Haar 
mittendurch geteilt. Derjenige Teil der Mikroskoptube, der als Griff 
des Okulars diente, war drehbar, und ein aufmontierter Zeiger 
reichte bis zur Skala auf einer zirkelrunden 360°-Gradscheibe mit 
dem fixierten Teil der Mikroskoptube als Zentrum.

Bei der Winkelmessung Hessen wir das Haar teils mit der Längs
achse auf dem Hauptteil der Wurzel, teils mit der Längsachse der 
Wurzelspitze zusammenfallen, wonach der Winkel berechnet wurde.

Nur in einem geringeren Teil der Fälle waren die Wurzeln exakt 
gerade bei der ersten Messung = Beginn des Versuches. Um Fehl
messungen zu vermeiden, wurde eine schematische Skizze von jeder 
Wurzel im Ausgangspunkt und die Lage für eventuelle Abweichung 
angegeben.

Wenn die zweite negative Reaktion sichtbar wird, bleibt die po
sitive Krümmung oft bestehen. Die Messung wurde da gemäss Fi
gur 1 B gemacht.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Fig. 1. Messmethode für positive (A) und negative (B) Winkel. Weitere Erklärung im
Text.

Bei Messungen des Ausrichtungsgrades in plasmolysierender Lö
sung wurde mit tier Genauigkeit von einem Grad abgelesen. Kont- 
rollablesung gal) meistens das exakt gleiche Resultat.

Der Mittelwert für den Krümmungsgrad bei jedem Zeitpunkt 
wurde berechnet, auf Millimeterpapier markiert und die Punkte 
zu Kurven verbunden. Gemäss dem Sinusgesetz variiert die Intensität 
der Erregung mit dem Krümmungsgrad. Wenn dieses Gesetz richtig 
ist, werden diese Kurven keine adekvaten Wirkungskurven, die 
gegen die Reizmenge konstruiert werden sollen. Da ein geradliniges 
Verhältnis zwischen Reizintensität und Zeit hier nicht vorhanden 
ist, hat Rufelt (1957 a) für diesen Kurventypus die Bezeichnung 
Zeitkurve verwendet.

Die Pflanzenanzahl, die den verschiedenen Kurven zugrunde liegt, 
wurde, wenn nichts im Text angegeben, im Zusammenhang mit den 
Kurven in den Figurtexten gegeben.

Resultat.
Es wurden Versuche bei verschiedenen pH-Werten ausgeführt.
Für sämtliche Sorten gilt,
a) dass Schwingungen zwischen positiven und negativen Krüm

mungen bei niederem pH stark sind,
b) dass mit steigendem pH und dabei stufenweisem Unterdrücken 

der ( —)Reaktion die Kurvatur gleichmässiger wird und mehr in 
positiver Richtung geht.

Sv. Hot. Tidskr., 57 (1963): 1
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SKANDIA III

DROTT
DIAMANTII

PROGRESS

Fig. 2. Zeitkurven für den gcotropischen Krümmungsverlauf der Wurzeln von fünf 
Weizensorten: Odin, Diamant II, Skandia 111, Droit und Progress. Jede Kurve zeigt 

den Durchschnittswert für 9 Wurzeln.

Das Auftreten der Schwingungen wurde von Lundegårdii (1950) 
durch zwei entgegengesetzte Reaktionen erklärt, deren entgegen
wirkender Reaktionsverlauf im Rhythmus voneinander abweicht.

Dem Resultat kann hinzugefügt werden, dass der Krümmungs
verlauf bei verschiedenen pH-Werten mit Ru felts früheren Er
fahrungen übereinstimmt (Rufelt 1957 5). Nichts widerspricht der 
Theorie, dass der Reaktionsverlauf von zwei gegeneinander wirken
den Tendenzen bestimmt wird.

Hier werden nur die Zeitkurven für den geotropischen Krüm
mungsverlauf bei pH 6 angegeben, da die Sortenunterschiede dort 
am deutlichsten hervortreten (Fig. 2).

Aus den Kurven geht hervor,
a) dass gewisse Unterschiede zwischen verschiedenen Sorten 

notiert werden können. Bei den Sorten Diamant II und Drott und 
auch Odin ist die negative Reaktion sehr kräftig, während bei Progress 
und Skandia III die positive Tendenz zu dominieren scheint,
So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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b) dass keine speziellen Unterschiede in bezug auf den Krüm
mungsverlauf zwischen Winter- und Sommerweizen beobachtet 
werden konnten.

Versuche mit Mannit.

Um näher zu analysieren, wo der Unterschied im Reaktionsverlauf 
eintritt, wurden die Versuche fortgesetzt mit den zwei Sorten, die die 
grössten Unterschiede zeigten: Diamant II und Progress. Der Um
stand, dass die ersten Stadien in der (+)Reaktion von der (- Reak
tion leicht ausgerichtet werden können, wird am besten verstanden, 
wenn man annimmt, dass diese reversibel sind. Eine reversible 
Krümmung kann durch Unterschiede im Turgor hervorgerufen 
werden, wenn die Zellen vakuolisiert sind. Aber in nichtvakuoli- 
sierten Zellen kann die Krümmung durch Differenzen in der Hydra
tation des Zytoplasmas auf der Ober- und Unterseite der Wurzel 
hervorgerufen werden. Auch Differenzen im Wanddruck können 
reversible Krümmungen hervorrufen, vorausgesetzt, dass der Proto
plast einen Druck gegen die Wand ausübt. Dies kann in sowohl 
vakuolisierten als auch nichtvakuolisierten Zellen Vorkommen. Ein 
reversibler Teil einer geotropischen Krümmung wurde „Turgor
komponente“ genannt (Overbeck 1926), doch ziehen wir die 
Benennung reversible Komponente vor.

Overbeck (1926) hat nach geotropischer Reizung der Wurzeln von 
Vicia Faba und Lupinus in zwölfstündiger Zwangslage eine schnelle 
und starke Krümmung der Wurzeln erhalten, nachdem sie aus der 
Zwangslage befreit wurden. Es ist ihm gelungen, diese Krümmung 
ganz oder teilweise durch Plasmolyse in 0,5 M Rohrzuckerlösung 
auszurichten. Es wurde ebenfalls NaCl verwendet, wenn auch die 
Eignung dieses Stoffes als plasmolvsierendes Mittel diskutiert 
werden kann. Daraus zieht er den Schlussatz, dass ungleiche 
„Turgorspannung“ an der Ober- und Unterseite eine Komponente 
bildet, welche zusammen mit Wachstumsänderungen den Krüm
mungsgrad bestimmt. Die „Turgorkomponente“ ist anfangs am 
grössten, um dann allmählich abzunehmen und nach 7 Std. ganz 
zu verschwinden. Die Krümmung ist nun ganz irreversibel.

Die Fixierung bleibt in Eiswasser aus, was auf ihre Abhängigkeit 
von metabolischen Prozessen deutet.

Die Tendenz zum Rückgang wurde früher bei Wurzeln notiert, die 
sich normal gekrümmt haben. Ursprung und Blum (1924) mar-

Sv.Bot. Tidskr., 57 (1963): 1



8 HENRY RUFELT UND JAN UHR

kierten mit Tuschzeichen die Stelle für die stärkste Krümmung bei 
Wurzeln von Vicia Faba sowohl an der Ober- wie auch Unterseite. 
Bei äusserlichen Schnitten von dorsalen und ventralen Geweben 
wurde dann der Abstand gemessen zwischen den Tuschzeichen 
vor und nach Plasmolyse in 0,5 M Rohrzuckerlösung. Die Resultate 
zeigten, dass an der Konvexseite eine grössere ,,Turgorausdehnung“ 
vorhanden ist als an der Konkavseite. Während späterer Stadien der 
Krümmung ist keine solche Differenz nachweisbar. Die Versuche 
von Ursprung und Blum sind eigentlich eine Fortsetzung der 
Versuche von Tröndle (1917), der an Lupinus Versuche gemacht 
hat, bei denen es ihm gelungen ist, kleine Winkel vollständig, 
grössere Krümmungen weniger auszurichten.

Um, wenn möglich, die reversible Komponente zu eliminieren — 
vorausgesetzt, dass diese hei Weizenwurzeln vorhanden ist und 
dadurch das Zusammenspiel zwischen den positiven und negativen 
Reaktionen „reiner“ zu erhalten, Hessen wir die Reaktionen in 
einer Lösung mit grosser Saugkraft verlaufen.

Als osmotisch wirksamer Stoff wurde D( — )-Mannit gewählt. Um 
eine Auffassung darüber zu bekommen, welche Saugkraft in dem 
Wurzelmedium verwendet werden muss, wurden abgeschnittene 
20 mm lange Wurzelspitzen in Mannitlösungen mit verschiedener 
Konzentration placiert. Nach 5 Std. wurde die Längenzunahme 
oder Längenabnahme der Wurzelspitzen bestimmt. Das Resultat 
gehl aus der Tabelle 1 hervor.

Es zeigt sich deutlich, dass die Länge der Wurzeln in allen 
Lösungen bis zu 0,25 M zunahm, was entweder auf Turgorausdeh
nung oder Wachstum beruht. In 0,30 M und darüber nahmen die 
Wurzeln in der Länge ah, und es musste angenommen werden, 
dass sie dort wegen Plasmolyse nicht wuchsen. Die Versuchszeit 
war 5 Std. Nach 27 Std. waren die Längen fast unverändert, was 
darauf hinweist, dass Mannit während dieser Zeit nicht in nennens
wertem Ausmass aufgenommen wird.

Geotropische Versuche wurden ausgeführt bei Konzentrationen 
von 0,20, 0,25, 0,30 und 0,40 M Mannit. Figur 3 zeigt Zeitkurven für

Fig. 3. Der Effekt von Mannit auf den geotropischen Krümmungsverlauf bei Wurzeln 
des Progress-Weizens.
A Nährlösung.
B Nährlösung, die 0,25 M Mannit enthielt.
C = B, die Wurzeln jedoch 2 Std. in Mannitlösung vorbehandelt.
D Nährlösung, die 0,40 M Mannit enthielt. .Jede Kurve zeigt den Krümmungsverlauf 
bei einer Wurzel.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1!)63): 1
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10 HENRY RUFELT UNI) JAN UHR

Fig. 4. Vergleich zwischen dem Effekt von Mannit auf den geotropischen Krüm- 
mungsverlauf bei Diamant II (D) und Progress (P).
A Nährlösung.
B Nährlösung, die 0,25 M Mannit enthielt.
C = B, doch 2 Std. in Mannit vorbehandelt. Die Anzahl Wurzeln, die für einen Versuch 
gebraucht wurden, wird in den Figuren bei den Kurven angegeben. Beide Sorten wurden 
in derselben Küvette gesetzt.

einzelne Wurzeln in reiner Nährlösung und in Nährlösungen die 
Mannit in Konzentrationen von 0,25 und 0,40 M enthielten. In 
Figur 4 werden die beiden Sorten verglichen. Während des Versuches 
befanden sich die beiden Sorten in derselben Küvette.

Gleich verhielt es sich mit den Kontrollpflanzen. Am richtigsten 
ist es, wenn man die Kurven per Küvette vergleicht, da dadurch 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Pflanzen mit gleichartigen Milieuverhältnissen verglichen werden. 
Folgendes kann den Versuchen entnommen werden:

1. In den hier verwendeten Mannitlösungen verschiedener Molari- 
tät werden die Schwingungen weniger akzentuiert, die Kurve wird 
gleichmässiger und die Resultate verschiedener Versuche weniger 
divergierend.

2. Auch in einer Lösung, welche die abgeschnittenen Wurzeln 
plasmolysiert, findet die geotropische Reaktion bei intakten Pflanzen 
statt.

;i. In 0,20 M Lösung ist die Krümmungstendenz während der 
ersten Stunde gering, für 0,25 und 0,30 M Lösung gilt das gleiche 
Verhältnis während der zwei ersten Stunden, für 0,40 M Lösung kann 
die Zeit weiter verlängert werden.

4. Das erste Maximum der Zeitkurve — die positive und erste 
negative Reaktion — ist entsprechend in der Zeit verschoben.

5. Progress krümmt sich mehr in positiver Richtung als Dia
mant II, auch in verschieden molaren Mannitlösungen. Vergleiche 
per Küvette!

Unter 1 u. 3 angegebene Resultate könnten damit erklärt werden, 
dass das Mannit nur die reversible Komponente eliminiert. Doch 
kann die Verschiebung des ersten Maximums in der Kurve gemäss 
Punkt 4 kaum auf gleiche Weise erklärt werden. Sie deutet eher an, 
dass man hier mit einer „Schockwirkung“ des Mannitzusatzes zu 
tun hat, die für die Verzögerung der Reaktion gemäss 3) verant
wortlich sein könnte. Um diese Möglichkeit zu prüfen, wurden die 
Versuche wiederholt, mit dem Unterschied, dass die Wurzeln 2 Std. 
vor dem Reginn der geotropischen Reizung in Mannitlösungen 
placiert wurden. Die Resultate gehen aus den Figuren 3 c and 4 c 
hervor.

Wenn die Wurzeln vorbehandelt werden bleibt die Verzögerung der 
Reaktion aus. Der in früheren Versuchen konstatierte Unterschied 
zwischen den beiden Sorten wurde bestätigt.

Somit kann konstatiert werden, dass die Verzögerung der geo
tropischen Reaktion auf einer „Schockwirkung“ beruht. Diese 
besteht aus einer temporären Wachstumshemmung (3), was aus 
den Messungen des longitudinalen Wachstums hervorgeht (Fig. 5). 
So beruht die Verzögerung nicht ausschliesslich darauf, dass die 
reversible Komponente eliminiert wurde, sondern auch auf eine 
weitere Einwirkung der Mannitbehandlung. Worin diese Einwirkung 
besteht, kann nicht beurteilt werden. Ordin, Applewhite und Ron-

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1965): 1
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Fig. 5. Längenwachstum bei Wurzeln der Weizensorten Progress und Diamant II. In 
dem Zeitpunkt 0 wurde Mannit in verschiedenen Konzentrationen der Nährlösung 
beigefügt. In der Figur sind die Mannit-Konzentrationen in Mol/1 angegeben.

ner (1956) sind der Ansicht, dass Stücke von Anena-Koleoptilen 
unter aeroben Verhältnissen Mannit aufnehmen. Burström (1953) 
hat bei Untersuchung von Gewebestücken von Helianthus tuberosus- 
Rhizomen gefunden, dass in Mannitlösungen die osmotische Kon
zentration des Zellsaftes zunahm. Da die Versuche hei einer niedrigen 
Temperatur ausgeführt wurden, scheint ihm eine Hydrolyse von 
Inulin weniger wahrscheinlich zu sein, und er sieht die beste Erklä
rung in einer Zunahme des osmotischen Wertes durch Aufnahme von 
Mannit. Mercer (1955) hat Burströms Erklärung diskutiert. Er ist 
nicht der Ansicht, man müsse annehmen, dass Mannit aufgenommen 
wird. Dass unsere Wurzeln Wachstum und Krümmungsvermögen 
wieder erhalten haben, kann darauf beruhen, dass in den Zellen 
Deplasmolyse eingetreten war und dass das Wachstum danach 
wieder fortsetzen werden konnte. Abgeschnittene Wurzeln zeigten 
nach 27 Std. keine Längenzunahme, während intakte Pflanzen 
schon nach etwa 3 Std. zu wachsen begannen. Dies kann zunächst 
daraufhin deuten, dass die Deplasmolyse durch eine Mobilisierung 
der Reservnahrung hervorgerufen wurde. Eine Einwendung kann 
allerdings gegen diesen Schlussatz gerichtet werden. Die Bestim
mungen der Längenzunahme mit abgeschnittenen Wurzeln wurden in 
Lösungen mit destilliertem Wasser ausgeführt und die Lösungen 
Sv. Hot. Tidskr., 57 (1963): 1



GEOTROPISCHE REAKTIONEN BEI WEIZENWURZELN 13

Tabelle 1. Längenzuwachs bei abgeschnittenen Wurzelspitzen von 
Weizen (Drott) in verschieden konzentrierten Mannit-Lösungen. Ver
suchszeit 5 Std. Jede Zahl zeigt den Durchschnittswert der Längen
änderung bei 10 Wurzeln.

Mannit
Mol

Längenzuwachs
mm

0 0,9
0,10 0,7
0,15 0,9
0,20 0,7
0,25 0,5
0,30 -0,8
0,40 -0,7

wurden nicht durchlüftet. Die Bestimmungen mit intakten Pflanzen 
wurden in durchlüfteten Nährlösungen ausgeführt (vgl. Ordin u. a. 
oben).

Da sich die Wurzeln der erhöhten Saugkraft des Aussenmediums 
anpassen, ist es nicht möglich, mit der von uns angewandten Methode 
reversible und irreversible Komponenten in der geotropischen 
Reaktion von einander zu unterscheiden. Es muss eine Methode 
angewandt werden, die so schnell ist, dass die Anpassung keine 
Zeit hat zum Vorschein zu kommen. Overbeck (1926) liess eine 
schon eingetretene geotropische Krümmung durch Plasmolyse zu
rückgehen. Die gleiche Methode wurde in folgenden Versuchen 
angewandt. Wurzeln wurden horizontal in die Grundnährlösung 
placiert und sogleich photografiert. Als sich eine geotropische Reak
tion zu entwickeln begann, wurde die Grundlösung gegen eine andere 
ausgetauscht, der Mannit zugegeben wurde. Dann wurde die Wurzel 
sofort photografiert und danach mit dichten Intervallen. Ein paar 
preliminäre Versuche Krümmungen auszurichten, die nach geo- 
tropischer Reizung von 40 resp. 70 Min. entstanden waren, indem 
die Pflanzen in 0,25 M überführt wurden, zeigten, dass eine Aus
richtung kaum stattgefunden hat, dass aber die Krümmung aufhörte. 
In Übereinstimmung mit früheren Versuchen verhinderte diese 
Mannitkonzentration das Wachstum nicht (Tabelle I). Der gleiche 
Versuch wurde mit 0,5 M Lösung wiederholt. Dabei wurde eine 
sofortige Geradestreckung der Krümmung erhalten. Es kann auf den 
ersten Blick erstaunlich erscheinen, dass die Ausrichtung in 0,25 M 
Lösung so schwach ist, trotzdem die Wurzelzellen entweder plasmo- 
lysiert sein müssen oder sehr nahe der Grenzplasmolyse liegen. Die

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Tabelle II. Reversible Ausrichtung in Prozent der geotropischen 
Krümmung bei der Weizensorte Progress und Diamant II in verschie
denen Stadien des Reaktionsverlaufs. Jede Zahl ist eine mittlere von 
9 Wurzeln.

Minuten nach 
Beginn der Reizung

30

60

90 

120

Lösung sollte eine Turgorabnahme hervorrufen, mit Schrumpfung 
der Zellen als direkte Folge, und Rückgang der Krümmung, wenn 
eine reversible Komponente in der geotropischen Reaktion mitwirkt. 
Nun darf jedoch nicht vergessen werden, dass diese frühen Stadien in 
den geotropischen Krümmungen in nichtvakuolisierten Zellen statt- 
linden. Deshalb muss die Schrumpfung durch Auswässerung des 
Plasmas veranlasst werden. Eine solche Wasserentzug fordert wahr
scheinlich bedeutend höhere Saugkräfte als die Plasmolyse. Der 
Rückgang in 0,5 M Lösung schien maximal 15 Min. nach dem 
Mannitzusatz stattzufinden, und in den folgenden Versuchen ist nur 
eine Registrierung der Ausrichtung vorgenommen, nämlich nach 
15 Min. Der Rückgang der Krümmung wurde mit einer Genauigkeit 
bis zu einem Grad und in verschiedenen Stadien des Reaktionsver- 
laufs bestimmt. Es zeigte sich, dass die Bewegung in sowohl positiver 
wie auch negativer Richtung stattfinden kann. In Tabelle II wurde 
die Ausrichtung des Krümmungswinkels von vier Versuchen in 
Prozenten angegeben. Die Überführung in Mannit geschah 30, 60, 
90 und 120 Min. nach Beginn der Reizung und wurde somit während 
verschiedenen Entwicklungsstadien der geotropischen Reaktion 
bestimmt.

Daraus scheint hervorzugehen, dass der Rückgang der Krümmung 
am stärksten ist nach einer 30 Min. und 120 Min. langen Reizung. 
Bei diesen Zeitpunkten haben die positiven und negativen Reak
tionen ihre Startphasen. Es scheint deshalb, als ob die Startphasen 
beider Reaktionen mit einer Zunahme des reversiblen Teiles der 
Krümmung verbunden sind.
Sv. Hot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Tabelle III. Prozent der reversiblen Ausrichtung der geotropischen 
Krümmung bei der Weizensorte Progress und Diamant II. Beide Sor
ten befanden sich während des Versuches in derselber Küvette. Jede 
Zahl ist eine mittlere von 4 oder 5 Wurzeln.

Diamant 11 Progress

28 6
32 12
32 19
11 2
4 30

12 5

Eine andere Möglichkeit zur Erklärung ist, dass nur die positive 
Reaktion diese reversible Komponente enthält, die, wie Overbeck 
gezeigt hat, am stärksten zu Beginn der Reaktion ist. Das Phänomen, 
dass die reversible Komponente auch dann zunimmt, wenn die 
negative Reaktion einsetzt, kann scheinbar sein. In allen Bestim
mungen waren 15 Min. zwischen Überführung in Mannitlösung und 
Registrierung des Rückganges verflossen. Während dieser Zeit kann 
auch die irreversible Krümmung fortgesetzt haben. In diesem Fall 
wirkt sie der Ausrichtung entgegen, so lange sich die Wurzel positiv 
krümmt, aber kann die Ausrichtung fördern, wenn sich die Wurzel 
negativ krümmt. Auf diese Art kann man verstehen, weshalb die 
Ausrichtung wieder zunimmt, gleichzeitig da die negative Reaktion 
einsetzt. Welche der beiden Erklärungsmöglichkeiten der Wirklich
keit entspricht, kann kaum entschieden werden.

Betreffs der Unterschiede in dem reversiblen Teil der Krümmung 
zwischen den beiden Sorten, Progress und Diamant 11, wurden 
folgende \ ersuche ausgeführt. 4 oder 5 Pflanzen jeder Sorte wurden 
in die gleiche Küvette placiert. Weiter wurde die Untersuchung auf 
den Ausrichtungsgrad konzentriert nach der Reizung von 30 Min. 
in Horizontallage. In Tabelle III wird das Resultat gezeigt. Jede Zahl 
zeigt die durchschnittliche Ausrichtung bei 4 oder 5 Wurzeln an. 
Es stellte sich heraus, dass in 5 von 6 Fällen Diamant II einen stärke
ren Rückgang aufweist als Progress. Doch zeigte es sich in allen 
\ ersuchen, dass Diamant II schneller wächst als Progress und dass 
die Diamant Il-Wurzeln zu Beginn des Versuches immer etwas 
länger waren als die Progress-Wurzeln. Es wäre somit möglich, dass 
der Unterschied in der Streckung zwischen den beiden Sorten darauf

Sv. Hot. Tidskr., 57 (1963): 1
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beruht, dass sie sich beim Versuch in verschiedenen Entwicklungs
stadien befanden. Um zu prüfen, ob dies der Fall war, wurden 
Versuche mit der Sorte Progress gemacht, doch wurden teils extrem 
lange Wurzeln ausgewählt, teils extrem kurze. In 3 von 4 Fällen 
erwies sich der Rückgang der Krümmung bei den kürzeren Wurzeln 
grösser. Die Prozentzahlen waren durchschnittlich 24 gegen 11. 
Also scheinen Unterschiede vorzuliegen. Man könnte erwarten, dass 
die kürzeren Progress-Wurzeln einen stärkeren Krümmungs-Rückgang 
zeigen werden, was aber nicht der Fall war. In Wirklichkeit zeigten 
die Diamant II-Wurzeln den stärksten Rückgang. Der Unterschied 
zwischen den Sorten würde darum eher grösser als kleiner sein als 
in den Experimenten.

Besprechung der Resultate.

Es geht aus den Resultaten hervor, dass bezüglich geotropischer 
Wurzelkrümmungen Sortenunterschiede existieren. Die geotropische 
Reaktion zeigt in allen Fällen einen kvalitativ gleichartigen Verlauf, 
was am besten zu verstehen ist, wenn man annimmt, dass der 
Verlauf der Reaktion von zwei gegensätzlichen Tendenzen bestimmt 
wird. Die dabei entstandene positive Reaktion enthält eine reversible 
Komponente, und dies ist eventuell auch für die negative der Fall, in 
bezug auf die reversible Komponente, wurden Sortenunterschiede 
festgestellt, und die Unterschiede in den Reaktionen der Sorten 
konnten allein durch diese erklärt werden. Rurström (1942) ist 
der Ansicht, dass die Zellstreckung in Weizenwurzeln in zwei Phasen 
verläuft. Die erste besteht in einer Auflösung der Zellwände, in der 
zweiten Phase erfolgt eine Einlagerung von Cellulose. Wenn man 
nun annimmt, dass der Übergang von der ersten Phase zu der 
zweiten bei Progress früher erfolgt als bei Diamant II, so wäre die 
positive geotropische Reaktion schon fixiert worden, bevor sich die 
negative hätte geltend machen können. Deshalb krümmt sich Progress 
mehr in positiver Richtung als Diamant II. Möglicherweise kann ein 
höherer Auxingehalt bei Progress einen solchen Unterschied verur
sachen. Das langsamere Wachstum bei Progress stützt einen solchen 
Gedankengang. Da jedoch der irreversible Teil der Reaktion gemäss 
üblicher Auffassung durch Auxin reguliert wird, könnte man er
warten, dass auch in bezug auf die reversible Komponente Sorten
unterschiede Vorkommen. Dieses Problem soll näher untersucht 
werden.
So. Bot. l'idskr., 57 (1963): 1
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Zusammenfassung der Ergebnisse.

Die geotropischen Eigenschaften hei Wurzeln von 5 Weizensorten 
wurden studiert (die Winterweizen Skandia III und Odin und die 
Sommerweizen Diamant II, Progress und Drott).

Es stellte sich heraus, dass der Krümmungsverlauf, nachdem die 
Wurzeln in Horizontallage placiert wurden, im Prinzip mit der 
Beschreibung für Eroica-Weizen übereinstimmt und wohl als 
Resultat einer positiven und einer negativen Tendenz erklärt werden 
kann. Quantitativ überwog die positive Tendenz am stärksten bei 
Progress und Skandia III, während bei Diamant II und Drott und 
gewissermassen bei Odin die negative Tendenz die positive effektiver 
dämpfte. Die Unterschiede in geotropischen Reaktionen bei den 
Sorten konnte somit nicht in Beziehung zu ihren Eigenschaften als 
Winter- und Sommerweizen gebracht werden. Bei den beiden Sorten 
Progress und Diamant II, die sich am extremsten zeigten, wurde die 
reversible Komponente der Krümmung untersucht. In 0,5 M Lösung 
von I)( — )-Mannit kann die geotropische Krümmung teilweise aus- 
gerichtet werden. Diese Ausrichtung ist in den Anfangsstadien der 
Reaktion stärker, was mit früheren Untersuchungen bei Vicia Faba 
und Lupinenwurzeln übereinstimmt. Bei den Weizenwurzeln nimmt 
ausserdem der Wiederausrichtungsgrad zu, zu dem Zeitpunkt, wo die 
erste negative Reaktion eintritt. Die reversible Komponente ist bei 
Progress schwächer als bei Diamant II.

Wenn die Reaktion in Mannit-Lösung verlief, wurde die rever
sible Komponente nicht eliminiert, weil eine Form von Adaptation 
eintritt. Mögliche Erklärungen für die Adaptation werden diskutiert.
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DEN ISGÅNGSBETINGADE ÄNGEN VID 
SUNDHOLMEN I TORNE ÄLVS MYNNINGSOMRÅDE.

AV

ERIK JULIN.

Överallt där äng skulle kunna finnas, växer i stället skog, såvida 
inte tillräcklig vattentillgång av en eller annan anledning undanhålles 
lignosena eller dessa utnyttjas eller hållas borta av människan. Ängs- 
partierna i en löväng ha uppkommit av den senare anledningen, 
medan havsstrandängar och fjällängar ha den förra orsaken att tacka 
för sin tillvaro. Havets salt hindrar träden att ta upp vatten, och i 
fjällen samverka köld och vind till att försvåra träd livsformens vat- 
ten försörjning.

Undantagsvis kan äng emellertid uppkomma även av en annan 
orsak. I de nordliga älvarna blir isen om vintern metertjock. Denna 
mäktighet har istäcket ännu vid islossningen. När snön om våren 
smälter, rinner vattnet ner i älven. Isen, som är lättare än vattnet, 
bräcks därvid sönder och flyter upp. Vid stränderna ser man då 
vanligen under vattnet den vid bottnen fastfrusna strandisen. Is
blocken följa strömmen, och där älvfåran är trängre eller grundare, 
stocka sig isarna och kunna helt fylla ut denna. Vattnet stiger då 
ovanför det dämda stället, och älven tar sig en tillfällig, ny väg. När 
det stigande vattnet nått en given nivå, komma isblocken med stor 
kraft i rörelse i den nya älvfåran. Eventuellt i vägen stående träd 
och buskar brytas av och sopas undan. Äger det beskrivna förloppet 
rum tillräckligt ofta på samma ställe, kan där ej bli någon skog.

Nära Torne älvs mynning, alldeles vid Haparanda södra stads- 
giäns, finns ett relativt stort område, inom vilket ovan nämnda för
hallanden äro rådande. Mellan den forna ön Sundholmen och finska 
stranden har älvbottnen en blockbemängd tröskel, som åstadkommer 
en diminutiv fors, en s. k. korva. Där uppkommer nästan varje år 
ett isdämme, varvid vattnet och isen ta sig väg över markerna väster 
om Sundholmen (kartan, fig. 1).

Sv.llot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Fig. 1. Karta över den isgångsbetingade ängen vid Sundholmen. Streckade områden 
äro åker- och tomtmark. Pilarna visa isens och vattnets rörelseriktning vid islossningen.
Map ot the meadow caused at Sundholmen by the débåcle. Hatched areas are arable 
lands and building-lots. The arrows mark the flow direction of the ice and water during

the breaking-up of the ice.
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Terrängen är här synnerligen Hack, och marken består av botten
morän av samma typ, som man ofta ser i skärgården, kanske vack
rast utbildad vid sydvästra stranden av Seskarfurö. Stenar och block 
äro liksom nedpressade i marken till en jämn och slät yta, påmin
nande om stenläggning. Däremellan och även delvis ovanpå stenarna 
finns en tunn, av lät rotfilt mycket fast och seg mulliknande jord. 
Detta slags mark motstår isens åverkan, men allt som sticker upp 
del minsta över ytan, blir avplanat. För ett antal år sedan asfalterade 
man den väg, som utgör en förlängning av Storgatan i Haparanda 
och för över till Sundholmens gård. Av asfalten finns nu ej mycket 
kvar på vägbanan. Den har av isen i stundom meterbreda sjok 
flyttats hundratals meter ut över ängen. Till och med de kraftiga sten
kistor, som utgöra fundament till ledningsstolpar, raseras då och då.

Det är givet, att träd- och buskplantor här icke kunna nå någon 
högre grad av utveckling. Videna klara sig bäst och bland dem i 
synnerhet Salix repens. Även S. hastata är relativt oöm liksom S. 
phylicifolia och S. myrsinifolia x phylicifolia, men de båda senare 
förekomma blott i halvmeterhöga, bräckta och skamfilade exemplar. 
Detta gäller ängens norra, smalare parti, där isen har sin största 
skrapande kraft. I söder vidgas passagen, och från norr till söder 
ökar lignosbeståndet såväl i höjd som täthet. Vegetationen kan längst 
söderut betecknas som ett normalt videsnår med fläckvis starka in
slag av Ainus incana och Betula pubescens, ja, t. o. m. gran och en 
och annan tall. Dock gör sig isens verkan gällande över hela området. 
Granarna vid Kuusiniemis (Riekkola, Granudden) östkant ha skrap
märken högt uppe, och många stammar äro nertill böjda i isström
mens riktning, därför att de som unga pressats ner av isen.

Ängens norra, mest extrema del har gjorts till föremål för en växt- 
sociologisk analys. Tre skilda växtsamhällen kunna urskiljas, vilka 
jag benämner bardus-samhället (-ängen), Calluna-samh. (-ängen) 
och Care.r niyra -samh. (-ängen). De förekomma i nu nämnd ordning 
från högre (torrare) till lägre (fuktigare) nivåer. Nivåskillnaderna 
äro emellertid mycket små, och flackheten medger inga skarpa grän
ser samhällena emellan. Höjden över havet är obetydlig, högst nå
gon meter.

I bardus-ängen (tab. I) är Nardus strida allenarådande dominant. 
Jämte denna art äro Agrostis tennis, Deschampsia caespitosa, Festuca 
rubra, Polygonum viviparum, Ranunculus acris ssp. boraeanus och 
Climacium dendroides konstanta, om provytor av en kvadratmeters 
storlek användas (vilken reservation gäller även för de andra sam-
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Tabell (Table) I. Nardus strida -samhälle (community).

Analys nr (Analysis No.): i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fältskikt (Field layer):
Achillea millefolium.................................... 1 1 2 — 2 2 2 1 2 1
A g rost is tenuis............................................... i 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2
Anthoxanthum odoratum ............................ 1 1 2 1
Betula pubescens........................................... — — 1 — 1 — — — — — —
Botrychium lunaria...................................... — — 1 — — — — — — — —
B. multi/idum ............................................... — — — — 1 — — — —
Calluna vulgaris............................................. — 2 1 — — — — 1 — 1
Caltha palustris............................................. 1 — — — — — — —
Carex nigra..................................................... — 2 1 — — 1 — — — — —
C. vaginata ................................................... — — — — — — — 1 — —
Cerastium holosteoides var. vulgare........... — 1 1 1 — 1 — —
Deschampsia caespitosa .............................. 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2
Equisetum arvense........................................ 1 1 1 1 — — 1 —
Euphras i a brev ipila...................................... 1 — — — 1 — — — —
Fesluca ovina ssp. vulgaris......................... 1 — — — 1 1 i
F. rubra ......................................................... 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 i
Filipendula ulmaria.................................... 1 1 1 — 1
Galium uliginosum ...................................... 1 I 1 1 1 1 1 1 i
June us filiformis ........................................ 1 — 1 — —
Juniperus communis var. montana........... 1 1 1 — 1 — —
Leontodon autumnalis.................................. 3 2 3 1 2 1 1 — 1 —
Luzula multiflora ssp. occidentals ........... 1 1 1 i 1 1 1 1 i
Lysimachia thyrsiflora.................................. i i —• —
Nardus stricta ............................................... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Phleum pratense ssp. vulgare..................... — — — — — — 1 — — — —
Poa palustris ................................................. 1
P. pratensis ................................................... 1 1 1 1
Polygonum viviparum ................................ 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1
Potentilla palustris........................................ 1 — — 1 — — —
Ramischia secunda...................................... 1
Ranunculus acris ssp. boraeanus............... 2 3 3 2 3 2 1 1 1 t 1
R. auricomus................................................. — 1 — — 1 — —
Rhinanthus minor........................................ — — — — 1 — —
Rubus arcticus............................................... — — — — — 1 — — 1 1
Rumex acetosa ssp. pratensis..................... — — — — 1 — — —
Solidago virgaurea ...................................... — — — — — — 1 1 — — 1
Sorbus aucuparia ........................................ — 1 1 — — — —
Stellaria graminea........................................ — — - 1 — — — —
Taraxacum sp................................................. — 1 1 1
Trientalis europaea...................................... — 1 1 1 1 1 1 1 1
Trifoliurn pratense........................................ — 1 — — — —
T. repens ....................................................... 3 2 2 1 2 1 1 1 — 1
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(Tabell I, forts.)

Analys nr (Analysis No.): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii

Trollius europaeus ...................................... _ i i
Vaccinium myrtillus.................................... — — — — 1 — — — 1 1 —
V. uliginosum ............................................... — — — — 1 — — — 1 1 —
V. vilis-idaea................................................. — — — — — — — 2 2 1 i
Vicia cracca................................................... 2 — — — — — — — i — —
Viola palustris ............................................. — i 1 1 1 1 — i i 1 —

Bottenskikt (Bottom layer):
Aulacomnium paluslre................................ — 1 2 — 1 i i 2 1 3
Brachytbecium salebrosum (det. E. v. K.) — — — — 1 i — 1 1
Chiloscyphus pallescens (det. 0. M.)......... — — — 1 — — —
Climacium dendroides ................................ i i 1 i 1 2 i i 1 2 1
Pleurozium Schreberi .................................. — — — — — - — — 3 2 1
Polytrichum commune (det. E. v. K.) . . . — — 1 i 1 — — - 1 — —
P. juniperinum (det. E. v. K.)................. — — i — — — — — —
Scapania irrigua (det. O. M.)................... — — — i 1 i i — — — —
Thuidium recognitum (det. E. v. K.) . . . — — i — — — — 1 - —
Russula sp....................................................... — — — — i — — — —
liten hattsvamp............................................. — — 1 t — i i — — — —

hällena). Bottenskiktet är svagt utbildat. I detta förekommer den 
relativt sällsynta levermossan Chiloscyphus pallescens. Samhället har 
i medeltal 23 arter per kvadratmeter.

CaZZuna-samhället (tab. II), vilket mera är att betrakta som ett 
ängs- än som ett hedsamhälle, domineras av Calluna vulgaris, men 
även andra arter, såsom Salix repens och Trifolium repens, kunna 
fläckvis nå dominans. Konstanter äro förutom de nämnda tre arterna 
också Agrostis tenuis, Carex nigra, Equisetum arvense, Festuca ovina 
ssp. vulgaris, Leontodon autumnalis, Polygonum viviparum, Ranun
culus acris ssp. boraeanus, Salix myrsinifoliaxphylicifolia, Vaccinium 
uliginosum, Climacium dendroides och Polytrichum commune. Botten
skiktet är bättre utbildat än i Nardus-samhä 11et och karaktäriseras, 
förutom av mossor, av ett glest inslag av bladlavar, bl. a. den ganska 
sällsynta Peltigera lepidophora. CaZZuna-samhället är det artrikaste 
av ängens samhällen med genomsnittligt 26 arter per kvadratmeter.

Utom den nominerande arten dominera i Carex nigra -samhället 
(tab. III) ofta Agrostis canina och Trifolium repens. Konstanta äro 
utom dessa tre arter även Calamagrostis neglecta, Festuca rubra, Cli-
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Tabell { Table) II. Galkina vulgaris-samhälle (community).

Analys nr (Analysis No.): i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fältskikt (Field layer):
Achillea millefolium .................................... i — — - — 3 i — — — —

Agrostis canina............................................. — i — 3 1 — i — 1 —
A. tenuis.......................................................... 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1
Alnus incana................................................. — 1 — — — — — — — — —
Antennaria clioeca......................................... — — — 3 — 1 i 3
Anthoxanthum odoratum ............................ i 1 2
Betula pubescens........................................... 1 — i i — — — i
Calluna vulgaris............................................. 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5 5
Car ex dioeca ................................................. — — — 1 — — — — — — —
C. nigra............................................................ 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Deschampsia caespitosa .............................. — — 1 — — — — 2 1 1
Empetrum hermaphroditum....................... i 1 — — — — —
Equisetum arvense......................................... i — 2 2 2 3 1 1 1 2 1
E. variegatum................................................. 2 2 i i 2 1 — 1 i —
Euphrasia brevipita...................................... i — — — — 2 1 —
Festuca ovina ssp. vulgaris.......................... i 2 2 i i 3 2 2 1 i 3
F. rubra .......................................................... i 2 2 — 1 i i 1 i 1
Filipendula ulmaria.................................... — — i — — — — — —
Juncus filiformis ......................................... — — — — — 1
Juniperus communis var. montana........... — i — — 1 i 1
Leontodon autumnalis ................................ i i i 3 i 2 i i 1 2 2
Luzula multiflora ssp. occidentalis ........... i i i 1 i i 1 i i
Lysimachia thyrsi flora.................................. — i — - — — — —
Nardus slricla ............................................... — — — — i —
Pinguicula vulgaris...................................... i i i 2 — — —
Poa pratensis................................................. 1 —
Polygonum viviparum ................................ i i i 1 i 1 i i 1 i i
Potentilla palustris........................................ i
Ranunculus acris ssp. boraeanus............... i 1 i 1 i 1 i — 2 i 2
Rhinanthus minor......................................... —■ —• — — i
Salix myrsinifolia x phylicifolia................. 2 i 2 1 i i i i i i
S. repens.......................................................... 3 5 5 1 2 — 3 4 4 i 2
S. starkeana................................................... 1 1 — — — — 2 —
Selaginella selaginoides .............................. — — — i
Sorbus aucuparia ........................................ — — — — 1 1 1 i i
Trientalis europaea...................................... 2 1 1 1 — 1 i
'Trifolium pratense........................................ — — i
T. repens ........................................................ 3 5 1 1 1 2 1 1 1 i 2
Vaccinium uliginosum................................ 3 1 1 2 1 1 2 2 3 i
V. vitis-idaea................................................. — — 1 1 2 — — —
Viola p cd us t ris ............................................. 1 — — — — — — — 1 i
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(Tabell II, forts.)

Analys nr (Analysis No.): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii

Bottenskikt (Bottom layer):
Abietinelia abietina (det. E. v. K.) ......... — — — — — 2 — — — — —
Anthelia julacea (det. E. v. K.)................. — — — — — — i — — — —
Aulacomnium palustre................................ — — — — ---- — — 3 4 4 3
Blasia pusilla (det. 0. M.) ........................ 1 1 — — — — — — —
Bryum sp. (det. O. M.)................................ — — 1 — —
Climacium dendroides ................................ 1 1 2 1 1 3 3 I 2 2 3
Drepanocladus uncinatus (det. R. T.) . . . — — — — — — 2
Hypnum Lindbergii (det. E. v. K.)......... 2 5 4 2 3 — — — — —
Laphocolea minor (det. 0. M.) ................. 1
Pohlia nutans (det. 0. M.) ........................ — — — — — 3 2 — — —
Polytricham commune ................................ 4 i 1 i 1 1 2 i 3 3
Scapania irrigua (det. 0. M.)................... — 2 2 2 1 1 — — 1
Sphaenolobus minutus (det. 0. M.)........... — — — 1 — 2 2 — 1 1
Cladonia pyxidata (conf. S. A.)................. — — — — i — —
Peltigera aphthosa........................................ — — — — — 2 —
P. canina (conf. S. A.)................................ — — — 1 i i i — 1
P. lepidophora (conf. S. A.)........................ — — — — — — i — — —
P. spuria (conf. S. A.)................................ — — — — — — i 1 — — 1
Stereocaulon glareosum (det. S. A.)........... — — — — — — i i —
liten hattsvamp............................................. — i i i — — — — —

macium dendroides, Hypnum Lindbergii och Sphaenolobus minutus. 
Bottenskiktet är ännu bättre utvecklat än i Ca/hma-samhället, men 
lavar saknas. Utanför provytorna fanns här också Pellia epiphylla 
(det. O. M.). artantalet per kvadratmeter är lågt, i genomsnitt 15.

Carex nigra -samhället och CaZZuna-samhället uppta betydligt 
större arealer av ängen än Xa r dus-sa in hä 11 et och äro också mera på
verkade av den på ängen med växlande intensitet förekommande 
betesgången av nötkreatur och hästar än detta senare. Av betningen 
gynnas bl. a. Carex nigra och Trifolium repens. Det är sannolikt att 
gödsel från de betande djuren och även från det rika fågelbeståndet 
åstadkommer en ej obetydlig nitrifiering av ängen och i synnerhet 
av vattnet i ängens kärrgropar.

På ängen finnas många större eller mindre halvmeter- till meter
djupa gropar, intagna av kärrvegetation. Vid vårens översvämning 
ligga de alla under vatten, och även de enstaka år, då isdämme ej 
uppstår i Korva och ängen alltså ej dränkes, fyllas de om våren av 
smältvatten. Under sommarens lopp är deras vattenstånd beroende

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Tabell ( Table) III. Carex nigra- samhälle (-community).

Analys nr (Analysis No.): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii

Fältskikt (Field layer):
Ag rost is canina............................................. 5 3 4 5 4 3 2 4 4 4 3
A. tenuis.......................................................... — — — — — 1 i — — - —
Calamagrostis negleda ................................ 1 2 2 2 1 3 i 2 2 2 2
Carex nigra..................................................... 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5
Eleocharis pauciflora.................................... — — — 1 — 2 1 — 1 — 2
Equisetnm arvense......................................... 1 1 i — 1 t 1 — — 1 i
E. variegatum................................................. 1 1 i 2 — i 1 — 2 i
Festuca ovina ssp. vulgaris.......................... 2 1 i i — i 1 — — — -
F. rubra .......................................................... i 1 2 t 1 2 3 1 1 2 i
Juncus alpinus ssp. nodulosus ................. — — — — — — 1 — — i i
.7. bufonius ................................................... — — i
J. fil i formis................................................... — 1 i — — i 1 — — — 2
Leontodon autumnalis.................................. 2 2 3 — — i 1 — — 2 1
Luzula multiflora ssp. occidentalis ........... i i — — — — — — —
Potentilla palustris ...................................... — — — — 1 — — —
Ranunculus acris ssp. boraeanus............... i — — —
Salix myrsinifolia x phylicifolia................. — i — — 1 i
S. repens .......................................................... — — — — i — — 2
Trifolium repens........................................... 3 5 4 4 1 4 4 1 4 i 2

Bottenskikt (Bottom layer):
Blasia pusilla (det. 0. M.) ....................... 1 — — — I — 1 — i
Calliergon giganteum (det. E. v. K.)........ — — — — — — - 1 — — i
C. stramineum (det. E. v. K.) ................. — — — — — 2 — i
Climacium dendroides ................................ 2 2 4 3 2 1 1 - 2 i i
Hypnum Lindbergii (det. E. v. K.) ........ 4 5 4 4 2 —■ 4 i 4 i 3
Pohlia albicans (det. E. v. K.) ................. — — — 1 1 — 1 — 1 1
P. nutans (del. O. M.) ................................ — — i — 1 — 1 1
Polytrichum commune ................................ 1 1 2 1 t 1 1 1 1
Sphaenolobus minutus (det. 0. M.)........... 5 3 4 1 2 — 1 i 2 i 2

liten hattsvamp............................................. — — — — 1 1 i — — i

av nederbörden. De grundare kunna vissa år helt torrläggas. Deras 
botten är oftast fast och hård utan eller med mycket tunt lösbotten
skikt, och de ha en synnerligen varierande vegetation. Möjligen ha 
de uppkommit på samma sätt som de av Almquist (1929, s. 249) 
från Upplandskusten beskrivna skonorna.

En sådan kärrgrop belägen i ängens nordvästra del, här kallad 
»kärr A», har analyserats med avseende på den högre vegetationen 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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(tab. IV). Gropen är 30 * 50 meter och dess djup en dryg halvmeter. 
I slutet av aug. 1957 fanns i mitten en liten vegetationsfri vattenyta. 
Vattendjupet var där 15-30 cm. På bottnen förekommo bladrosetter 
av Isoétes echinospora (py. 3), Alisma plantago-aquatica och Sagittaria 
natans samt Eleocharis acicularis och Potamogeton pusillus som mest 
framträdande element, och vidare brunmossor med låg täckning 
(py. 1-3). På ungefär lika djupa eller ännu något djupare ställen 
växte tämligen glest vattenöverståndaren Equisetum fluviatile och 
nere i vattnet Potamogeton gramineus eller P. obtusifolius. Även här 
hade brunmossorna låg täckning (py. 7, 8). Resten av kärrets centrum 
med 20 centimeters vattendjup eller därunder intogs av vattenöver- 
ståndar- (och flytbladsväxt)samhällen med växlande dominans: 
Equisetum fluviatile, Eleocharis palustris (py. 6), Alisma plantago- 
aquatica, Calla palustris (py. 5) och i mindre fläckar Butomus um- 
bellatus och Care.r rostrata. Brunmossor voro här liksom i följande 
samhällen i detta kärr i regel täckande och nådde vattenytan.

Utanför detta centrala parti förekom nästan överallt en mer eller 
mindre bred zon av dominerande Menyanthes trifoliata (py. 4), som 
vid den tvära östra stranden direkt gränsade till ängens Care.x nigra- 
samhälle. Detta var här mycket smalt och övergick redan efter i 1 m 
i Ca//una-samhället. 1 de övriga mera långsluttande kärrkanterna 
förtonade Menyanthes-sam hä11et mot land i rätt vidsträckta bestånd 
av Care.x aquatilis (py. 11), Alopecurus aequalis (py. 10) eller Erio- 
phorum angustifolium (py. 9). Mellan dessa och Caretc nigra-ången 
fanns här en väl utvecklad Potentilla palustris-zon (py. 12-15). 1 
bottenskiktet ingick, jämte brunmossor, mer eller mindre landbeto- 
nade mossarter, såsom Aulacomnium palustre, Climacium dendroides 
Polytrichum commune, Sphagnum obtusum, S. squarrosum och S. teres 
samt den lilla hattsvampen Leptotus retirugus.

Av brunmossorna förekommo Calliergon megalophyllum, Drepano- 
cladus aduncus, D. Sendtneri var. tenuinervis och Ü. trichophyllus en
dast i kärrets centrala, blötare delar och Calliergon giganteum, C. 
stramineum och Drepanocladus exannulatus blott i dess torrare rand
partier, medan Drepanocladus procerus och D. tundrae syntes vara 
indifierenta i detta avseende.

I kärr A påträffades (utanför provytorna) också Elatine triandra, 
Lemna trisulca, Myriophyllum verticillatum, Potamogeton gramineus 
x natans och Sagittaria sagittifolia.

Kärret var rikt på små snäckor: Bathyomphalus contortus, Gyraulus 
acronicus, Lgmnaea palustris och L. peregra (samtliga det. H. W.),

Sv. liot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Tabell (Table) IV. Kärrsamhällen (Fen communities).

Analys nr (Analysis No.): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fältskikt (Field layer):
Agrostis canina............................................. 2 1 i
A. stolonifera................................................. 'i 2
A. tenuis.......................................................... 1
Alisma plantago-aquatica............................ 3 2 2 — 1 1 — 1 — 1 — — — — —
Alopecurus aequalis ..................................... — — t 1 1 — — — — 4 1 — — — — •
Butomus umbellatus ..................................... 1 1
Calcimagrostis neglecta ................................ — — — — — — — — — — — 2 1 1 i.
Calla palustris............................................... 5
Callilriche verna (coni'. H. L.)................... 2 — 1
Cardamine pratensis..................................... — 1

j *i • 2 2 5 4 2 1 0

C. canescens................................................... 3
C. nigra............................................................

1
— — —

1
— — — — — — — 3 2 1

3 | 1
E. palustris ................................................... 1 1 1 5 — — —
Epilobium palustre....................................... — — — — — — — — i — — 2 1 i 1
Equisetum fluviatile .................................... t 1 1 2 2 2 3 3 i — — i 1
Eriophorum anquslifolium.......................... — — — — — — — — 5 — — 3 1 3 1
Galium trifidum ........................................... — — — 1 2 1 1
Hippuris vulgaris......................................... — — — — — 1 — — — — — — — — —
Isoetes echinospora....................................... — — 4 — — — 1 — — — — — — — —
tuisimachia thyrsiflora.................................. — — — 1 2 1 — — 1 — i 1 1 1 1
Menqanthes Irifoliata.................................. i — — 5 3 — — 1 —

1
Potamogeton alpinus (conf. H. L.) ........... — 1 — — 1 —
P. gramineus (coni. H. L.) ........................ — — — — — — 5 — — — —
P. obtusifolius (conf. H. L.)........................ — — — — — — — 4 — —
P. pusillus (conf. H. L.) ............................ 2 5 2 — — — 2 — — — — — — —
Potentilla palustris......................................... 1 — 1 — — 5 5 5 5
Ranunculus flammula var. reptans........... 1 t 1 — 2 i — — —
Sagittaria natans (conf. H. L.)................. 2 — — 1 — — — — — — — —
Salix mgrsinifolia x phqlicifolia................. — — — — — — — — 1 1
Sparganium Friesii x simplex (conf. G. M.) 1 2 1 1 — 1 — — — —
Subularia aquatica......................................... 1 3 1 — — 1 — — •-- —

Bottenskikt (Bottom layer):
Aulacomnium palustre................................ — — — — — — 2 —
Calliergon giganteum (det. E. v. K.)......... — — — — — 5 5 5 5 l 3 1
C. megalophgllum (det. E. v. K.)............. 1 1 5 5 5 2 — —
C. stramineum (det. E. v. K.) ................. — — — — — — — — — — — 5 1
Climacium dendroides ................................ — — — — 1 —
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(Tabell IV, forts.)

Analys nr (Analysis No.): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Drepanocladus aduncus (det. B. T.)......... 1 — 1 2 1 _ _
D. exannulatus (det. R. T.) ..................... — — — — — — — — 2 2 1 2 2 1 1
D. procerus (det. R. T.).............................. 1 — — 4 3 2 — 2 5 5 4 — i 5 —
D. Sendtneri var. tenuinervis (det. R. T.) 4 2 1 3 3 5 — 3 — — — — — — —
D. trichophyllus (det. R. T.)..................... — — — 2 — 1 — 1 — — — — — — —
D. tundrae (det. R. T.) .............................. 1 i — 4 5 2 — 1 4 4 3 4 4 i 1
Polytrichum commune (det. E. v. K.) . . . — — — — — — — — - — — 1 1
Sphagnum obtusum (det. R. T.)............................... — — — — — — — — — — — 3 — 1
n _ / j i T) rp \ ‘>

S. teres (det. R. T.).............................................................................. — — — — — — i 5

Leptotus relirugus (det. J. A. N.).......................... — — — — —
__

— 1 —
1 i 1

alla allmän i trakten. Däremot fanns ej den sydliga Myxas glutinosa, 
som annars är vanlig i området såväl i insjöar som i havet och hl. a. 
insamlades redan 1917 av G. Lundqvist i en lagun nedanför Sund
holmen (enl. prov på Riksmuseet, vänligen meddelat mig av professor 
Nils Odhner i brev 7.19. 1955). Arten är ej medtagen i Lundqvists 

arbete 1917.
Etl annat kärr, B, nära grinden till Storgatans förlängning, med 

15 x 25 meters yta och ej fullt en halv meters djup, hade 24.8.1957 
följande vegetalion. Närmast Carex nigra -ängen löpte en 1—5 m bred 
Polenlilla palustris-zon. Nedanför denna vidtog ett ungefär meter- 
brett bälte av Hippuris vulgaris. I kärrets centrum växte Alisma 
plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Dutonuis umbellatus, Eleocha- 
ris acicularis, E. palustris, Eriophorum ang usl i folium, Equisetum flu- 
viatile, Potamogeton gramineus (landform), Ranunculus flammula 
var. reptans, Sagittaria natans och Sparganium simplex. Kärret var 
vid tillfället uttorkat.

I ett kärr, C, beläget 30-40 m söder om det förra, 8x17 m stort 
och ungefär en halv m djupt, saknades (24.8.1957) alldeles Hippuris- 
bältet, och även Potentilla palustris-zonen var fragmentariskt utbildad, 
varför Carex nigra- ängen mestadels kom alt gränsa direkt till det 
centrala kärrpartiet med Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequa
lis, Carex vesicaria, Eleocharis palustris, Equisetum fluviatile, Pota
mogeton gramineus och Ranunculus flammula var. reptans.

Ett litet kärr ca 100 m söder om kärr C hyser Arctophila fulva var. 
pendulina, vilken art f. ö. rikligt förekommer, där ängen i nordost 
gränsar till älven.
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Andra kärr ha som dominanter Equisetum fhwiatile, Carex rostrata, 
Menyanthes trifoliata osv. men ha liksom Kuusilahti ej blivit närmare 
undersökta.

Det är gott om vadare och änder och andra fåglar i och kring 
dessa kärr, och många innehålla sommaren över en del fisk, bl. a. 
gäddor, som kommit dit under vårfloden. Gädda, sik och havslax- 
öring gå denna väg upp i älven, då huvudfåran är igenproppad av is. 
Sedan 1954 ingår bisamråttan i ängens fauna. På höstarna ser man 
dennas vinterbon i de större kärren och i Kuusilahti. I)e raseras 
regelbundet av isen om vårarna.

Följande förteckning över kärlväxter avser, utom själva ängen, 
även Virtakari, udden söder om gården Sundholmen. Floran inom 
den noggrannare undersökta norra delen av ängen torde ganska 
åskådligt illustreras av analystabellerna, ehuru ytterligare någon art 
kanske finns där utan att ha kommit med i någon provyta.

Achillea millefolium
A. ptarmica 
Agrostis canina
A. slolonifera
A. tenuis
Alisma plantago-aquatica 
Alnus incana 
Alopecurus aequalis 
Angelica silvestris 
A ntennaria dioeca 
Anthoxanthum odoratum 
Arctophila fulva var. pendulina. Även 

i Kuusilahti 1915 (Almquist 1920, 
s. 129).

Athyrium filix-femina 
Betula pubescens
B. verrucosa 
Botrychium lunaria
B. multifidum
Bulomus umbellatus. Blommade 

23.7.1959.
Calamagrostis neglecta
C. purpurea 
Calla palustris
Callitriche vcrna (conf. H. L.)
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1

Campanula rotundifolia. Även f. 
alb i flora

Cardamine pratensis (coll.)
Carex acuta
C. acuta x nigra (del. N. S.)
C. aquatilis 
C. canescens
C. canescens x Mackenziei 
C. dioeca 
C. Mackenziei 
C. nigra (conf. N. S.)

var. slolonifera (Hoppe) Ascii, et
Gr. (det. N. S.)
var. tornata Fr. (det. N. S.)

C. rostrata
C. rostrata var. ulriculala 
C. rostrata x vesicaria (conf. G. M.) 
C. vaginata 
C. vesicaria 
Carum carvi
Cerastium holosteoides var. vulgare 
Cicuta virosa 
Cirsium heterophyllum 
Coeloglossum viride 
Corallorhiza trifida 
Cornus suecica 
Deschampsia caespitosa
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D. flexuosa
Dianthus superbus. Två små bestånd 

på Virtakari.
Dryopteris spinulosa 
Elatine hydropiper. Även liksom föl

jande art i Kuusilahti 1915 (Alm
quist 1920, s. 129).

E. triandra 
Eleocharis acicularis 
E. palustris
E. pauciflora
Empetrum hermaphroditum 
Epilobium palustre 
Equisetum arvense 
E. fluvialile
E. variegatum. Sedd här av Alm- 

quist 1915 (1920, s. 129). 
Eriophorum angustifolium 
Euphrasia bottnica
E. brevipila
Festuca ovina ssp. vulgaris
F. rubra
Filipendula ulmaria 
Galium palustre ssp. eupaluslre
G. trifidum
G. uliginosum 
Geranium silvaticum 
Hieracium dolabratum
H. umbellatum
Hippophae rhamnoides. Litet be

stånd på Virtakaris södra del. 
Hippuris vulgaris
Isoetes echinospora. Även Kuusilahti 

1915 (Almquist 1920, s. 129). 
Juncus alpinus ssp. nodulosus 
J. arcticus ssp. balticus x filiformis 
J. bufonius 
J. filiformis
Juniperus communis var. montana 
Lastrea dryopteris
Lathyrus palustris. Sedd här av 

Almquist 1915 (1920, s. 129). 
Lemna trisulca 
Leontodon autumnalis 
Limosella aquatica. Även i Kuusi

lahti 1915 (Almquist 1920, s. 130). 
Luzula multiflora ssp. occidentalis 
L. sudetica

Lysimachia thyrsiflora
Lythrum salicaria
Melandrium rubrum
Mentha arvensis
Menyanthes trifoliala
Myosotis laxa ssp. caespitosa (det.

G. M.)
Myrica gale
Myriophyllum verticillatum (conf.

H. L.)
Nardus stricia
Pedicularis palustris ssp. borealis 
P. sceptrum-carolinum. Två bestånd 

om tillsammans ca 30 ind. på 
Virtakaris västsida.

Phleum commutatum 
P. pratense ssp. vulgare 
Peucedanum palustre 
Phalaris arundinacea 
Picea abies ssp. europaea. Sparsam

mare än följande.
P. abies ssp. obovata
Pinguicula vulgaris
Pinus silvestris
Poa annua
P. nemoralis
P. palustris
P. pratensis
Polygonum aviculare
P. aviculare var. calcatum (det. G. M.)
P. foliosum
P. lapathifolium ssp. pallidum 
P. viviparum 
Populus tremula 
Potamogeton alpinus 
P. gramineus (conf. H. L.)
P. gramineus xnatans (conf. H. L.) 
P. obtusifolius (conf. H. L.)
P. pusillus (conf. H. L.)
Potentilla anserina ssp. euanserina 
P. palustris 
Prunus padus 
Ramischia secunda 
Ranunculus acris ssp. boraeanus 
R. auricomus
R. flammula. Vid Sundholmens båt- 

länning.
R. flammula var. reptans

Sv. Rot. Tidskr., 57 (1963): 1
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R. repens 
Rhinanlhus minor 
Ribes nigrum 
R. »rubrum»
Rorippa islandica
Rubus arcticus
Rumex acetosa ssp. pratensis
R. aquaticus ssp. euaquaticus 
Sagittaria natans (conf. H. L.)
S. sagittifolia
Salix aurita x cinerea. Ingen av för- 

äldraarterna har påträffats 
inom området.

S. aurita x starkeana (det. C. B.)
S. glauca (conf. C. B.)
S. glauca x phylicifolia (det. C. B.)
S. hastata
S. hastata xmyrtilloid.es. En buske, 

den hittills enda i Sverige, vid 
områdets norra gräns (Julin 1961) 

S. hastata x repens (conf. C. B.)
S. lapponum
S. myrsinifolia (conf. C. B.)
S. myrsinifolia var. borealis (conf.

C. B.)
S. myrsinifolia xphylicifolia 
S. myrtilloides 
S. pentandra 
S. phylicifolia
S. repens. Såväl individ med röda 

som med gula kapslar.
S. starkeana
Scutellaria galericulata. Sedd av 

Almquist 1915 (1920, s. 131). 
Selaginella selaginoides 
Solidago virgaurea 
Sorbus aucuparia
Sparganium Friesii x simplex (conf.

G. M.)
S. simplex (conf. G. M.)
Stellaria crassifolia 
S. graminea 
S. longifolia

S. palustris1
Subularia aquatica. Sedd av Alm

quist 1915 (1920, s. 131). 
Taraxacum spp.
Thalictrum flavum 
Trientalis europaea 
Trifolium pratense
T. repens
Triglochin palustre 
Trollius europaeus 
Utricularia vulgaris 
Vaccinium myrtillus 
V. uliginosum 
V. vitis-idaea 
Valeriana sambucifolia 
Veronica longifolia 
V. scutellata. Sedd av Almquist 1915 

(1920, s. 132), förgäves eftersökt 
av mig, kanske utgången här. 

Vicia cracca 
Viola epipsila 
V. epipsila x palustris 
V. montana. Sedd också av Alm

quist 1915 (1920, s. 132).
V. palustris

Dessutom ha följande ogräs anteck
nats från gården Sundholmen: 
Anthriscus silvestris 
Artemisia vulgaris 
Capselia bursa-pastoris 
Cardaminopsis arenosa 
Carduus crispus 
Chamaenerion angustifolium 
Chenopodium album 
Chrysanthemum leucanlhemum 
C. vulgare 
Crepis tectorum 
Elytrigia repens
Erysimum cheiranthoides var. nodo

sum
Galeopsis bifida 
G. speciosa

1 Vad litteraturen beträffar torde arlen vara ny för Norrbotten, men enligt vad 
docent Lennart Holm, Uppsala, muntligt meddelat mig, har han för åtskilliga år 
sedan insamlat S. palustris just från denna lokal. Arten förekommer rikligt på flera 
punkter längs kusten från Haparanda ungefär 5 kilometer västerut till Vuono hamn 
men ej längre och ej i skärgården.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Linaria vulgaris 
Matricaria matricarioides 
Plantago major ssp. eumajor 
Rumex acetosella 
Sagina procumbens 
Spergula arvcnsis

Stellaria media 
Thlaspi arvense
Tripleurospermum maritimum var. 

inodorum
Urtica dioeca ssp. eudioeca

Det har icke lyckats mig att finna något med den isgångsbetingade 
ängen vid Sundholmen likartat område beskrivet i litteraturen. Hu
ruvida andra isgångsbetingade ängar finnas utmed Torne och Kalix 
älvar eller annorstädes, är mig obekant. Vid mina färder längs dessa 
älvar sommaren 1961 har jag varit uppmärksam på frågan och även 
på ett par punkter funnit ängsfragment, som synts mig kunna haft 
isskrapning som orsak till sin uppkomst. Man måste emellertid ha 
en mycket bättre kännedom om förhållandena på platsen än vad 
som är möjligt att erhålla vid ett kort besök, för att kunna bedöma, 
om exempelvis isöversvämning sker tillräckligt ofta för att ensam 
eller huvudsakligen kunna vara orsak till frånvaron av lignoser.

Även om flera islossningsbetingade ängar skulle komma att upp
täckas vid våra nordliga älvar, får dock ängen vid Sundholmen 
genom sin betydliga storlek, sitt endast i ringa grad kulturpåverkade 
tillstånd och det klara orsakssammanhanget beträffande ängens 
genesis anses vara ett sådant naturdokument, vars förstörande skulle 
innebära en i vattenlagens mening betydande förlust för vårt lands 
natur.

Eftersom ängens existens är beroende av den fria älvens våld
samma islossning, är det uppenbart, att den kommer att förstöras vid 
genomförandet av varje föreslaget alternativ till utbyggnad av Torne 
älv för kraftverksändamål.

Ängen, eller i varje fall dess omedelbara grannskap i norr, är klas
sisk mark. Det var här, som den unge Linné den 5 augusti 1732 
tyckte sig finna orsaken till den i Torneåtrakten rådande, i synnerhet 
om våren starkt dödande boskapssjukan. Han säger själv om detta: 
»Här taltes så mycket om Boskaps siukan, då om wintren några döö, 
men om wären oräknelige, så snart de koma på gräsle, ja 50 å 100 
mäst årligen. Jag söckte till den ängen de först släppas på. jag såg 
det war en mad älr kärr, såg och Cicuta aquatica till öfwerflöd af- 
beten och upäten, ergo sic argumenterdes. Boskapen om wären äta 
wähl up gräset, ty dö de snart, men om somaren taga en bit här, 
en där, ergo eij så mycket. I ängarne wäxer hon och in humidis,

Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 13 - 633870
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komer altså i höet, är orsaken till deras död då. Man ser af Wepfero, 
som henne till diverse diur gifwit, hwad swåra symptomata här af 
flutit; confer. Wisste altså jag i dag eij nödigare sak att undersöka 
om än denna, hälst som hon kunne praeoccuperas af en piga, som 
legdes där till på en månad att söka uht, och altså skulle profiteras 
för en sådan filen stad öfwer 200 plåtar.» (Linnaeus 1913 ,1732], 
s. 179.)

Linné antecknade från ängen ytterligare följande arter: Veronica 
erecta etc. (V. longifolia), Seleri etc. (Anthriscus silvestris), Gallium 
parisiense etc. (Galium uliginosum), Gallium album etc. (Galium bo- 
reale), Cruciata etc. (Galium palustre ssp. eupalustre), Clymenum 
parisiense etc. (Lathy rus palustris), Angelica tenuifolia etc. (A. silves
tris) och Sceptrum Carolinum (Pedicularis sceptrum-carolinum) (f.c., s. 
180; Brenner 1899, s. 6). Samtliga växa alltjämt inom området, 
ehuru Pedicularis sceptrum-carolinum numera blott förekommer på 
ett par ställen på Virtakaris västra del, vilka 1732 torde ha legat 
under havsytan.

Ängen vid Sundholmen har utgjort ett lättillgängligt och tacksamt 
exkursionsområde för biologiundervisningen vid Haparanda läro
verk och för den biologiska elevföreningen Natura där. Under talrika 
exkursioner i sådana sammanhang alltsedan början av 1940-talet 
ha åtskilliga iakttagelser kunnat samlas (pi. II, nederst). Det egentliga 
fältarbetet för denna uppsats har dock gjorts under sommaren 1957. 
Analyserna i tab. 1 -IV utfördes 18—27 aug. detta år. Den 12.8.1956 
demonstrerades ängen för deltagare i XIII:e internationella limnolog- 
kongressens exkursion. I juli 1961 ägnade jag någon tid åt besök 
på ängen i avsikt att aktualisera minnesbilden av densamma och 
komplettera artlistan. Det tycktes mig nämligen värdefullt, att en 
beskrivning av denna unika ängstyp inginge i redogörelsen för de 
undersökningar över ängar vid Torne och Kalix älvar, vilka jag i 
juli 1961 utförde på uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademiens na
turskyddskommitté.

För vegetationsanalyserna ha använts enkvadratmetersprovrutor. 
Analysvärdena äro uppskattade täckningsgrader enligt Hult—Ser- 
nander-Du Rietz (Sjörs 1956, s. 49).

Nomenklaturen följer för kärlväxternas del Hylander (1955) och 
beträffande mossorna Mårtensson (1955, 1956).

Jag har haft förmånen alt på ängen vid Sundholmen få samarbeta 
med min vän och f. d. elev, fil. mag. Svante Pekkari, vilken be
drivit egna undersökningar över områdets vattenvegetation.
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Professor G. Einar Du Rietz, Uppsala, har haft vänligheten alt 
läsa manuskriptet och därvid lämna en del för detsamma värdefulla 
anvisningar.

Mina f. d. kolleger, teckningslärare Bengt Nordlander och förste 
rektor Albert Pekkari, Haparanda, samt min f. d. elev, försäljnings
chef Per-Gunnar Mohss, Göteborg, ha beredvilligt biträtt med foto
grafering.

Bestämning resp. kontroll av insamlat material har välvilligt ut
förts av docent Sten Ahlner, Stockholm (S. A.), fil. dr Carl Blom, 
Göteborg (C. B.), lektor Edvard von Krusenstjerna, Djursholm
E. v. K.), professor Hans Luther, Helsingfors (H. L.), fil. dr Gunnar 
Marklund, Helsingfors (G. M.), docent Olle Mårtensson, Uppsala 
(O. M.), professor John Axel Nannfeldt, Uppsala (.). A. N.), pro- 
lessor Nils Sylvén, Lund (N. S.), professor Risto Tuomikoski, 
Helsingfors (R. T.) och fd. lic. Henrik Waldén, Göteborg (H. W.). 
Till alla dessa riktar jag ett varmt tack.

Manuskriptet avslutat i november 1961.

Summary.

The meadow caused by the debacle at Sundholmen in the mouth area 
of Torne River (Northeasternmost Sweden)

Forest is the natural type of vegetation on northern fresh-water 
shores below the high mountains. If the forest is replaced by meadow, 
this tact is due to the influence of man, who has for some reason 
removed the trees.

Exceptionally, meadow can arise in another way. In the northern 
rivers the ice in winter becomes a metre thick, and the coat of ice 
is still ol this thickness when it breaks up. When the snow thaws in 
spring, the water runs down into the river. The ice then breaks into 
pieces and, being lighter than water, these rise to the surface and 
drift with the current. W here the river valley is narrower or shallower, 
the ice-blocks clog, and they can totally till it out. The water then 
rises above the dam, and the river temporarily follows another course. 
When the rising water has reached a given level, the ice-blocks begin 
to move with great power in the new river valley. Any trees and 
shrubs in (he way are broken and swept away. If the described 
course is repeated frequently enough at the same place, no forest 
can arise there.

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1



Near the mouth of Torne River, close to the southern limit of the 
town of Haparanda, a relatively great area is to he found, where 
the above related circumstances prevail. Between the former isle of 
Sundholmen and the Finnish side the river-bottom has a stony sill, 
which causes a diminutive rapid (Finnish »korva»). At this point a 
barrage of ice is formed almost every year, above which the water 
and the ice find their way over the pastures west of Sundholmen 
(cf. Ihe map, fig. 1).

The terrain here is particularly flat, and the ground consists of 
moraine. Stones and blocks are, as it were, pressed down into the 
ground, forming an even and smooth surface reminiscent of a pave
ment. Between the stones and partly on them there is a thin, mould
like earth, which is very firm and tough owing to the closely felted 
roots. This kind of ground withstands damage by the ice, while 
everything else sticking up even a little is scraped off.

It is evident that trees and shrubs cannot attain any higher degree 
of growth here. The osiers, particularly Salix repens, come out best. 
S. hastata is also relatively patient, as are S. phylicifolia and S. 
myrsinifolia x phylicifolia. Specimens of the latter two are never more 
than half a metre high, and are always broken and tarnished. This 
applies to the northern, narrower part of the meadow, where the 
ice has its greatest scraping power. In the south the passage becomes 
wider, and from north to south wood plants increase in both height 
and density. Furthest south the vegetation can be characterized as a 
normal osier-bed, with occasional, marked interspersings of Alims 
incana and Betula pubescens, as well as pruce and some Scotch pine. 
However, the effect of ice is perceivable over the whole area.

The north extreme of the meadow has been investigated phyto- 
sociologically. Three separate plant communities can be distinguished, 
called here the Nardus community (meadow), the Calluna com
munity (meadow), and the Carex nigra community (meadow). They 
occur in this order from higher (drier) to lower (moister) levels. The 
differences in level, however, are very slight, and the flatness admits 
no sharp limits between the communities. Composition of species, 
dominance, and constancy of the three communities are clear from 
tables I—III. The size of the sample plots is one square metre through
out, and the values of analysis are estimated degrees of covering 
according to Hult-Sernander-Du Rietz (Sjörs 1956, p. 49).

On the meadow there are many smaller or larger, shallow depres
sions with fen vegetation. The bottom is often firm and hard, and 
So. Hot. Tidskr., 57 (1963): 1
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the vegetation is very varied. One of these depressions, “A” on the 
map, is analysed with regard to the vegetation (table IV).

From the meadow, 1X7 vascular taxa are recorded, and from 
Sundholmen Farm a further 24 weeds.

I have not been able to find any mention in the literature of another 
meadow which has been caused by the debacle. Nor have 1 seen 
such a meadow anywhere else.

Although other meadows caused by the breaking-up of ice may 
be discovered near our northern rivers, the meadow at Sundholmen 
must be regarded as a natural record of unique importance. It is 
of considerable extent, only little influenced by human culture, and 
the causes of its origin are unusually clear. To destroy this record 
would not only cause grave damage to the nature of Sweden but 
would also mean a loss to science.

As the existence of the meadow at Sundholmen is due to the violent 
debacle of the free river, it is obvious that it must be destroyed if 
the proposed construction at the Torne River for power installation 
is realized.

The meadow, or at any rate its immediate neighbourhood in the 
north, is historic ground. On August 5th, 1732, the young Linn/eus 
recorded here nine species of plant, all of which are still to be found 
there (Linnaeus 1913 [1732], p. 18«; Brenner 1899, p. 6).

On August 12th, 1956, the meadow was visited on an excursion 
by members of the 13th International Congress of Limnology.

The nomenclature of the vascular plants follows Hylander (1955) 
and, concerning the mosses, Mårtensson (1955, 1956).
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Explanation of the Plates.

PI. I.
Överst: Vattnet har sjunkit undan och lämnat väldiga isbråtar på ängen. I bak

grunden Sundholmens gård. Foto Bengt Nordländer, 6.5.1960.
Above: The receding water has left large heaps of ice on the meadow. In the back

ground, Sundholmen farmstead. Photo. Benot Nordlander, 6.5.1960.
Nederst: Samma vy om hösten. Foto Albert Pekkari, 31.10.1961.
Below: The same view in the autumn. Photo. Albert Pekkari, 31.10.1961.

PI. II.
Överst: Ängens norra del från öster. Mot Riekkolahöjdens granskog i fonden fram

träder Salix -Ainus incana-snårets från norr (t. h.) mot söder (t. v.) tilltagande 
höjd. Isen har sin största avskrapande kraft i norr. Pilarna markera ett bisamråttans 
vinterbo. Foto Albert Pekkari, 31.10.1961.

Above: The northern part of the meadow from the east. Against the spruce forest 
on Rick kola hill in the background, the—from the north (right) to the south (left)'— 
increasing height of the Salix - Ainus incana brushwood stands out. The scraping 
power of the ice is greatest in the north. The arrows mark a winter nest of Fiber zibe- 
thicus. Photo. Albert Pekkari, 31.10.1961.

Nederst: En exkursion på ängen strax efter översvämningen. Varje videtelning och 
ljungplanta är behängd med material från Torne älvs vattendrift (Polamogelon, Fon- 
tinalis, characéer osv.). Foto Per-Gunnar Mohss, senare delen av maj 1943.

Below: An excursion in the meadow immediately after the flood. Each osier offset 
and Calluna vulgaris plant is festooned with material from the water-drift of the Torne 
River (Potamogeton, Fontinalis, Charophijta, etc.). Photo. Per-Gunnar Mohss, at the 
end of May, 1943.
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KÄRLVÄXTFLORAN I BJÖRKETORPS OCH SÄTILA 
SOCKNAR I VÄSTLIGASTE SJUHÄRADSBYGDEN.

AV

ELOF CARLSSON.

De uppgifter, som jag i föreliggande uppsats lämnar rörande lloran 
i rubricerade socknar, är resultatet av många somrars kringströvande 
inom desamma, till att börja med som utflykter utan speciellt mål, 
först så småningom mera systematiskt ordnade med en grundligare 
undersökning av kärlväxtfloran i sikte. Att denna inte kan göra 
anspråk på att vara en slutgiltig inventering, är jag fullt medveten 
om. Därtill är, alla cykelfärder och fotvandringar till trots, områdets 
olika delar alltför ojämnt undersökta. Dessutom har jag av tidsskäl 
måst begränsa undersökningen av den tidigaste vår- och den senaste 
höstfloran högst avsevärt.

Geografi och geologi.

Björketorps och Sätila socknar tillhör Bollebygds resp. Marks 
härader i västligaste S juhäradsbygden. Belägna ca tre mil sydost 
om Göteborg, utgör de älvsborgslänets västgräns mot dels nordligaste 
Halland, dels Göteborgs och Bohus län. Socknarna, som återfinns å 
generalstabsbladen 25 och 33 (Kungsbacka NV och Borås SV), upp
tar en totalareal av 2 1/4 kvmil, varav 146 kvkm eller i det närmaste 
2/3 ligger i Sätila. Därav utgöres 86 % av land. Vatten täcker alltså 
hela 14%, en relativt hög siffra betingad av ett flertal stora sjöar, 
främst Lygnern, vars vida yta sträcker sig närmare en mil in i sock
nen i nordostlig riktning från hallandsgränsen räknat. — Sätila i 
denna uppsats gäller socknen — ej storkommunen med samma namn, 
vilken tillkom 1952 genom sammanslagning med Hyssna socken.

Björketorp, den nordligare och mindre av de båda socknarna, hat
en yta av 78 kvkm, fördelad på 94% land och 6% vatten.

Största utsträckningen har området i nord-sydlig riktning med ett
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1



40 ELOF CARLSSON

Fig. 1. Undersökningsområdet är beläget i västligaste delen av Sjuhäradsbygden.
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avstånd av 27 km fågelvägen mellan Sätilas sydspets i Lygnern och 
Björketorps nordligaste hörn i Y. Nösjön (tidigare benämnd Ned- 
sjön), vid vilken 1 lindås, Göteborgs livligt frekventerade vintersport- 
ort, är belägen. Största bredden uppgår till dryga 18 km.

Sjuhäradsbygden domineras hell av Sydsvenska höglandet, vars 
nordvästra utlöpare väller in över västgötagränsen och förlänar läns
delen karaktären av skog- och myrrikt bergland. I detta avseende 
utgör undersökningsområdets socknar intet undantag, även om de 
genom sill läge längst ut på sluttningen mot de angränsande slättbyg
derna blir mer öppna än trakterna längre österut. Skogsmarken om
fattar nämligen 63 % av Sätilas och 68 % av Björketorps yta, medan 
endast 15 å 16% är odlad jord.

Berggrunden är väsentligen uppbyggd av de rnäingsfattiga, ofta 
sura bergarter, som bildar den sydvästsvenska gnejsregionens ut
präglade oligotrofområde. Merendels täcks den av morän av varie
rande mäktighet. Denna ersätts egentligen endast i de större dal
gångarna av andra lösa jordlager. Överallt är den lika mager som den 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Fig. 2. Moränen är ofta rik på större eller mindre block.

grund den höljer. Allt tyder på att den leder sitt ursprung från den 
närmaste omgivningen. Så består exempelvis de stenar och block, 
varav den är sammansatt, av samma bergarter som de kringliggande 
bergens. Kalk eller annat lättvittrat material saknar den sålunda.

Inom området förekommer också rullstensgrus i relativt stor ut
sträckning. Det bildar emellertid knappast några egentliga åsar, var
för grusförekomsternas sträckning i regel markeras endast av de 
sandkullar, som här och var höjer sig något över omgivningen. Störst 
är Sätilaåsen, som framför kyrkan bildar en rätt betydande bank. 
Någon större betydelse för växtligheten äger inte heller rullstensgruset, 
då det är lika lokalt som moränmaterialet och sålunda nästan ute
slutande utgöres av gnejser, som dominerar i grannskapet.

Självfallet är förutsättningarna för ett lönande jordbruk i dessa 
skogstrakter minimala. Men med seg energi bröt man mark i den 
steniga grunden och tog nogsamt tillvara varje liten odlingsbar jord
lapp. Åkrarna blev oansenliga, odlingsrösena och stengärdesgårdarna 
däremot imponerande. Och ändå blev utbytet så ringa, att andra 
näringsfång måste tillgripas för att hålla nöden från knutarna. Så 
vandrade »knallarna från Mark» med sina av vävnader och andra

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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hemslöjdsalster fyllda påsar, och rullade fororna från Bollebygd, 
fullastade med laggkärl till bygderna runt om.

Nu är de små torpens tid förbi. Beklämmande är att se, hur öde
torpens antal alltjämt ökar (såvitt de inte apteras till sommarstugor), 
och hur tegarna gror igen eller planteras med skog. Snart nog skvall
rar endast resterna av en stenfot om var hus och fähus stått, och 
några mossiga aplar eller ett ogenomträngligt snår av snöbär och 
häckspiréa är allt, som är kvar av trädgården. Intressant är dock 
att se, hur envist vissa av täppornas blomster, trots svält och så omild 
behandling som kreaturstramp, ännu dröjer sig kvar, ja, på sina håll 
t. o. m. breder ut sig i omgivningen.

Sådana odlingsrester är exempelvis Phalaris arundinacea f. picta, 
vanligen benämnt »rannegräs», Lilium bulbiferum, Ornithogalum 
umbellatum, Saponaria, akleja, desmeros och Lysimachia punctata.

Topografi.

Landskapsbilden karakteriseras av den starkt brutna topografin 
i höglandets ytterområden, vilka genomkorsas av en mängd vidare 
eller trängre dalgångar. 1 många av dessa ersätts granen, som i övriga 
delar är det förhärskande trädet, av lövträd. Denna dalarnas ljusa 
grönska och framför allt deras rikedom på fagra sjöar och vattendrag 
förlänar dem en natur, som bjärt kontrasterar mot de omgivande 
åsarnas allvarstyngda barrskogsgrönska och djärvt modellerade 
branter och stup. Mångenstädes störta dessa lodrätt i sjön nedanför, 
och hyllorna i dem utgör, oåtkomliga som de är från både ovan och 
nedan, av pilgrimsfalk och korp högt skattade häckningsplatser.

1 allmänhet når inte bergen någon större höjd. Högst är Häggesås 
i norra Björketorp med sina 200 m ö. h.

Åtminstone de större dalstråken är i stort sett orienterade från 
nordost till sydväst. Redan en flyktig blick på kartan visar, att så 
gott som samtliga större sjöar inom området har sin största utsträck
ning i nämnda väderstreck. Det enda egentliga undantaget är Ing- 
sjöarna, som sträcker sig i öst-västlig riktning och ävenledes avrinner 
västerut genom Lindomeån.

Mäktigast och ur jordbrukssynpunkt viktigast är Storåns dalgång. 
Öppen och välodlad genomlöper den båda socknarna och delar 
därvid det omgivande landskapet i en östlig och en västlig barrskogs- 
platå, för att i sin sydligaste del fyllas av Lygnerns vatten. Dalen är 
huvudbygd. Under postglacial tid utgjorde den nämligen en av de 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Fig. 3. Mångenstädes störtar de skogklädda åsarna brant i sjön nedanför. Ö. Ingsjöns
norra strand.

fjordar, som från havet i väster trängde djupt in i landet. »I dessa 
fornfjordar avlagrades de fina och lättodlade sediment av lera och 
sand, vilka slutligen allteftersom landhöjningen fortskred, och havet 
drog sig tillbaka, lyftes upp ovan vattenytan. De utgör i våra dagar 
Marks och Bollebvgds häraders bästa åkerjordar.» (Moberg 1951.) 
Ända till norr om Björketorps kyrka är leran mångenstädes märgel - 
förande, och märgelgravarna var talrika förr, då märgeln användes 
till jordförbättringsmedel.

Temperatur och nederbörd.

Beroende på områdets förhållandevis ringa avstånd till havet — 
mellan två och tre mil — påverkas dess klimat i hög grad av detta, 
i all synnerhet som de förhärskande vindarna är västliga eller syd-

Su. IM. Tidskr., 57 (1963): 1
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västliga. Av observerade vindar i göteborgsområdet kommer ungefär 
30 % från dessa väderstreck och för fuktig och mild atlantisk luft in 
över land. Härav följer bl. a. lång höst och därmed lång vegetations
period. Räknar man med en dygnsmedeltemperatur av lägst + 3°, 
sträcker den sig över dryga sju månader, 220-230 dagar (Selander 
efter Atlas över Sverige). Vintrarna är milda med en medeltemperatur 
för kallaste månaden av ca — 2°, medan somrarna är rätt svala. Medel
temperaturen för juli är mellan 15 och 16°. Detta i förening med en 
mycket hög nederbörd gynnar de suboceaniska arterna, vilkas antal 
också är stort.

Den ovanligt höga nederbörden beror på att de starkt fuktighets- 
mättade vindarna vid mötet med höglandet pressas i höjden och 
tvingas att avge sin fuktighet i så riklig mängd, att området blir ett 
av Sydsveriges nederbördsrikaste med en årlig nederbörd av mellan 
800 och 900 mm, ett förhållande inte enbart av godo, då dessa rik
liga vattenmängder hjälper till att urlaka en redan förut rätt mager 
jordmån. Regnrikaste månaden är augusti. Även vintertid ger dessa 
pålandsvindar ofta nog nederbörd i form av regn.

Undersökningsområdets vegetation.
Skogarna. Som tidigare nämnts, upptar skogarna ungefär 2/3 av 

områdets yta. Den ojämförligt största delen utgöres av barrskog, mes
tadels ren granskog, på torrare marker med inblandning av tall. 
Dess ståndort är den magra moränen och uppvisar följaktligen en 
markflora av anspråkslösaste slag med lingon och blåbär som do
minanter. Av övriga kärlväxter förekommer allmänt Lycopodium 
clavatum och annotinum, vilka sällan eller aldrig saknas, Athyrium, 
Lastrea dryopteris och phegopteris, Dryopteris filix-mas, Maianthe- 
mum, Luzula pilosa, Poa trivialis, Oxalis, Ramischia, Trientalis och 
Melampyrum silvaticum. I den glesnande skogen bildar Pteridium 
och på solexponerade kalhyggen Deschampsia flexuosa sammanhäng
ande växttäcken. På de senare förekommer också i stor utsträckning 
Chamaenerion, medan skuggade blockrika skogssluttningar ofta rik
ligen kläds av Calamagrostis arundinacea.

Något mindre vanliga är Lycopodium selugo, Dryopteris spinulosa 
och dilatata, Goodyera, Moehringia, Pyrola chlorantha, Lactuca, Mo- 
notropa och Stellaria longifolia. På fuktigare skogsmark tillkommer 
dessutom Equisetum silvaticum, Carex dioeca, canescens och echinata, 
Vaccinium uliginosum och Viola palustris samt sällsynt Corallorhiza 
och Listera cordata.
Sv. Hot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Fig. 4. Största delen av skogen utgöres av barrskog, mestadels ren granskog.

I sluttningen mot Ingsjöarnas östända möter en skogstyp, där ek, 
björk och i fuktigare avsnitt al utgör ett påfallande starkt inslag. 
Fältskiktet i denna avviker avsevärt från den rena barrskogens och 
pekar hän emot tidigare lundvegetation. Här ses bl. a. Blechnum, 
Luzula multiflora ssp. congesta, Carex montana och remota (i ett al
kärr), elongata och tumidicarpa, Glyceria fluitans, Cardamine flexuosa, 
Chrysosplenium, Mercurialis, Circaea alpina, Stachys silvatica och de 
vanliga VYo/a-arterna samt längst upp emot krönet, där lövträden 
dominerar helt, Glyceria declinata vid en källa för kreaturens vattning.

Lövskogen täcker blott en ringa del av den skogbärande terrängen. 
Det är främst björk och ek, som ingår i lövdungarna, men sällan i 
rena bestånd. Även aspen bildar emellertid rätt ansenliga dungar,

Sv. Hot. Tidskr., 57 (1063): 1
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där den får tillfälle att breda ut sig. Så tycks det vara detta trädslag, 
som först tar de övergivna torpens tegar i besittning, sedan slåtter 
och betesgång inte längre lägger hinder i vägen för dess framträng
ande. Björken bildar här och var små kärrskogar och fyller dessutom 
tillsammans med aspen de luckor, som uppstår genom avverkning i 
barrskogen. Undervegetationen i dessa dungar är av torftigaste slag.

Vad eken angår, växer även den på näringsfattigt underlag i ganska 
stor utsträckning. I dess dungar ingår både Quercus robur och petraea. 
Söderut i Sätila ändrar lövskogen karaktär i så måtto, att inslaget 
av bok blir kraftigare. Här består dungarna till stor del av bok och 
ek, övervägande Quercus petraea. Även våra övriga ädla lövträd är 
rikligt företrädda. Annars spelar de ädla lövträden en underordnad 
roll och uppträder i allmänhet som solitärer. Endast linden, vars 
egentliga ståndort är dalsidornas rasbranter, kan någon gång bilda 
små dungar, som vid Tolared och Gökalid.

Myr ar n a, som upptar en relativt stor del av arealen i dessa neder- 
bördsrika men näringsfattiga urbergstrakter, har karaktären av mos
sar och fattigkärr med lor dem utmärkande vegetation. De allmän
naste arterna är Carex echinata, canescens, panicea och rostrata, 
Eriophorum vaginatum, som på sina håll är fullständigt allenarå- 
dande, och E. angustifolium, Potentilla palustris, Drosera rotundifolia 
och Vaccinium oxycoccos. Ytterst sällan saknas Narthecium och Erica. 
Ibland tillkommer — ehuru ej så allmänt — Carex magellanica och 
limosa, pulicaris och pauciflora, Trichophorum caespitosum, Rhyncho- 
spora alba, Eleocharis pauciflora, Drosera anglica, Andromeda, Empet- 
rum och Menyanthes.

Betydligt rikare växtlighet företer det kärr, som från Kråkereds- 
tjärn i Sätila sträcker sig ål sydväst och utfyller den smala svacka 
mellan två parallella bergryggar, av vilka den norra bär ett snårskikt 
av hassel och ett fältskikt med Convallaria och Polygonatum verticil- 
latum. I sluttningen ner mot kärret, som har ett pH av 6,2, är träd
skiktet sammansatt av gran, björk, ek, oxel (ett ex.) och al, vilken 
sistnämnda bildar en bård runt själva kärrmarken. I snårskiktet 
växer huvudsakligen brakved, och fältskiktet består av Equisetiim 
silvaticum, Lycopodium annotinum, Vaccinium uliginosum och Rubus 
saxatilis. I de blötare partierna träffas mellan glesa Phragmites-strån 
Eriophorum angustifolium, Trichophorum alpinum, Eleocharis mamil- 
lata, Carex naginata, pulicaris och hostiana, Parnassia, Pinguicula, 
Galium palustre, Menyanthes och Peucedanum, vilken m. e. m. all
mänt återfinnes på de ilesta myrmarker. Här uppräknade växter är 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Fig. 5. Myrgölarnas vegetation är ytterligt fattig. Denna ägde blott en gles bård av 
näckrosor. Mossen på bortre stranden är klädd med låg marig tallskog.

koncentrerade till en liten del av myren, medan övriga delar bär 
anspråkslösare myrväxter. Kring avloppsbäcken växer Molinia, 
Myrica och Viola palustris rikligt.

Sjöarna inom undersökningsområdet ligger så gott som undan
tagslöst i moränmarkerna och hör följaktligen till den oligotrofa sjö
typen, Lobeliasjöarna. De större har mestadels blockrika stränder, 
sandig botten och ett förhållandevis klart vatten, medan barrskogar
nas små tjärnar är myrgölar, kännetecknade av gungflyartade strän
der, lös, dyig botten och ett m. e. m. starkt brunfärgat vatten. Någon 
enstaka gång utgöres stranden vid dessa småsjöar av berg.

Vegetationen är i såväl klarvattensjöar som myrgölar tämligen 
artfattig och gles. Både Phragmites och Scirpus lacustris förekommer 
allmänt men ingenstädes i tätare bestånd. I vikar med dyig botten 
utgöres vassarna ofta av dyfräken (Equiseium fluviatile) eller ersätts 
de vid läade stränder av en Care.x vesicaria-hkrd. I övrigt är Alisma 
plantago-aquatica, Menyanthes och Lysimachia thyrsiflora vanligaste 
övervattenväxter, samt Glyceria fhiitans och Typha latifolia i vikar 
med något näringsrikare vatten.

So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Flytbladsväxterna utgöres mestadels av näckrosor, Potamogeton 
natans och i ett par av de större sjöarna Sparganium angustifolium. 
Vanligast hland långskottsväxterna är vattenformen av Juncus bulbo- 
sus, som under senare år tilltagit så, att den helt dominerar växtlig
heten i vissa av sjöarnas grundare vikar. Längst österut i O. Ingsjön 
växer en undervattensform av Hippuris med långa sammanfallande 
blad och den ansenliga längden av drygt 1 1/2 m.

Klarvattensjöarnas vanligaste art är Lobelia. Tillsammans med 
hoiites lacustris, som mångenstädes förekommer i riklig mängd, bildar 
den gröna mattor på bottnen. 1. echinospora är däremot betydligt 
sällsyntare. Tidvis översvämmade stränder hyser ej sällan ymniga 
Litlorella-förekomster. På några få lokaler påträdas Eleocharis multi- 
caulis och unigliimis, Lycopodium inundatum och Rhynchospora fusca, 
medan Subularia är funnen på endast tre lokaler. I övrigt utgöres 
strandvegetationen av Myrica-snår med en eller annan Peucedanum 
eller av Molinia, där inte al eller tall går alldeles ner till strandkanten 
och utestänger annan vmxtlighet.

Även myrgölarna kantas av en torftig flora bestående av framför 
allt Scheuchzeria, Carex rostrata och lasiocarpa, Potentilla palustris 
och Myrica. Mera sällan ses Carex limosa.

l)e rinnande vattnen utgöres dels av moränområdets många 
större och mindre bäckar, dels av Storån och dess ti11 Ilöden. De 
förstnämnda har naturligtvis samma näringsfattiga vatten som sjö
arna de kommer ifrån och en i stort sett likartad Hora. Karaktärsväxt 
är Potamogeton polygonifolius, som ytterst sällan saknas. F. ö. märks 
Sparganium minimum, Juncus bulbosus, Myriophyllum alt er niflo rum 
och i lugnare höljor Alisma, Ranunculus /lammula och näckrosor.

Storån uppvisar i lugnvattnen imponerande ruggar av Scirpus la
custris och Phragmites. Ute i strömfåran svänger i takt med vattnets 
rörelser Potamogeton alpinus och gramineus, Myriophyllum och Cal- 
litriche hermaphroditica, medan stränderna kantas av Glycerin fluitans 
och maxima, Calamagrostis purpurea, Lythrum och småväxter som 
Montia, Peplis och Callitriche stagnalis.

Lundarna hör S t o r å - L y g n e r n dal e n till. Som den äger den bör
digaste jorden, har den även den kräsnare lloran. Så är bäck- och 
ådalarnas slänter i allmänhet klädda av hassel och bär ett fältskikt 
sammansatt av mera krävande örter som Roegneria canina, Paris, 
Anemone hepatica, Actaea och Melandrium rubrum, emellanåt med 
inslag av vårlök, som inte tycks vara så allmän, Polygonatum multi- 
florum och verticillatum, Stellaria nemorum, Crepis paludosa, och i 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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fuktigare partier Matteuccia, Cardamine amara, Impatiens samt nere 
vid själva strandbädden Care.v acuta, Iris och Caltha.

Allra vackrast är lundvegetationen utbildad i sluttningen mot Lyg- 
nern nedanför Årenäs gård. Här träffar man förutom blåsippor i 
översvallande rikedom och övriga »vanliga» lundväxter jämväl några, 
som här har sin enda växtplats inom området, t. ex. Allium ursinum 
i riklig mängd, Melica uniflora, Lathyrus niger, Sanicula, Circaea 
intermedia, Lathraea, Adoxa och Corydalis fabacea. Dessutom växer 
här Hypericum montanum, Stachys silvatica, Satureja vulgaris och 
Origanum, vilka i övriga delar förekommer sparsamt på endast några 
få lokaler. 1 snårskiktet ses Crataegus, Hedera och Lonicera pericly- 
menum.

Även inom moränområdet finner man någon enstaka gång små 
ansatser till lundvegetation. I allmänhet rör det sig om mycket be
gränsade växtplatser med ett ringa antal arter och individer. Vika i 
Björketorp har exempelvis en sådan med Carex montana, blåsippor 
och rikligt med konvalje under en skärm av hassel och låga ekar. 
I dess omedelbara närhet växer dessutom Carex digitata, Pyrola mi
nor och P. media.

Torrare marker. Söderlutande starkt solexponerade ängar och 
beteshagar, hedartade platser och bergiga skogssluttningar, liksom 
berghällarnas skrevor och avsatser har sin speciella Hora av örter, 
som hinner fullborda livscykeln, innan sommartorkan sätter in på 
allvar. Så är sandheden öster om Björketorps kyrka bevuxen med 
Luzula campestris, Festuca ovina, Carex ericetorum, C. pilutifera, 
Lychnis viscaria, Anemone pulsatilla, Arabidopsis, Lotus, Pimpinella 
saxifraga, Calluna, Jasione, Erigeron acre, Antennaria, Hieracium 
pilosella och Taraxacum.

På torrängar vid Hulta har backsippan slagit följe med Silene 
cucubaliis. Bland övriga torrmarksväxter märks Ranunculus bulbosus, 
Turritis (sparsam), Trifolium arvense, Myosotis discolor och hispida, 
Galium saxatile, som ofta förekommer ymnigt å öppna, steniga skogs
marker, och Hypochoeris radicata.

Samtliga lokaler för Botrychium lunaria utgöres av ödetorpens 
gräsbevuxna tegar, senast nyttjade som beteshagar. Tyvärr är just 
dessa lokaler utsatta för risken att förstöras genom bebyggelse eller 
skogsplantering. Det senare är fallet med lokalen för B. lunaria och 
matricariifolium, på vilken granarna redan börjar bli stora.

I klippskrevornas och hällarnas tunna jordlager trivs Woodsia 
ilvensis, Asplenium septentrionale, Spergula vernalis, Silene rupestris, 
4 - 633870 So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Prunus spinosaLuzula multiflora ssp. congcsta

Fagus silvatica Potentilla anglica O = P. angl. x P. erecta

Fig. 6. Utbredningen av några suboceaniska arter.

Sv. Jiot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Matteuccia struthiopteris Iris pseudacorus

Potamogeton polygonifolius Anemone pulsatilla

Fig. 7. Utbredningen inom undersökningsområdet av Matteuccia struthiopteris och Iris 
pseudacorus (eutrofa arter) samt Potamogeton polygonifolius och Anemone pulsatilla

(oligotrofa).
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Scleranthus-arterna, Sedum acre, annimm och sparsamt rupestre, Saxi
fraga granulata, Senecio silvaticus och Antennaria dioeca.

Glesare lövskogssluttningar och skogsbryn hyser Polygonatum 
odoratum, Melica nutans, Briza media, Carex montana och digitata, 
Astragalus glgcgphgllus, Hypericum montanum och Satureja vulgaris. 
Dessutom tillkommer i mera skuggade delar Polypodium och Lactuca 
muralis.

Kulturmarkernas vegetation innefattar de vanliga åker- och 
trädgårdsogräsen med bl. a. Galium mollugo, vilken är påfallande 
riklig i de llesta vallar och trädgårdar; allmänna är också Brassica 
campestris, Barbarea vulgaris, på sina håll Erodium, Euphorbia he- 
lioscopia och Galeopsis speciosa, medan Raphanus är mindre allmän. 
Vallarna omramas emellanåt av en bländande vit bård av Cerastium 
arvense.

På dikesrenar och vid vägkanter träffas Festuca pratensis, Arrhena- 
therum elatius, som under senare år tilltagit och numera ofta kläder 
de nygjorda slänterna med täta bestånd, Calamagrostis epigeios, vilken 
också bildar kraftiga bestånd, Bromus inermis, Rubus plicatus och 
nessensis i väldiga snår, Potentilla ereeta, anglica och anserina, som 
även hör gårdsplanerna till, Alchemilla glaucescens och acutiloba, 
Trifolium spadiceum, vilken 1961 sågs törsta gången i rätt stor mycken
het i kanten av en liten, ringa trafikerad väg, Anthyllis, Thymus 
serpyllum, Linaria, som ävenledes rikligen pryder banvallarna, Ver- 
baseum nigruin, Carlina, vars enda lokal nu är helt utplanad av 
effektiva vägskrapor, och Cirsium heterophyllum, som följer dikena 
utefter vägen från Hällingsjö ända in i Fjärås socken. Arctium minus 
är här en sällsynthet med endast några få lokaler, med etl undantag 
belägna i vägkanter. Epilobium adenoeaulum söker sig till dikena och 
tar för vart år allt fler av dem i besittning.

Av här uppräknade arter tilldrar sig Potentilla anglica och dess 
hybrid med P. ereeta största intresset. Första fyndet gjordes 1952. 
Sedan dess har jag funnit den på ytterligare några lokaler, alla be
lägna i den magrare delen av området. En av dem ligger vid samma 
väg som den första lokalen och är således av likartad beskaffenhet. 
Den är dock betydligt mindre belyst, då vägslänten vetter åt norr och 
dessutom krönes av en gärdesgård, som ytterligare avskärmar solen. 
Dessvärre löper lokalen risk alt förstöras genom rätning av vägen. 
Redan har den naggats något i kanten. Två andra växtplatser med 
vardera etl exemplar utgöres av relativt skuggad gräsmark i glesa 
skogsbryn. Marken något fuktig. Senaste fyndplatsen gäller en torr 
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och starkt solexponerad beteshage i Sätila vid Hullet,. Även här rörde 
det sig om ett enda exemplar.

Mindre vägar och skogsstigar karakteriseras ofta av ymniga före
komster av Juncus bufonius. På liknande lokaler, ehuru något mindre 
fuktiga, påträffas den för området nya Juncus tennis, vidare Sieglingia, 
Holcus mollis, Carex leporina, och på trampade fästigar Juncus squar- 
rosus. Radiola, som gärna växer i själva väggruset, har emellertid 
med den ökade trafiken och det bättre vägunderhållet flerstädes för
svunnit ur bilden.

Suboceaniska arter.

Redan tidigare har framhållits, att områdets maritima klimat gyn
nar de s. k. suboceaniska arterna, vilka därför är ganska rikt re
presenterade i de båda socknarnas flora. De mest typiska av dessa 
är Erica tetralix och Narthecium, vilka redan nämnts i annat sam
manhang. Bland övriga må nämnas: Blechnum, Allium ursinum, 
Luzula multiflora ssp. congesta, Juncus squarrosus, Melica uniflora, 
Carex hostiana och pilulifera, Fagus, Quercus petraea, Cardamine 
flexuosa, Teesdalia, Prunus spinosa, Sedum rupestre, Trifolium dubium, 
Astragalus, Radiola, Mercurialis, Hypericum montanum, Hedera, Hyd- 
rocotyle, Armeria maritima, Gentiana pneumonanthe, Gentianella 
baltica, Galium saxatile, Lonicera periclymenum, Pedicularis silvatica, 
Littorella och Hypochoeris radicata.

Tidigare uppgifter rörande områdets flora.

Floran i Sjuhäradsbygdens båda västligaste socknar, Björketorp 
och Sätila, har inte tidigare varit föremål för någon mera ingående 
undersökning. Fullkomligt bortglömt har väl området ej varit, men 
de uppgifter, som tidigare författare publicerat, har i allmänhet rört 
enstaka m. e. m. rara objekt eller någon intressant lokal. Visserligen 
utgav A. Rudberg 1902 sin Förteckning öfver Västergötlands fanero- 
gamer och kärlkryptogamer, vilken var ämnad att bli en hela land
skapet omfattande llora »med uppgift om växeställen». Tyvärr blev 
den emellertid av utrymmesskäl så begränsad, »att utom för mycket 
sällsynte växter, icke varje känd speciallokal kunnat anföras». I regel 
lämnas visavi det aktuella området inte mer preciserade uppgifter 
än Bollebygds härad eller Marks härad. Och som vartdera av dessa 
består av ett flertal socknar, som endast i undantagsfall namnges, 
blir fynden mestadels omöjliga att lokalisera.
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1929 lämnar G. Kjellberg i »Kärlväxternas ståndorter och ut
bredning i Västergötland» ett 30-tal växtlokaler från Sätila. Flertalet 
uppgifter rör socknens rikare del — trakterna kring Storån och Lyg- 
nern —, medan författaren i övriga fall nöjt sig med endast socken
namnet. Antalet lokaler inom Björketorp är betydligt blygsammare, 
samtliga från ett mycket begränsat avsnitt av socknen (Hällingsjö). 
Avhandlingen ingick i Meddelanden från Göteborgs Bot. Trädgård 
IV: 1928.

I samma publikation återfinnes dessutom »Växtgeografiska bidrag 
från Göteborgsområdet samt angränsande delar av Västergötland och 
Halland» av T. Borgvall. Dessa angränsande delar omfattar bl. a. 
Björketorp och Sätila.

I Natur i Västergötland (1951) har C. Bliding i uppsatsen »Djur- 
och växtliv i Sjubäradsbygden» behandlat området utefter Lygnerns 
norra strand med dess mycket omväxlande flora. Att denna lockat 
även andra botanister, vittnar en hel del ark i Göteborgs herbarium 
om.

Slutligen må nämnas Hård av Segerstads Sydsvenska Horans 
växtgeografiska huvudgrupper (1924) och Hulténs Atlas över växter
nas utbredning i Norden (1950), vars kartmaterial naturligtvis också 
berör det aktuella området.

Förklaringar till artlistan.

Följande artförteckning bygger till övervägande del på egna iakt
tagelser från exkursionerna runt om i bygderna. Anteckningarna 
samlades på listor över Björketorp (Bj) och Sätila (Sä), varefter de 
överfördes till kartor. För att därvid nå en säkrare uppfattning av 
artens frekvens delades vardera socknen i fyra likstora ytor genom 
räta linjer från norr och väster. De arter, som då återfanns på minst 
tre lokaler inom varje delyta, dvs. på 12 lokaler inom socknen i fråga, 
betecknades som allmänna, medan sådana som uppvisade färre an
tal lokaler inom samtliga rutor eller saknades i några av dem fick 
beteckningen tämligen allmänna.

Under arbetets gång har för området intresserade lämnat bidrag, 
vilka redovisas under signaturerna Lund«. = tullkontrollör Folke 
Lundberg, Göteborg, Olh = rektor Manne Ohlander, Göteborg, 
Halldén = agronom Ragnar Halldén, Sätila, Skarin = lantbrukare 
Alrik Skarin, Sätila, K. F. E. = lantbrukare Karl-Erik Eriksson, 

Sätila, Wft = notarie G. A. Westfeldt, Borås.
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Signaturerna Rudberg, Borgv. och G. Kj. hänvisar till ovan
nämnda skrifter av Rudberg, Borgvall och Kjellberg.

Författarens signatur har kommit till användning endast, då ny
fynd gjorts under gemensam exkursion med någon bidragslämnare 
och i så fall tillsammans med dennes, t. ex. Oi.r & E. C.

Nomenklaturen följer Förteckning över Nordens växter (1. Kärlväx
ter), utgiven av Lunds Bot. förening 1955, dock med utelämnande 
av auktorsbeteckningar.

Då artlistan upptar en del namn, som ej återfinnes på generalstabsbladen, 
torde en orientering angående dessa vara av nöden. Sluttn. mot Ö. Ingsjön 
betecknar sålunda det skogklädda området mellan kungsbackavägen (vägen 
Hällingsjö-Kungsbacka) och östligaste delen av Ingsjöarna.
»Gråbergs ödetorp» ligger inom detta område närmast sjöstranden.
»Bengtsa torp» liksom »Knalls» är ortsbefolkningens namn på ödetorp i Vika, 

Björketorp.
Rötjärn = lilla tjärnen ca 200 m Ö om gårdstecknet Lervik vid Ö. Ingsjön. 
Dytjärn = mycket liten tjärn ca 400 m NO om föregående.
Örelund =den västligaste av gårdarna i Lervik vid Öresjön på gränsen. 
Staråsen ^åsen omedelbart Ö om Ingsjön på gränsen mellan socknarna. 
Bäckdal vid Gisslå = gränsbäcken mellan Björketorp och Sätila.
Mossbacka =gård vid landsvägen SV om Ubbhults kapell.
Kråkereds skola: vid vägen mitt för kapellet.
Vägen till Flyberget =ca 500 m S om Flyksnäs.
Mörtsjöos och Mörtsjöbro = gårdarna S resp. N om Mörtsjön. 
Ramnhultabergen = sluttn. mot Lygnern mellan Årenäs och Buerås.

Till sist vill jag rikta ett varmt tack till alla, som genom upplys
ningar om växter och växtlokaler medverkat till att göra beskriv
ningen fylligare. Mitt varma tack också till fil. dr C. Blom och docent
G. Degelius, som alltid beredvilligt stått till tjänst med granskning 
av mera kritiska arter, samt till intendent Bo Peterson för värdefull 
hjälp vid genomgången av Göteborgs herbarium.

Artlista.
Lycopodium selago. — Bj: Vika flerst., vid bäcken N om Torsktjärn, 

Lervik, N om Staråsen, Eriksmyst, Fåreberg Storegård, Sundhult. Sä: slutt
ningen mot Ö. Ingsjön flerst., Hultet, Ingsjölider, Råryggen, S om Ramsjön 
(E. C. & Olr), Svanshult (Halldén), Torrås (E. C. & Olr).

L. inundatum. Bj: Ilindås vid V. Nösjön (Gbgs herb.). Sä: Mölne- 
backa i norra ändan av Oxsjön och Kärrsgärde vid gränsen till Fjärås 
(Halland).

L. annotinum. Allmän.
L. clavatum. Allmän.
L. cornplanatum ssp. anceps. - Bj: granskog N om Bäckaviken, Vika
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i blandskogen mellan »Bengtsa» torp och sjökanten åt väster, Hindås (G. 
Degelius). Sä: Hästebacka (Borgv.).

Isoétes lacustris. - Bj: Ö. Ingsjön, Gingsjön, sågdammen vid Hälling- 
sjö, Stockasjön. Sä: Storån vid Löjtnantsgården, Ramsjön.

I. echinospora. — Bj: Hällingsjö (Borgv.), Ö. Ingsjön, Kåsjön (Borgv.). 
Sä: V. Ingsjön (Borgv.), Lygnern (G. Kj.), Fagrasjön, St. Svansjön.

Equisetuni arvense. - Allmän.
E. silvaticum. Allmän.
E. pratense. — Bj: Fåreberg, Backa. Sä: Löjtnantsgården vid bron över 

Storån, Gäddhult, Hede.
E. palustre. — Bj: Eriksmyst i landsvägsdike vid tjärnen, Lönnekulla 

i kärrmarken ca 200 m S om gården (vid landsvägen), Rogården vid bäcken 
rikl. Sä: Kärra vid bäcken, Hulta Storegård.

E. fluviatile. — Allmän.
E. hiemale. — Bj: sandåsen ca 500 m Ö om kyrkan.
Botrychium lunaria. Bj: torrbacken ca 200 m NO om Torsktjärn 

(Sture Nilsson & E. C.), »Bengtsa» ödetorp i Vika rikl. Sä: Hultet i gräs
marken N om landsvägen, Hästebacka (Skarin).

B. matricariifolium. - Bj: enstaka tillsammans med B. lunaria vid 
»Bengtsa» torp.

Pteridium aquilinum. Allmän.
Matteuccia struthiopteris. — T. allmän i Storåns och dess biflödens 

dalgångar, dessutom i Bj: lundar S om Rävlanda sanatorium, Fåreberg 
Storegård vid vägen, Smedstorp i kärrmark Ö om landsvägen, Grössryd 
vid bäcken. Sä: Lygnern NV om Flohult (Olr & E. C.).

Woodsia ilvensis. — Bj: Mörtsjöos, Lönnekulla, Grössryd, Gisslå, Ve- 
lingsgärde, Rävlanda ca 400 m Ö om sanatoriet, Fåreberg, Sandlid. Sä: 
Gäddhult vid Ö. Ingsjön, Rya, Kocksberg, Årenäs (Lundb.), Buerås i Do
mänstyrelsens reservat (Lundb.), Halvarsgärdet (G. Erdtman), Grimmered.

Cystopteris fragilis ssp. eiifragilis. - Bj: Vika flcrst., Eriksmyst vid 
korsvägen, Lindåsen i ängen mot Asksjön. Sä: kyrkmuren, Smälteryd vid 
avtagsvägen till Kråkered, mellan Smälteryd och Buerås (Lundb.), Buerås 
(G. Kj.), Årenäs (Lundb.), Tåstekulla (Lundb.), Ramnhultabergen (Wft).

Athyrium filix-femina. - Allmän.
Lastrea phegopteris. Allmän.
L. dryopteris. - Allmän.
Dryopteris filix-rnas. - Allmän.
D. cristata. - Bj: Gingsjön (Borgv.). Sä: V. Ingsjön (Borgv.).
D. spinulosa. - Allmän.
D. dilatata. — Bj: Staråsen, Vika vid Dytjärn. Sä: sluttningen mot Ö. 

Ingsjön, Löjtnantsgården vid ån, Ingsjölider.
Blechnum spicant. - Bj: Hindås vid Nösjön (Gbgs herb.), Hällingsjö 

(Rudberg), 300 m S om Bäckaviken ett trettiotal ind. (E. Svensson). 
Sä: flerst. i sluttningen mot Ö. Ingsjön, St. Abborrtjärns västsida (Lundb.).

Asplenium trichomanes. — T. allmän.
A. septentrionale. — Bj: norra Ingsjöstranden flerst., Örelund vid går

den rikl., Eriksmyst, Velingsgärde vid vägen, Gisslå på bergknalle vid vägen, 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1



Fåreberg Storegård, Björboås. Sä: Svanshult vid gränsen mot Fjärås (Olr 
& E. C.), bergsluttning N om St. Damm, Torrås (Olr & E. C.), Årenäs 

(Wft), Buerås (Wft), Tåstekulla (Wft).
Polypodium vulgare. Allmän.
Picea abies ssp. europaea. — Allmän.
f. virgata. — Sä: Oljanäs (Hultet) (L. Johansson). Två individ, av vilka 

det äldre om ca 8 meters höjd stod i relativt tät granskog och visade tendens 
att dö. Endast de övre grenarna bar ännu något grönt. I)et andra, som växte 
i brynet, var ca 4 m högt och vid prima liv. Dess ålder enl. gårdens ägare 
mellan 10 och 15 år.

Pinus silvestris. —- Allmän.
Juniperus communis. - Allmän.
Typha latifolia. — Bj: dammen vid ålderdomshemmet, Bråtared, Vika 

vid Rötjärn. Sä: Ö. Ingsjöns västligaste vik, Gäddhults tjärn.
Sparganium minimum. — Bj: bäcken till Torsktjärn, Smedstorps bäck. 

Sä: mellan Flyksnäs och Ubbhults kap., bäcken från Hällingsjö såg, bäcken 
från St. Abborrtjärn vid landsvägen.

S. angustifolium. — Bj: Ö. Ingsjön, Öresjön, Kåsjön, Torsktjärn, Ram
sjön (Borgv.), Stocksjön. Sä: V. Ingsjön vid Dala, Oxsjön, Ramsjön (Olr &
E. C.).

S. simplex. — Bj: Häbbäcken vid landsvägsbron.
S. erectum ssp. microcarpum. — Bj: Häbbäcken vid landsvägsbron, 

Smedstorp. Sä: Håtjärnsbäcken vid landsvägsbron, Dalstorp.
Acorus calamus. - - Sä: Lygnern vid Flohult (Wft).
Calla palustris. — T. allmän.
Triglochin palustre. - Bj: Vika flerst., Gingsered vid tjärnen, Gröss- 

ryd, Ramsjön (Olr & E. C.). Sä: St. Öresjön vid Rybacke, Kärrsgärde vid 
Oxsjön, Kråkeredstjärn, mosse vid vägen till Flyberget.

Potamogeton alpinus. — Sä: Storån vid Rya. Dessutom uppgiven av 
Kjellberg för Sätila. Huruvida uppgiften gäller socknen eller byn fram
går ej.

P. polygonifolius. — Allmän.
P. natans. — Bj: Ö om Hällingsjö idrottsplats, dammen vid ålderdoms

hemmet, Gingsereds tjärn. Sä: Gäddhults tjärn, Håkankila i ån, Ö. Ingsjöns 
västligaste del, Kråkeredstjärn, Hästebacka (Skarin).

P. gramineus. — Sä: Storån vid Hulta, Lygnern (G. K.l).
Alisma plantago-aquatica. - Allmän.
Scheuchzeria palustris. — Bj: mossen S om Torsktjärn, St. Ringtjärn 

rikl. Sä: lilla tjärnen Ö om Änketjärn, Kråkeredstjärn, Håtjärn.
Narthecium ossifragum. Allmän.
Allium ursinum. — Sä: Årenäs rikl. (Lundb.).
Gagea lutea. — Bj: Värred i ådalen, Rävlanda Mellangård vid »Vättes- 

hålan». Så: Storån vid landsvägsbron, Hulta, Rudet, Årenäs (Lundb.), 
Flohult (E. C. & Olr).

Lilium bulbiferum. — Bj: Vika vid »Knalls» ödetorp (1939).
Ornithogalum umbellatum. — Bj: Vika vid »Knalls» (1939). Sä: »Fluge- 

bergen» mellan Lygnern och Ramsjön (Lundb.) (1939).
Maianthemum bifolium. Allmän.
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Polygonatum odoratum. — Bj: Grössryd vid Kolsåsen.
P. multiflorum. Sä: Hulta Storegård (K. E. E.).
P. verticillatum. — Sä: Löjtnantsgården flerst. i sluttn. mot Storån, 

Ubbhult vid avtagsvägen till Sätila, Hulta Storegård (K. E. E. & E. C.), 
Buerås (G. Kj.).

Convallaria majalis. — Allmän.
Paris quadrifolia. Bj: Gisslå vid gränsbäcken. Sä: Löjtnantsgården 

vid bron, Kärra nära utloppet av bäcken N om husen, Hulta Storegård 
(K. E. E.), Gunnagård, Flohult (Wft), Årenäs (Wft).

Iris pseudacorus. ■—■ T. allmän utefter Storån. F. ö. påträffad endast 
vid Gäddesjöbäckens utlopp i Lygnern (E. C. & Olr).

Juncus squarrosus. — Bj: mellan Asksjön och Hällsjön, Lindåsen vid 
bron S om Asksjön, Ö om Mörtsjön, mellan Yadet och Lilla Ringtjärn, 
Vika flerst., Gingsered, skogsvägen mellan Gingsered och Mörtsjön, Ram
sjön (E. C. & Olr), Stockabäck vid pensionatet. Sä: Hultet, »Gråbergs» 
ödetorp, mellan Ubbhult och Flyksnäs, Ö om Änketjärn rikl., Mölnebacka 
vid Oxsjön, N om St. Damm.

J. compressus. - Bj: Vika i betesmarken framf. Emil Johanssons. Sä: 
Hultet.

J. tenuis. — Bj: Mörtsjöbro vid gamla landsvägen, Örelund vid spången 
över bäcken N om gården och rikl. på stigen mot sjön, Björboås vid bäcken 
rikl.

J. bufonius. - Allmän.
J. bulbosus. — Allmän.
J. articulatus. — Allmän.
JT. alpinus ssp. nodulosus. - Allmän.
J. ejfusus. - Allmän.
J. conglomeratus. Allmän.
J. filiformis. —- Allmän.
Luzula pilosa. — Allmän.
L. carnpestris. T. allmän.
L. multiflora ssp. occidentalis. - Allmän.
— ssp. congesta. — Sä: ett par lokaler i sluttn. mot Ö. Ingsjön, Hultet, 

S om Kråkereds skola, Mossbacka S om idrottsplatsen.
Setaria ilalica. — Bj: Vika (Björkbacka) (1948). Inkommen med gräsfrö?
Sieglingia decumbens. Allmän.
Molinia coerulea. — Allmän.
Phragniites communis. Allmän.
Nar dus stricta. Allmän.
Melica nutans. Allmän.
M. uniflora. — Sä: Årenäs (Lundb.), Tåstekulla (Wft).
Glyceria fluitans. Allmän.
G. declinata. ■ — Bj: Fåreberg Lillegården där vägen skär bäcken, Backa 

i landsvägsdiket nedom husen. Sä: Hultet (Granhult, kring en kokälla i 
skogsbrynet N om betesmarken), bäcken från Håtjärn nära utloppet, Mölne
backa vid bäcken från sågen.

G. maxima. — Bj: Storån vid Backa. Sä: Storån vid Håvet (Olr &E. C.).
Festuca ovina ssp. vulgaris. ~ Allmän.
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F. rubra. Allmän.
F. pratensis. —- Allmän.
Lolium perenne. Bj: Vika i gräsmatta (inkommen med gräsfrö), 

Gärdet, Västergården. Sä: dikesrenen utanför prästgården, Hästebacka.
L. temulentum. — Bj: Rävlanda station även f. leptochaetum (Borgv.) 

(1931).
Poa annua. Allmän.
P. supina. — Sä: Löjtnantsgården på trampade stigen innanför ledet 

vid bron.
P. trivialis. — Bj: Vika, Bäckaviken, Eriksmyst, Ö. Ingsjöns norra 

strand, Smedstorp. Sä: Gäddhult, Ingsjölider, Björlanda, Erikslund.
P. pratensis ssp. angustifolia. - Sä: Hullet på betesmarkerna N om 

gamla vägen, Kärra i sluttn. mot ån.
— ssp. eupratensis. Allmän.
— ssp. irrigata. — Bj: Lindåsen på gårdsplanen vid ödegården.
P. compressa. — Bj: Örelund bakom ladugården.
P. nemoralis. - Allmän.
P. palustris. ■— Bj: bäcken från dammen vid ålderdomshemmet.
Briza media. - T. allmän.
Cynosurus cristatus. — Bj: Vika (Lövkulla). Inkommen med gräsfrö. 

Sä: Kärra i sluttn. mot bäcken, Löjtnantsgården mot ån, Härkila.
Dactylis glomerata. — Allmän.
Arrhenatheruin elatius ssp. vulgare. — T. allmän. Har under senare 

år blivit allt vanligare och kläder nu mångenstädes vägslänter och skär
ningar.

A. pubescens. — Bj: Grössryd vid avtagsvägen till Röberg. Sä: Smälte- 
ryd vid bron.

A. pratense. — Bj: Eriksmyst vid landsvägen N om tjärnen. Sä: Kärra 
på vägslänt i backen mot Storån.

Deschampsia caespitosa. Allmän.
D. flexuosa. - Allmän.
Aira praecox. — Sä: Tåstekulla (Wft), Årenäs (Wft).
A. caryophyllea. — Bj: Vika (Lövkulla) (1957). Inkommen med gräsfrö.
Holcus lanatus. — Allmän.
H. mollis. — Bj: T. allmän. Sä: Hästebacka, Granhult vid gamla lands

vägen, Kärra flerst., Smälteryd, Lövås vid St. Öresjöns nordända.
Apera spica-venti. — Bj: Rävlanda station (Borgv.). Sä: Björlanda.
Calamagrostis epigeios. — Bj: V om L. Ringtjärn, 200 m N om Kat- 

rinefors, landsvägen vid Kåsjön, Ö om Mörtsjön, ca 500 m N om Öresjön. 
Sä: T. allmän.

C. purpurea. Bj: Hällingsjö (Borgv.), Bäckaviken. Sä: Jäxhult, 
landsvägen ca 200 m Ö om dämmet i Ö. Ingsjön, Löjtnantsgården vid 
Storån rikl., Smälteryd vid bron, Lygnerns nordspets (Wft).

C. canescens. — Bj: Mörtsjöos, Hällingsjö vid vägskälet till Kungsbacka, 
Ö om Gingsjön, Grössryd, 200 m Ö om Hindås station. Sä: Dala vid Ing
sjön, Kalvshult, mellan Flyksnäs och Ubbhult, St. Öresjöns nordända vid 
Lövås, Kärrsgärde vid gränsen, Lygnerns nordspets (Wft), Smälteryd (Wft).

C. arundinacea. - Allmän.
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Agrostis stolonifera. - Allmän.
A. gigantea. — Bj: Mörtsjöos vid gamla kvarnen.
A. tenuis. — Allmän.
A. canina. — Allmän.
Alopecurus pratensis. — Allmän.
A. geniculatus. Allmän.
A. aequnlis. — Bj: Hindås vid V. Nösjön (Gbgs herb.).
Phleum pratense ssp. vulgare. - Allmän utefter vägarna, dessutom 

flerst. i sandtäkterna.
Phalaris arundinacea. - Allmän utefter Storån och dess bifloder. Dess

utom: Bj: dammen vid ålderdomshemmet, Häbbäcken, landsv. mellan 
Kyrkhult och Skansen, nya vägen mellan Hindås och Rävlanda, Rävlanda 
Västergården. Sä: Rya, Björlanda, Svanshult.

var. picta. Förvildad ur trädgårdar eller som odlingsrest på ödetorpen. 
Bj: Hällingsjö i diket vid gästgivaregården (1934), Eriksmyst vid »Skoma
karns» torp (1958). Sä: Appelskog, Flyksnäs (1960).

Anthoxanthum odoratum. —— Allmän.
— var. rnajus. Bj: Vika.
Bromus inermis. — Bj: Hällingsjö vid landsv. Ö om Gingsjön, Habäck 

vid sågen, Rävlanda vid järnvägsövergången, Gärdet. Sä: ca 300 m Ö om 
bron vid Smälteryd, Kalvshult i backen mot bron.

B. a rvensis. — Bj: Hindås station (Borgv.).
B. hordeaceus. Allmän.
Brachypodium silvnticum. — Sä: Tåstekulla (Wft).
Elytrigia repens. - Allmän.
Roegneria canina. Bj: Rävlanda Mellangärden, Backa. Sä: Kärra, 

Löjtnantsgården, Västergården, Rydet, Härkila, Erikslund.
Eriophorum vaginatum. - Allmän.
E. angustifolium. - Allmän.
Scirpus silvaticus. Allmän utefter Storån. Dessutom: Bj: Gisslå, 

Häbbäcken, Smedstorp, Fåreberg. Sä: Gunnlered, bäcken vid Svanshult, 
Arenäs, Lygnerns nordspets (Wft).

S. lacustris. — Allmän.
Eleocharis palustris. T. allmän.
E. mamillata. — Bj: skogskärr N om Rävlanda (Borgv.), vid kyrkan 

(Borgv.). Sä: S om Kråkeredstjärn.
E. uniglurnis. — Öresjön på gränsen mellan Bj och Sä.
E. rnulticaulis. — Bj: Gingsjöns södra strand, Stockasjön (Olr & E. C.). 

Sä: Oxsjön, Ramsjön.
E. acicularis. Sä: Lygnerns nordspets (Wft).
E. pauciflora. - Sä: V om Kråkeredstjärn.
Trichophorum alpinum. Sä: kärrmark S om Kråkeredstjärn.
T. caespitosum ssp. austriacum. Bj: St. Ringtjärn, Asksjön vid 

utloppet. Sä: sluttn. mot Ö. Ingsjön, Öresjön, Kråkeredstjärn.
— ssp. germanicum. Bj: Vika vid Dytjärn. Sä: Hults mosse, Oxsjöns 

norra strand, Kärrsgärde, mosse på gränsen mot Tostared, L. Öresjön (E. C.
& Olr), Tolaredssjön rikl.

Rhynchospora alba. T. allmän.
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Rh. fusca. Bj: Kåsjöns södra ända, Torsktjärn, lilla ön i Ö. Ingsjön, 
Ramsjön (Olr & E. C.). Sä: Kråkeredstjärn.

Car ex dioeca. Bj: Eriksmyst vid tjärnen, mosse vid Lindåsen, Gröss- 
ryd. Sä: sluttn. mot Ö. Ingsjön, mellan Flyksnäs och Ubbhult (Lundb.), 
S om Kråkeredstjärn, S om Kråkereds skola.

C. canescens. - Allmän.
C. remota. - Bj: Eriksmyst. Sä: 300 m Ö om Ingsjön, Ingsjölider strax 

söder om gränsen, Arenas (C. Bliding).
C. elongata. Bj: ca 300 m S om Eriksmysts skola. Sä: sluttn. mot 

Ö. Ingsjön, Ingsjölider tillsammans med C. remota.
C. echinata. - Allmän.
C. contigua. - Bj: Vika. Sä: Gäddbult (Lundb.).
C. leporina. - Allmän.
C. nigra. — Allmän.
C. acuta. — Flerst. utefter Storån. F. ö. Bj: Häbbäcken, damm i grus- 

täkten vid Rydet. Sä: bäck ca 1 km S om Härkila.
C. magellanica. Bj: Vika vid Rötjärn, Långetjärn, St. Ringtjärn. Sä: 

vid vägen till Flyberget, Hultet, Mattjärn (Lundb.), Kråkeredstjärn, Hå- 
tjärn.

C. limosa. — Bj: Eriksmyst vid tjärnen (Borgv.), Ö. Ingsjön, Vika vid 
Dytjärn, Asksjön vid utloppet. Sä: Ingseredsbro, Håtjärn, Hults mosse.

C. vaginata. — Bj: ca 300 m S om Lönnekulla, tjärnen vid Eriksmyst, 
Sundshult (E. C. & Olr). Så: 100 m S om Flyksnäs, Näset, Kråkeredstjärn.

C. panicea. — Allmän.
C. hostiana. - Sä: kärrmark S om Kråkeredstjärn.
C. Oederi ssp. euoederi. - Allmän.
— ssp. pulchella. - Bj: Ö. Ingsjöns norra strand, Asksjöns utlopp, 

Stockasjön (Olr & E. C.). Sä: Öresjöns södra strand, Oxsjön.
C. tumidicarpa. — Bj: Vika flerst., S om Bäckaviken, Mörtsjöos vid 

gamla kvarnen. Sä: sluttn. mot Ö. Ingsjön, Grebbeshult, Jäxhult, 100 m 
S om Flyksnäs.

C. lasiocarpa. — Allmän.
C. vesicaria. — Allmän.
C. rostrata. - Allmän.
C. hirta. — Sätila utan närmare lok.-uppg. (G. Kj.).
C. pallescens. — Allmän.
C. digitata. — Bj: Vika flerst., Bäckaviken, Eriksmyst, Grössryd, Gisslå. 

Sä: T. allmän.
C. rnontana. - Bj: Grössryd, Rävlanda Östergården, Staråsen, Vika, 

Eriksmyst, Björboås. Sä: sluttn. mot Ö. Ingsjön, Ramsjön (Lundb.), Göka- 
lid (E. C. & Olr), Grimmered, Kråkered, Flohult.

C. pilulifera. — Allmän.
C. caryophyllea. — Bj: Vika, Hägnen, Böttorp. Sä: Hästebacka, Göka- 

lid (E. C. & Olr), Grimmered, Kärra, Håvet, vägslänten vid kyrkan.
C. ericetorum. — Bj: Vika, sandåsen ca 500 m Ö om kyrkan rikl. Sä: 

Gökalid (Olr & E. C.), Grimmered.
C. pulicaris. — Bj: S om tjärnen i Eriksmyst, Vika mellan stranden och 

»Bengtsa» torp rikl. Sä: Hultet, Gäddhult, S om Kråkeredstjärn.
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C. pauciflora. — Bj: S om Torsktjärn, St. Ringtjärn, Eriksmyst vid 
tjärnen, nära Gösjön (Borgv.). Sä: Hultet, sluttn. mot Ö. Ingsjön.

Platanthera bifolia. — T. allmän.
Dactylorchis rnaculata. —- Allmän. En i det närmaste vit form före

kommer rikligt å mycket torr ljungmark vid ITultet i Sä.
Listera cordata. —- Bj: S om Ringtjärnarna, Vika ca 100 m SV om 

Dytjärn. Sä: sluttn. mot Ö. Ingsjön, Hästebacka (Vivan Skarin), Svintjärn 
(Borgv.), Strömma (Rudberg).

Goodyera repens. — Bj: Vika flerst., Eriksmyst (Borgv.), Rävlanda. 
Sä: Hästebacka (Vivan Skarin), Kalvshult (Borgv.), Gäddhult, Hulta 
Storegård (K. E. E.), N om St. Damm, Svanshult (Halldén), Strömma 
(Hali.dén).

Hammarbya paludosa. — Sä: Strömma vid Härsjön (Skarin).
Corallorhiza trifida. — Bj: Vika vid Dytjärn. Sä: sluttn. mellan Hultet 

och Ö. Ingsjön flerst.
Populus tremula. — Allmän.
Salix myrsinifolia. - Sä: mellan Smälteryd och St. Öresjön.
S. aarita. — Allmän.
S. cinerea. T. allmän.
S. caprea. - Allmän.
S. repens. — Allmän.
— var. arenaria. — Bj: Lervik vid Öresjön, Vika, Rydet, Sjönnered. 

Sä: flerst. i sluttn. mellan Hultet och 0. Ingsjön, Hästebacka, Rya, Björ- 
landa, Svanshult.

S. fragilis. Bj: skansen mellan Gingsjön och vägen. Sä: Löjtnants- 
gårdcn, Lygnern nedom kyrkan (Wft).

S. pentandra. - T. allmän.
Myrica gale. Allmän.
Corylus avellana. — Allmän i slättbygdens och dalgångarnas eutrof- 

områden, medan lokalerna f. ö. ligger mycket glest. I barrskogstrakterna 
saknas den helt.

Betula verrucnsa. — Allmän.
B. pubescens. - Allmän.
Alnus glutinosa. Allmän.
Fagus silvatica. Bj: Smedstorp (bokskogen här med all säkerhet 

planterad), Gisslå. Sä: rikl. i SV. delen mellan Lygnern och gränsen mot 
Fjärås. F. ö. Flohult, Smälteryd, Mattjärn (Halldén).

Quercus robur och petraea förekommer ofta blandade om varandra.
Ulmus glabra. — Bj: Gingsjöns nordända, Velingsgärde, Backa, Nolån 

vid östgränsen. Sä: Hultet, Gäddhult, Hästebacka (Skarin), Ingsjölider, 
Ubbhult, Kärra, Ö om kyrkan, Årenäs, Tåstekulla (Wft), Buared (Wft).

Humulus lupulus. Bj: Vika, Gärdet, Sundshult. Sä: Hultet, Härkila, 
Långtjärns nordända (Lundb.), Halvorsgärdet, Blåsås (Olr & E. C.).

Urtica urens. — T. allmän.
U. dioeca. — Allmän.
Rumex aquaticus ssp. euaquaticus. Bj: Vid Hällingsjö damm. Sä: 

Kärra, Ingsjölider, Hultet.
R. longifolius. - Allmän.
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R. longifolius x obtusifolius. — Bj: Hällingsjö.
R. crispus. - Allmän.
R. obtusifolius. — Bj: Velingsgärde, Backa. Sä: Hultet, Hulta, Håkan- 

kila, Flohult (Olr), Svanshult.
— var. agrestis. - Bj: Hällingsjö vid gästgivaregården. Sä: Smälteryd.
R. acetosa ssp. pratensis. — Allmän.
R. thyrsiflorus. — Sä: Björlanda.
R. acetosella. — Allmän.
Polygonum aviculare. — Allmän.
P. viviparum. —■ Bj: Eriksmyst på betesmarken NV om gården.
P. arnphibium. - Bj: Rydet i grushålan, Dalagården. Sä: Rya, Härkila.
P. minus. - Sä: Mölnebacka vid sågen, Erikslund.
P. persicaria. — T. allmän.
P. lapathifolium ssp. nodosum. — Bj: Backa. Sä: Härkila, Ubbhult, 

Elinhult.
— ssp. pallidum. — Allmän.
P. hydropiper. — Allmän.
P. dumetorum. - Bj: Vika. Sä: Tåstekulla, Buerås (Wft).
P. convolvulus. — Allmän.
Chenopodium album. — Allmän.
Ch. pratericola. — Bj: Rävlanda station (Borgv.) (1932).
Ch. polijspermum. — Bj: Vika (Lövkulla) (1959). Förmodligen inkommen 

med trädgårdsjord.
Ch. bonus-henricus. - Sä: Buerås (Wft) (1962).
Ch. glaucum. — Ink. med jord.
Atriplex patida. - Bj: Mörtsjöos vid avtagsvägen till Vika. Sä: Backa.
Montia fontana ssp. lamprosperma. — Sä: Elinhult, Håkankila i 

Storån, Mölnebacka vid sågen, Kärrsgärde vid Oxsjön, Sätila utan närmare 
lok.-uppg. (G. Kj.).

Stellaria nemorum ssp. montana. — Sä: Löjtnantsgården rikl. i 
sluttn. mot Storån, Årenäs (Lundb.).

S. media. - Allmän.
S. alsine. — T. allmän.
S. palustris. — Bj: Bäckaviken, Eriksmyst N om tjärnen, Hällingsjö 

vid kungsbackavägen, Ö om idrottsplatsen. Sä: landsvägsdike S om Ö. 
Ingsjöns östända, Ingsered vid bron, Björlanda i bäcken från Håttjärn, 
Staråsen, Näset.

S. graminea. — Allmän.
S. longifolia. — Bj: Vika flerst., Bäckaviken, V om Kåsjön, Eriksmyst, 

Ingsjölider vid gränsen. Sä: ca 500 m V om Ingseredsbro, Kalvshult, Hultet, 
landsvägen vid Ö. Ingsjöns östända.

Cerastium arvense. — Bj: Vika (»Knalls»), Gingsered, Lönnekulla, 
Grössryd vid Kolsåsen. Sä: Gunnlered, Västergården, sandtäkten vid kyrkan.

C. holosteoides. — Allmän.
C. glomeralum. — Bj: Vika (Lövkulla) (1951). Inkommen på obekant sätt. 

Är sedan ett tiotal år tillbaka ett ganska vanligt trädgårdsogräs här.
C. semidecandrum. - Bj: kalhygge 200 å 300 m V om Vadet, Vika på 

»Knalls» ödetorp. Sä: Gökalid, Tåstekulla (Wft), Årenäs (Wft).
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Sagina nodosa. - Sä: Lygnerns norra strand.
S. subulata. - Sä: Tåstekulla (Wft), Årenäs (Wft).
S. procumbens. — Allmän.
Arenaria serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. Bj: Vika flerst., Lervik, 

Kyrkhult i grustaget. Sä: Håvet i grustaget, utanför kyrkmuren, Tåstekulla 
(Lundb.).

Moehringia trinervia. T. allmän.
Spergula arvensis. — Allmän.
S. vernalis. — Sä: Sätila utan närm. lok.-uppg. (G. Kj.), kyrkan (Wft), 

Kronäng (Wft).
S. rubra. — Sä: enst. ex. i landsvägsdiket utanför prästgården.
Scleranthus perennis. T. allmän.
S. annnns. T. allmän.
Agrostemma githago. — Bj: Rävlanda. Tycks nu helt ha försvunnit 

från trakten.
Lychnis flos-cuculi. Allmän.
Viscaria vulgaris. — Allmän.
Silene cucubalus. — Sä: Hulta på sandås mellan vägen och ån.
S. rupestris. — T. allmän.
Melandriurn album. - Bj: Dalagården vid vägkanten utanför ladu

gården. Sä: landsvägsdiket utanför prästgården.
M. rubrum. Bj: Staråsens norra sluttn., Grössryd, Backa i åkanten. 

Sä: Löjtnantsgården, Bosgården (Wft), Rudet.
Saponaria officinalis. Bj: Vika (»Knalls»), Kyrkhult, Velingsgärde, 

Dalagården (1939). Sä: Hultet (1960). Trädgårdsrymling eller odlingsrest.
Nymphaea alba. Allmän.
Niiphar luteum. Allmän.
Aquilegia vulgaris. — Bj: Vika flerst., Eriksmyst i skogspartiet S om 

skolan, Lindåsen, Grössryd. Sä: Råryggen, Backa, Mossbacka, Flyksnäs 
(Lundb.), Ö om Tåstekulla (Lundb.), Årenäs vid sjökanten.

Actaea spicata. Bj: Grössryd på Kolsåsen, Rävlunda (Rudberc, 
torde väl avse Rävlanda). Sä: Årenäs (Lundb.), Tåstekulla (Wft), Håkan- 
kila i åbrinken.

Caltha palustris. — Allmän i Storåns och dess tillflödens dalgångar, 
medan den i moränområdet förekommer på mycket få lokaler och på 
dessa ofta i enstaka eller några få exemplar.

Trollius europaeus. T. allmän.
Anemone hepatica. — Allmän — t. allmän i slättbygdernas och dalarnas 

lundar, i övriga delar sälls. Bj: Vika (Sörhaga), Grössryd på Kolsåsen rikl. 
Sä: Mölnebacka, Gäddhult (Lundb.), Hästebacka (Skarin), NO om Svans- 
hult, Torrås (E. C. & Oi.n).

A. nemorosa. — Allmän.
A. ranunculoides. - Lär ha funnits vid Storån i Värred. Trots intensivt 

sökande har den emellertid ej återfunnits.
A. pulsatilla. Bj: grusåsen ca 500 m Ö om kyrkan, Rävlanda Väster

gården, vägen mot Ramsjön. Dessutom Björketorp utan närm. lok.-uppg. 
(Rudberg). Sä: Llulta, Rya, vid kyrkan i slänten mot vägen (Lundb.).
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Ranunculus trichophyllus. — Sä: bäcken från Gäddesjön i Hyssna nära 
utloppet i Lygnern, vid landsvägsbron Ö om Blåsås.

R. auricomus. — T. allmän.
R. acris ssp. boraeanus. — Allmän.
R. repens. — Allmän.
R. bulbosus. — Sä: kyrkan (Wft), Tåstekulla (Lundb.), Årenäs (Lundb.), 

Gökalid i sluttn. mot gården (Olr & E. C.), Grimmered, Gunnlered (Olr), 
torrbacken mot bäcken i Kärra, Hjorthulan (Wft).

R. flammula. — Allmän.
— var. reptans. -— Bj: lilla ön i Ö. Ingsjön, Gingsjön, Stockasjön (E. C. & 

Olr). Sä: V. Ingsjön vid Jäxhult, Ingsered vid bron, Öresjön, Hulta, St. 
Öresjön, Oxsjön vid gränsen mot Fjärås, Lygnern (Wft).

R. ficaria. — T. allmän i Storådalen. Dessutom Sä: Hulta, Svanshult, 
Grimmered, Årenäs (Lundb.), Torrås (Wft), Ramnhultabergen (Wft).

Myosurus minimus. — Sä: Tåstekulla (Lundb.).
Berberis vulgaris. - Sä: S om Hjorthulan (Wft), Tåstekulla (Wft).
Chelidonium majus. — Bj: Vika (Lövkulla) troligen inkommen med 

trädgårdsjord. Sä: vid kyrkan och Ö om denna (Lundb.), SV om kyrkan 
(G. Erdtman).

Corydalis fabacea. — Sä: Årenäs.
Fumaria officinalis. — Allmän.
Brassica campestris. — Allmän.
Sinapis arvensis. — T. allmän.
Raphanus raphanistrum. — Bj: Sjötorp, Bäckaviken, Kåhult. Sä: 

Hultet, Björlanda vid vägen till Härkila, SV om kyrkan (Wft).
Thlaspi arvense. — Allmän.
Th. alpestre. — Bj: Värred Nedergården vid ladugården, ca 200 m Ö 

om grustäkten vid Rydet, Böttorp på vägrenen. Sä: Hästebacka (Skarin), 
vid kyrkan, landsvägen mot Hyssna (Lundb.), Svanshult (Halldén), 
Blåsås vid bäcken (Olr & E. C.).

Teesdalia nudicaulis. — Sä: Tåstekulla (Lundb.), Årenäs (Wft).
Capsella bursa-pastoris. — Allmän.
Hornungia petraea. — Bj: Vika (Lövkulla). Ett ex. i ett trädgårdsland. 

Förmodligen har frö följt med annat material från Öland och skakats ut här.
Subularia aquatica. — Bj: Ö. Ingsjön, Gingsjön (Borgv.). Sä: Lygnern 

(G. Erdtman).
Bunias orientalis. — Bj: Rävlanda station (1934).
Erophila verna. — Allmän.
Armoracia rusticana. — Sä: Hultet i landsvägsdike (1958).
Cardamine impatiens. — Sä: Årenäs och Ö om Tåstekulla (Lundb.).
C. hirsuta. — Sä: Tåstekulla (Lundb.).
C. flexuosa. — Sä: vid landsvägen ca 300 m Ö om Ö. Ingsjön, Kärra i 

bäckdalen N om gården, Hulta Storegård i sluttn. mot ån, Buerås i Domän
styrelsens reservat (Lundb.), Årenäs (Wft).

C. amara. - Bj: Vika, N om Torsktjärn, Björboås vid bäcken, Habäck 
i gränsbäcken, Fåreberg Lillegård i bäcken vid landsvägen, Stockabäck 
(Olr & E. C.). Sä: T. allmän.

C. pratensis. Allmän.
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KÄRLVÄXTFLORAN I BJÖRKETORP OCH SÄTILA 65

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1



66 ELOF CARLSSON

Barbarea vulgaris. — Allmän.
B. stricta. — Bj: dammen vid ålderdomshemmet.
Arabidopsis thaliana. — T. allmän.
Turritis glabra. — Bj: Bäckaviken vid vägen, Björboås vid vägen 

bakom ladugården, Velingsgärde. Sä: sandtäkten vid kyrkan, Tåstekulla 
och Ö därom (Lundb.), Sätila utan närm. lok.-uppg. (G. Kj.), Årenäs (Wft).

Rorippa islandica. - - Bj: Vika. Inkommen med jord. Sä: bäck S om 
Erikslund.

Erysimum hieraciifolium. — Sä: Rya.
E. cheiranthoides. — Allmän.
Sisymbrium altissimum. — Bj: Rävlanda station (Borgv.) (1928).
Camelina sativa. — Bj: Rävlanda station (Borgv.) (1928).
Sedum telephiurn ssp. maximum. - Allmän.
S. rupestre. — Bj: Hällingsjö (Marieberg). Sä: Buerås (G. Kj.), Kronäng 

(Wft).
S. annuum. — Allmän.
S. acre. — Bj: Eriksmyst (ödetorpet vid tjärnen), Grössryd. Sä: Gunnle- 

red, Hulta, utanför kyrkmuren, Gökalid (Olr & E. C.), Grimmered.
Parnassia palustris. — Sä: kärr S om Kråkeredstjärn.
Saxifraga granulata. — Bj: T. allmän. Sä: Buerås i Domänstyns res. 

(Lundb.).
Chrysosplenium alternifolium. Bj: sumpmarken vid landsvägen Ö 

om Smedstorp. Sä: ca 300 m Ö om Ingsjöarnas östända, Hästebacka (Ska- 
rin), Hultet, Löjtnantsgården vid ån, Kärra, Hulta Storegård (K. E. E.), 
Årenäs (Lundb.).

Ribes uva-crispa. — T. allmän.
R. spicatum. — T. allmän.
R. silvestre. — Bj: Forsa bro, Vika, Eriksmyst, Hällingsjö, Värred. 

Sä: 200 m Ö om Ingsjön, Ingsjölider, Hulta, Löjtnantsgården, Västergården.
Spiraea salicifolia. — Bj: Hällingsjö i vägslänten mot Gingsjön (1934).
Sorbaria sorbifolia. — Bj: Kyrkhult. Sä: Hulta V om H. Setterbys gård, 

Hästebacka, Björlanda (1960).
Filipendula ulrnaria. Allmän.
Prunus spinosa. •— Bj: Ö. Ingsjön på norra stranden, Eriksmyst (ett 

ex. i sluttn. V om tjärnen), Björboås. Sä: sluttn. mot Ö. Ingsjön, Kråkered, 
Almered (Wft), Tokaslätt vid Kråkeredsvägen rikl., Buerås (Bliding), 
Årenäs (G. Kj.), Smälteryd (Lundb.), Svanshult (Olr & E. C.), Gökalid, 
Torrås (Rudberg).

P. cerasus. — Bj: Sandlid. Sä: Mossbacka, S om Kråkereds skola, Ö om 
kyrkan vid avtagsvägen till Fotskäl (Olr & E. C.).

P. padus. — Allmän.
Rubus chamaemorus. — T. allmän.
R. saxatilis. — T. allmän.
R. idaeus. — Allmän.
R. nessensis. — Sä: landsvägen utefter V. Ingsjön vid uppfarten till 

Hästebacka rikl., Rya, Håkankila, Årenäs (Lundb.), »Flugebergen» mellan 
Lygnern och Ramsjön (Lundb.).

R. plicatus. — Allmän.
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Fragaria vesca. — Allmän.
F. viridis. — Sä: Årenäs (Wft).
Potentilla palustris. — Allmän.
P. rupestris. — Bj: Hindås. Sä: Buerås i Domänstyr:s res. (Lundb.), 

Årenäs (Wft).
P. argentea. — Allmän.
P. norvegica. — Bj: flerst. i slänterna utefter nya vägen mellan Hindås 

och Rävlanda. Sä: »Gråbergs» ödetorp S om Ö. Ingsjön.
P. erecta. Allmän.
P. anglica. — Bj: Vika vid vägen nedanför »Knalls» torp, Bäckaviken i 

vägslänten, V om Torsktjärn ett ex., Staråsen vid Blechnum-lok. ett ex. 
Sä: Nordhult (dels på betesmarken invid gamla landsvägen, dels i skogs- 
brynet N om denna).

P. anglica x erecta. — Bj: skogsmarken ca 300 m S om St. Ringtjärn, 
Vika och Bäckaviken tillsammans med föräldrarna.

P. anserina. — Allmän.
Alchemilla glaucescens. — Allmän.
A. plicata. — Bj: Velingsgärde, Vitkärr (Borgv.). Sä: Hultet i aldunge 

N om gamla vägen, Rya vid Storån.
A. pastoralis. — Bj: Vika (»Bengtsa» torp), Mörtsjöos, Eriksmyst (tor

pet vid tjärnen), Lindåsen i sluttn. mot Asksjön rikl., Kåhult, Kyrkhult 
vid grustaget, Backa. Sä: landsvägsdiket vid Ö. Ingsjöns östända, Moss- 
backa S om idrottsplatsen.

A. filicaulis. T. allmän.
— var. vestita. — Bj: Vika (»Bengtsa» torp), Ingsjölider vid gränsen. 

Sä: Löjtnantsgården vid bron, Rudet.
A. sarmalica. — Bj: Rävlanda station (Borgv.) (1928).
A. subglobosa. — Bj: Gingsjön (Borgv.).
A. acutiloba. — T. allmän.
A. micans. — Bj: Eriksmyst (Borgv.), Vika (»Bengtsa» torp).
A. subcrenata. — Bj: Eriksmyst vid torpet, Hällingsjö vid gästgivare

gården. Sä: Löjtnantsgården vid bron.
A. glabra. — Allmän.
Rosa. — Detta släkte har ej närmare studerats inom undersökningsom

rådet.
Amelanchier spicata. — Bj: Velingsgärde i sluttn. N om vägen. Sä: Gädd- 

hult vid tjärnen, Kalvshult (Lundb.), 100 m ö om kyrkan (Wft).
A. confusa. — Bj: Hällingsjö gård vid bäcken, Gisslå vid gränsbäcken. 

Sä: Löjtnantsgården i sluttn. mot Storån, Kärra vid vägskälet, Gunnlered, 
Backa, SV om Kråkereds skola.

Sorbus intermedia. — Allmän.
S. aucuparia. — Allmän.
Malus silvestris. — Allmän.
Crataegus oxyacantha. — Så: Löjtnantsgården i sluttn. mot ån, Åre

näs, Hästebacka (Skarin).
C. calycina. — Sä: Kärra.
C. monogyna. — Sä: Kärra.
Geum urbanum. — Allmän.
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G. rivale. — Allmän.
— f. virescens. —• Bj: Eriksmyst vid ödetorpet.
G. rivale x urbanum. — Sä: Löjtnantsgården i sluttn. mot ån.
Medicago lupulina. — Bj: Vika (Lövkulla) (1956). Inkommen.
M. sativa. — Sä: Sätila by vid vägskälet.
Trifolium dubium. — Bj: Vika vid båda ödetorpen, Mörtsjöos i väg- 

slänten, Kyrkhult i grusgropen, Rävlanda vid tel.-stationen. Sä: Kärra, 
Hulta mellan landsvägen och ån, »Flugebergen» mellan Lygnern och Ram
sjön (Lundb.), Buerås (G. Kj.), Årenäs (Wft), Tåstekulla (Wft).

T. campestre. — Bj: Vika, Lervik, Lindåsen, Eriksmyst (N om tjärnen), 
Gisslå. Sä: Gäddhult, Sätila i sluttn. framf. skolan, Årenäs (Lundb.), dess
utom Sätila utan närm. lok.-uppg. (G. Kj.).

T. aureum. — Sä: sluttningen framf. skolan.
T. spadiceum. — Bj: Lindåsen vid gamla vägen rikl.
T. hybridurn. — Allmän.
T. repens. — Allmän.
T. arvense. — Bj: Vika, Ö om landsv. vid Mörtsjöns sydända, Dala

gården vid vägen. Sä: T. allmän.
T. pratense. Allmän.
T. medium. — Allmän.
Anthyllis vulneraria. Bj: torrbacken V om Torsktjäm, Hällingsjö vid 

kungsbackavägen, Rydet, Lindåsen, Bergfors (K. E. E.). Sä: landsv. utefter 
Ö. Ingsjön, Strömsdal vid kungsbackavägen.

Lotus corniculatus. — Allmän.
Astragalus glyeyphyllus. — Bj: starkt solexponerade sluttn. Ö om 

Torsktjärn. Sä: Gäddhult (Lundb.), Tåstekulla och Ö därom (Lundb.), 
Buerås i Domänstyns res. (Lundb.), Årenäs (Wft).

Vicia hirsuta. - Bj: Bråtared i vägslänt rikl. Sä: Tåstekulla (Lundb.), 
Mossbacka vid idrottsplatsen, Sätila framf. skolan, prästgården vid ladu
gården (E. C. & Olr), Buerås (Wft).

V. tetrasperma. —• Bj: Vika (Lövkulla), Bäckaviken. Sä: Kärra, Stens
gård.

V. cassubica___Sä: Tolared, Buerås i Domänstyns res. (Lundb.), N om
Årenäs (Wft).

V. silvatica. Sä: Ramnhultabergen (Wft).
V. cracca. — Allmän.
V. sepium. — Allmän.
V. angustifolia. — Bj: Vika vid »Knalls» ödetorp på krönet av backen.
Lathyrus pratensis. — Allmän.
L. montanus. — Allmän.
— f. tenuifolius. — Sä: Rya i vägkanten.
L. niger. — Sä: Årenäs täml. rikl. (Lundb.).
L. vernus. — Sä: Årenäs (Wft).
Oxalis acetosella. - - Allmän.
__ f. rosea. — Bj: vid gamla ladan ca 200 m Ö om Torsktjärn.
O. strida. — Bj: Vika (Lövkulla) rikl. (1954). Sä: Hulta, Hästebacka 

(Skarin) (1960).
Sv. Bot. Tidskr., 57 (7963): 1



KÄRLVÄXTFLORAN I RJÖRKETORP OCH SÄTILA 69

Geranium sanguineum. — Sä: »Flugebergen» mellan Lygnern och Ram
sjön (Lundb.), Buerås i Domänstyr:s res. (Lundb.).

G. columbinum. — Sä: Tåstekulla spars. (Lundb.).
G. dissectum. — Sä: vägslänten mot Ö. Ingsjön N om »Gråbergs» öde

torp, Håvet i sandgropen vid vägen.
G. silvaticum. — Bj: Hällingsjö vid gästgivaregården, Kyrkhult, Sjö

torp vid landsvägen, Grössryd vid Kolsåsen (huvudsakligen honliga plantor 
med mindre blommor) rikl., grusåsen ca 500 m Ö om kyrkan, landsvägs
diket vid järnvägskorsn. Ö om sanatoriet, Värred vid Sörån. Sä: Kärra vid 
avtagsvägen till Fåreberg, Hulta.

G. pratense. — Sä: Hulta Storegård (K. E. E.).
G. pusillum. — Bj: Vika. Sä: Tåstekulla (Lundb.), Hästebacka.
G. robertianum. — Allmän.
Erodium cicutarium. — Bj: Fåreberg, Backa. Sä: T. allmän som 

åkerogräs.
Radiola linoides. — Bj: Nösjön (Wft), Vika vid Ingsjön S om »Knalls» 

ödetorp, vägen mot Lervik (numera utgången), Bäckaviken på vägen mot 
Torsktjärn, Mörtsjöbro (gamla vägen i backen), Lindåsen, Rydet i grus
gropen mycket riklig. Sä: mellan Flyksnäs och Ubbhult, Buerås (Wft), 
Kleven (Wft).

Linurn catharticum. — Bj: Lindåsen i ängen mot Asksjön.
L. usitatissimum. — Bj: Rävlanda station (J. Hammarlind) (1930), 

Rydet (1951), Hindås station (Borgv.) (1961).
Polygala vulgaris. — Allmän.
Euphorbia helioscopia. — Allmän.
Mercurialis perennis. — Bj: Gisslå vid gränsbäcken. Sä: Hästebacka, 

Jäxhult vid Ingsjön, 300 m Ö om Ingsjöns östspets, Mossbacka S om idrotts
platsen, Kråkeredstjärn (Lundb.), Buerås (G. Kj.), Årenäs och Tåstekulla 
(Lundb.), Flohult och Torrås (Olr & E. C.) samt flerst. i Storåns dalgång.

Callitriche stagnalis. — T. allmän.
C. intermedia. — Sä: Gäddebäckens utlopp i Lygnern.
C. hermaphroditica. — Sä: Storån vid Rya.
Acer platanoides. — T. allmän.
Impatiens noli-tangere. — Flerst. utefter Storån, Årenäs (Lundb.).
Rhamnus frangula. — Allmän.
Tilia cordata. — T. allmän.
Malva moschata. — Bj: Dalagården (1960). Sä: Hultet flerst. (1955), Hulta 

Storegård, Håvet, framf. kyrkan (1961).
Hypericum montanum. — Bj: Eriksmyst flerst., Gisslå, Velingsgärde, 

Rävlanda (Rudberg). — Sä: mellan Ramsjön och Lygnern, Årenäs och 
Buerås (Lundb.), NV om Svanshult vid gränsen mot Fjärås.

H. maculatum. — Allmän.
H. perforatum. — Allmän.
Drosera rotundifolia. — Allmän.
D. anglica. — Bj: Hällingsjö (Borgv.). Sä: Kråkeredstjärn.
D. intermedia. — T. allmän.
Viola riviniana. — Allmän.
V. canina. — Allmän.
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V. palustris. — Allmän.
V. arvensis. — T. allmän.
V. tricolor. — Allmän.
Daphne mezereum. — Bj: förvildad i en granhäck vid vägen ner mot 

Hindås station (1960).
Peplis portula. — Bj: Hällingsjö (Rudberg), Torsktjärn vid utloppet, 

Ramsjön (Borgv.). Sä: Ubbhult (SY om skolan), Lygnerns nordspets (Wft).
Lythrum salicaria. — Allmän.
Epilobium montanum. — Allmän.
E. collinum. — Sä: mellan Lygnern och Ramsjön (Lundb.), Buerås 

(G. Kj.), Smälteryd (Wft), Tåstekulla (Wft), Kleven (Wft).
E. adenocaulum. — Bj: Hällingsjö 2 lok., Lervik, Rydet, V om kyrkan, 

Backa vid Storån, Björboås, Bråtared, Hindås vid vägen mot Rävlanda 
rikl. Sä: Kärra, Rudet, Löjtnantsgården, Bosgården, Hulta, V om Lövås, 
Erikslund, Mossbacka, Torrås (Olr & E. C.).

E. obscurum----Bj: vid gamla landsvägen mellan Bugärde och Huvdaby.
E. palustre. — Allmän.
Chamaenerion angustifolium. — Allmän.
Oenothera biennis. — Bj: Hindås vid stationen. Sä: ö om kyrkan (Wft).
Circaea lutetiana. — Sä: Årenäs (Wft).
C. intermedia. — Sä: Buerås i Domänstyns res. (Wft), Årenäs (Wft).
C. alpina. — Sä: sluttn. mot Ö. Ingsjön.
Myriophyllum alterniflorum. — Bj: Häbbäcken vid bron, bäcken från 

Hällingsjö såg. Sä: Storån flerst.
Hippuris vulgaris. — Bj: Ö. Ingsjön i Bäckaviken, Torsktjärn, Ram

sjön (Olr & E. C.).
Cornus suecica. — Bj: Yika flerst., Mörtsjöos, Lindåsen. Sä: T. allmän.
Hedera helix. — Sä: Hästebacka (Skarin), Tåstekulla (Lundb.), Årenäs 

(Wft), Härsnäs (Halldén), Buerås (Bliding), Ramnhultafallen (Wft).
Hydrocotyle vulgaris. — Sä: Ingsered N om bron rikl.
Sanicula europaea. — Sä: Årenäs (Lundb.).
Anthriscus silvestris. — Allmän.
Carum carvi. — Allmän.
Pimpinella saxifraga. - Allmän.
Aegopodium podagraria. — Allmän.
Aethusa cynapium. - Bj: Vika. Inkommen.
Selinum carvifolia. —- Sä: bäckdal ca 1 km S om Härkila.
Angelica silvestris. — Allmän.
Peucedanum ostruthium. — Bj: Gamla kyrkogården, Hällingsjö (Ma

rieberg). På båda lokalerna endast sterila ind.
P. palustre. — Allmän.
Pastinaca sativa. — Bj: Rävlanda Västergården.
Heracleum sphondylium ssp. sibiricum. — Bj: avtagsvägen till Ging- 

sered, Sandlid. Sä: Kärra i backen mot ån, Smälteryd vid bron, Ubbhult 
(Wft).

Chimaphila umbellata. — Bj: mellan Skogslund och Högsjöhult nära 
Hindås, vid vägen (1922 R. Ohlsén, belägg i Uppsala-herb.). Sä: Häste
backa (Vivan Skarin).
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Pyrola minor. — T. allmän.
P. media. — Bj: Vika flerst., Lervik, mellan Torsktjärn och Vadet. Sä: 

Hulta vid ån, N om Årenäs (Lundb.), Lilla Öresjön (Olr & E. C.), Svans- 
hult (Halldén).

P. rotundifolia. — Bj: Vika, 300 m NV om Torsktjärn, Eriksmyst. 
Sä: Hästebacka (Skarin), Nordhult, Löjtnantsgården i sluttn. mot ån, 
Svanshult (Halldén).

P. chlorantha. — T. allmän.
Ramischia secunda. — Allmän.
Monotropa hypopitys. — T. allmän.
Ledum palustre. — Bj: Rävlanda. Tycks nu vara utgången. Rävl. upp

given som lokal även av Rudberg.
Andromeda polifolia. —■ Allmän.
Vaccinium vitis-idaea. — Allmän.
V. uliginosum. —• Allmän.
V. myrtillus. — Allmän.
V. oxycoccos. — Allmän.
Calluna vulgaris. — Allmän.
Erica tetralix. — Allmän.
Empetrum nigrum. — T. allmän-allmän. Vanligast i västra delen av 

området.
Primula veris. — Sä: Björlanda.
Lysimachia vulgaris. — Allmän.
L. punctata. — Bj: Kyrkhult vid vägen ner i sandgropen, Hällingsjö vid 

gästgivaregården. Sä: »Gråbergs» ödetorp, Hultet (ödetorpet N om gamla 
landsv.), Råryggen, Rudet. — Uppgifterna härrör från 1960.

L. nummularia. — Bj: Rävlanda mellan sanatoriet och järnvägsöverg., 
Rävlanda station. Sä: Mossbacka vid idrottsplatsen. — Uppgifterna härrör 
från 1960.

L. thyrsiflora. — Allmän.
Trientalis europaea. — Allmän.
Armeria maritima var. elongata. — Sä: Gökalid (E. C. & Olr).
Gentiana pneumonanthe. — Sä: V. Ingsjön på Mellon (Skarin), Möl- 

nebacka, Kärrsgärde, Härsjön vid Strömma (Skarin).
Gentianella baltica — Bj: Vika vid Ingsjön. Sä: Nordhult.
G. campestris. — Bj: Vika på vägen mot Torsktjärn. Sä: Hästebacka 

(Skarin).
Menyanthes trifoliata. — Allmän.
Fraxinus excelsior. — Allmän.
Convolvulus arvensis. — Bj: Gisslå. Sä: Hulta, Löjtnantsgården, N 

om skolan.
Calystegia sepium. — Bj: mellan Huvdaby och Hindås, Fåreberg, 

Stockabäck vid bron. Sä: Björlanda, Gunnlered, Hulta, Håkankila, Smälte- 
ryd, Härkila, Öresten, Tokaslätt.

Symphytum x uplandicum. — Bj: Rävlanda station (1939), Smedstorp 
(1960), Vika inkommen med jord (1959).

Anchusa arvensis ssp. occidentalis. — Sä: Hulta (K. E. E.).
Myosotis palustris. — Bj: Häbbäcken, Björboås rikl., Smedstorp, Häl-
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lingsjö vid idrottsplatsen, Backa. Sä: Löjtnantsgården, Håkankila, bäck ca 
1 km S om Härkila.

M. laxa ssp. caespitosa. — Bj: Gingsereds tjärn, Rävlanda vid Ramna- 
berget, Backa. Sä: Allmän vid ån, Håtjärnsbäcken, Erikslund.

M. arvensis. — Allmän.
M. hispida. — T. allmän.
M. strida. — Sä: Tåstekulla (Lundb.).
M. discolor ssp. versicolor. — Bj: Vika, Gingsered, Rydet i sandtäkten, 

mellan Björboås och Bråtared. Sä: Kärra, Tåstekulla (Lundb.).
Ajuga pyramidalis. ---- Allmän.
Scutellaria galericulata. — Allmän.
Glechorna hederacea. — T. allmän.
Prunella vulgaris. — Allmän.
Galeopsis ladanurn. — Bj: Vika. Sä: Ubbhult, Hulta, Rya, Björlanda, 

ca 300 m S om Klämma, Smälteryd.
G. bifida. — Bj: dammen vid ålderdomshemmet, Rydet i sandtäkten, 

Mörtsjöos. Sä: sluttn. mot Ö. Ingsjön, Härkila.
G. tetrahit. — Allmän.
G. speciosa. — T. allmän.
Lamium purpureum. — Allmän.
L. hybridum. — Bj: Vika.
L. moluccellifolium. — Bj: Vika (1958). Inkommen med trädgårdsjord.
L. amplexicaule. — Bj: Vika (1958). Inkommen med trädgårdsjord. 
Stachys silvatica. — Sä: flerst. i sluttn. mot Ö. Ingsjön, Ingsered N

om bron, Svanshult vid gränsen, Årenäs och Buerås (Lundb.).
S. palustris. — Allmän.
Satureja vulgaris. — Sä: Kärra (250-300 m in på vägen mot Gisslå), 

Årenäs och Tåstekulla (Lundb.), Ramnhultabergen (Wft), Buerås (Wft). 
S. acinos. — Sä: Årenäs (Wft).
Origanum vulgare. — Domänstyns res. mellan Lygnern och Ramsjön, 

Årenäs och Buerås (Lundb., samtliga lok.), Tåstekulla och Kronäng (Wft).
Thymus serpyllum ssp. angustifolius. - Bj: Eriksmyst vid landsv. 

N om tjärnen.
Lycopus europaeus. — T. allmän.
Mentha aquatica — Sä: Hulta vid ån.
M. arvensis. — Allmän.
Solanum dulcamara. — Bj: Vika. Sä: Blåsås vid bäcken, Löjtnants

gården vid ån, Smälteryd (Wft).
S. nigrum. — Sä: diket utanför prästg., Smälteryd (Wft), Kronäng (Wft). 
Verbascum thapsus. — Bj: Rävlanda Västergård (J. Hammarlind). 

Sä: Gäddhult flerst., »Flugebergen» mellan Lygnern och Ramsjön, N om 
Årenäs, Buerås och vid kyrkan (Lundb., samtl. lok.).

V. nigrum. — Bj: Västergården, Bråtared. Sä: vid kyrkan (Lundb.), 
Smälteryd vid bron, Rya, Klämma, Halvorsgärdet, Almered, Flohult (Wft). 

Linaria vulgaris. — Allmän.
Scrophularia nodosa. - Allmän.
Veronica longifolia. - Sä: Sätila by.
V. serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. Allmän.
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V. arvensis. — Allmän.
V. agrestis. — Allmän.
V. chamaedrys. — Allmän.
V. scutellata. — Allmän.
V. officinalis. — Allmän.
V. beccabunga. — Sä: Löjtnantsgården vid ån, bäcken från Håtjärn 

nära utloppet, Flohult (Olr), Håkankila.
Digitalis purpurea. — Bj: Kyrkhult vid grusgropen, Rydet i grusgrop, 

Risäng, Rävlanda Yästergården. Sä: Hästebacka, Hultet (dikesren). Träd- 
gårdsrymling. — Lokaluppgifterna härrör från 1934.

Melampyrum pratense. — Allmän.
M. silvaticum. — Allmän.
Euphrasia brevipila. — T. allmän.
E. curta. — Sä: Elinhult, Flohult, landsv. vid St. Svansjön.
E. micrantha. — Sä: Mölnebacka vid Oxsjöns nordända, Buerås (G. Kj.). 
Odontites verna. — Sä: prästgården (E. C. & Olr).
Rhinanthus serotinus. — T. allmän.
Rh. minor. — Allmän.
Pedicularis palustris. — Bj: Ö. Ingsjön, Torsktjärn, Björboås vid 

bäcken. Sä: Kärrsgärde vid Oxsjön, Kalvshult (Lundb.).
P. silvatica. — T. allmän.
Lathraea squamaria. — Sä: Årenäs (Bliding), Kärra (Halldén).
Pinguicula vulgaris. — T. allmän.
Utricularia vulgaris. — Bj: Hällingsjö damm, Ö. Ingsjön. Sä: Kalven, 

Oxsjön.
U. intermedia. — Bj: tjärnen vid Eriksmyst (Borgv.), Mörtsjön, Ram

sjön (Olr & E. C.). Sä: St. Öresjön, Rybacke, Oxsjön.
U. minor. — Bj: Vika (Torsktjärn).
Plantago major. — Allmän.
P. lanceolata. — Allmän.
Littorella uniflora. — T. allmän.
Sherardia arvensis. — Sä: Tåstekulla (Lundb.).
Galium boreale. — Allmän.
G. palustre. — Allmän.
G. uliginosum. — Allmän.
G. saxatile. — Allmän.
G. verum. — Allmän.
G. mollugo. — Mycket allmän.
G. aparine. — Bj: Vika (Björkbacka), Mörtsjöos, Velingsgärde, Backa. 

Sä: Tåstekulla (Lundb.), Årenäs (Wft).
G. Vaillantii. — Sä: Dalstorp.
Adoxa moschatellina. — Så: Hästebacka (Skarin), Årenäs och Buerås 

(Lundb.).
Sambucus racemosa. — Bj: Värred flerst., Smedstorp. Sä: Kalvshult 

(Lundb.).
Viburnum opulus. — T. allmän-allmän.
Linnaea borealis. — T. allmän.
Lonicera periclymenum. — Bj: Vika vid Torsktjärn, Kåhult vid bäc-
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ken, Grössryd vid avtagsvägen till Röberg, Backa i sluttn. vid gården. 
Sä: T. allmän.

L. xylosteum. — Sä: Årenäs (Wft).
Symphoricarpos rivularis. — Bj: Vika (»Knalls»), Smedstorp. Sä: Hnitet.
Valeriana sambucifolia. — T. allmän.
V. officinalis. — Sä: Årenäs (Wft).
Succisa pratensis. Allmän.
Knautia arvensis. — Allmän.
Campanula cervicaria. — Sä: Kärra vid landsv. 150-200 m NY om 

bron (Olr).
C. rapunculoides. - T. allmän som trädgårdsogräs.
C. trachelium. — Bj: Hedeberg. Sä: Årenäs (Lundb.), Hultet, Bosgården 

(Wft).
C. latifolia. — Sä: Kärra, Bosgården i sluttn. mot ån, Årenäs (Wft).
C. rotundifolia. — Allmän.
C. persicifolia. — T. allmän.
C. patula. — Bj: Vika, inkommen (1939), Hindås station (Borgv.).
Jasione montana. — Allmän.
Lobelia dortmanna. — Allmän.
Solidago virgaurea. — Allmän.
Erigeron acre. — Bj: Vika (»Bengtsa» torp), sandåsen ca 500 m Ö om 

kyrkan.
Filago minima. — Björketorp utan närmare lok.-uppg. (Rudbero). 
Antennaria dioeca. — Allmän.
Gnaphalium silvaticum. — Bj: Sundshult, Vika, Ö om Bäckaviken, 

skogsvägen mellan Gingsered och Mörtsjön, Hägnen. Sä: Håvet i sluttn. 
mot ån (Olr & E. C.), Gunnagård.

G. uliginosum. — Allmän.
Bidens tripartita. — Allmän.
Anthemis tinctoria. — Bj: Vika (»Knalls»), landsvägen mellan Härryda 

och Hällingsjö, Rävlanda. Sä: landsv. vid Ö. Ingsjöns östända.
A. arvensis. — T. allmän.
A. colula. — Bj: Rävlanda station (Borgv.) (1928).
Achillea ptarmica. Allmän.
A. millefolium. — Allmän.
Chrysanthemum vulgare. — Bj: Gingsered. Sä: Härkila, Mossbacka, 

Jäxviken.
Ch. leucanthemum. — Allmän.
Ch. segetum. — Sä: Mölnebacka, Kärrsgärde.
Tripleurospermum maritimum var. inodorum. — Allmän. 
Matricaria recutita. - Allmän.
M. matricarioides. Allmän.
Artemisia vulgaris Allmän.
A. absinthium. ■— Sätila utan närm. lok.-uppg. (G. K.J.).
Tussilago farfara. - Allmän.
Arnica montana. — Allmän.
Senecio vulgaris. — Allmän.
S. silvaticus. Allmän.
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S. viscosus. — Bj: Yelingsgärde, Kyrkhult i grusgrop, Hägnen, Rydet i 
grusgropen, Smedstorp. Sä: Grönenabb (Lundb.), Ingsered, Flyksnäs vid 
vägen till Ubbhult, Härkila, vägen mot Flyberget, Lygnerns nordspets (Olr).

S. vernalis. — Sä: Gökalid (E. C. & Olr).
S. jacobaea. — Sä: Kärra vid Storån omedelbart V om bron, ett ex.
Carlina vulgaris. — Bj: Eriksmyst vid landsv. Ö om tjärnen. Nu ut

gången. Sä: Årenäs (Wft), vägen till Ramnhultafallen (Wft).
Arctium minus. - Bj: Hällingsjö vid gästgivaregården, Smedstorp, 

Gisslå. Sä: Gunnlered vid gamla skolan, Årenäs, prästgården.
Cirsium vulgare. — Allmän.
C. palustre. — Allmän.
C. heterophyllum. — Sä: Ingsjölider, Hultet, Ubbhult, vägen mot 

Smälteryd, Y om Lövås (Lundb.).
Centaurea jacea. — T. allmän.
C. cyanus. — Bj: Backa. Sä: Hästebacka (Skarin), utanför prästgården.
Lapsana communis. — Allmän.
Hypochoeris maculata. — T. allmän.
H. radicata. — T. allmän.
Leontodon hispidus. — Bj: Hällingsjö (G. Kj.), landsv. Härryda-Häl- 

lingsjö vid gränsen. Sä: Hultet, Kråkered, Löjtnantsgården vid ån, Grim- 
mered.

L. autumnalis. — Allmän.
Tragopogon pratensis. — Sä: Jäxviken vid landsvägen, Svanshult 

(Halldén).
Scorzonera humilis. — Allmän.
Taraxacum. — Detta släkte har ej närmare studerats inom undersök

ningsområdet.
Sonchus arvensis. — Allmän.
S. asper. — Allmän.
Lactuca muralis. — Allmän.
Crepis tectorum. — T. allmän.
C. paludosa. — Bj: bäckdalen vid Gisslå, Ö om Hällingsjö idrottsplats. 

Sä: N om Hultet, t. a. i brinkarna vid Storån, S om Härkila, Mossbacka, 
Kärra, Västergården i kärr vid vägen mot ån, Ingsjölider.

Hieracium. — Detta släkte har ej närmare studerats inom undersök
ningsområdet.

Summary.

The flora of the parishes of Björketorp and Sätila, Västergötland, 
southwestern Sweden.

The parishes of Björketorp and Sätila are situated in the western 
region of the county of Älvsborg, in the so-called Sjuhäradsbygden. 
They occupy a total area of 224 square kilometres. The area is enti
rely fdled up by ramifications of the South Swedish highland and 
largely consist of gneisses which afford poor nourishment. The
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mountains are generally not very high. The highest is Häggesås, rising 
200 metres above sea level, and is located in lhe northern section 
of Björketorp.

The small distance to the sea—between twenty and thirty kilometres 
—renders the area a maritime climate favouring the suboceanic spe
cies. These are therefore to be found in comparatively large numbers. 
Among these Erica tetralix and Narthecium ossifragum are common, 
while Blechnum, Luzula multiflora ssp. congesta, Juncus squarrosus, 
Qiiercus petraea, Teesdalia, Radiola, Prunus spinosa and Galium saxa- 
tile are more or less uncommon.

The proximity to the sea has a noticeable effect on the fall of rain 
and snow. When meeting the mountains the winds saturated with 
moisture are forced to drop their water in such large quantities that 
this region is one of the areas in southern Sweden having the heaviest 
rainfall, between 800 and 900 millimetres annually.

The largest part of the area is covered by moraine, being as poor 
in nutriments as the surrounding mountains it has come from. This 
moraine is largely covered by coniferous forests, mostly pure spruce 
forests, only in dry sites mixed with pine. In Sätila the woodland 
covers 63 % and in Björketorp 68 % of the respective total area. 
Whortleberries dominate these forests. Although more seldom, Good- 
gem, Moehringia, Pyrola chlorantha, Lactuca, Monotropa and Stellaria 
longifolia can also be found.

The area is crisscrossed by many narrow and wide valleys, the 
slopes of which are often covered by leaf woods. They occupy, how
ever, a very small part of the area. The most extensive and most 
important from an agricultural point of view is the Storån valley, 
which passes through both parishes from the north to the south. The 
southernmost section of the valley is occupied by the Lake Lygnern.

This valley has also the best soil and has a rich llora with more 
demanding plants such as Corglus, Paris, Actaea, Melandrium rubrum, 
Polygonatum multiflorum and verticillatum, Gagea lutea, Stellaria nc- 
morum and Crepis paludosa.

The prettiest grove flora, however, is to be found on the slopes to 
the north-west of the Lake Lygnern and down to the border of Hal
land. Here the beech has formed groves, together with Quercus petraea 
and other noble leaf trees. Among these, Lonicera periclymenum, 
Hedera helix and others grow, while on the ground such rarities as 
Allium ursinum, Melica uniflora, Sanicula, Lathraea and Adoxa mo- 
schatellina are to be found.
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The mires, which occupy a comparatively large area in this region 
of primary rocks with its heavy rainfall and poor soil, are of the bog 
and swamp (Swedish “fattigkärr”) type. Their most common 
species are: Carex panicea and rostrata, Eriophorum vaginatum and 
angustifolium, Potentilla palustris, Drosera rotundifolia, Andromeda 
polifolia and Menyanthes trifoliata.

Without exception, the lakes all lie on moraine ground and are of 
poor nutritious value, with a bottom vegetation consisting of Lobelia 
dortmanna, Isoetes lacustris and others.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om

märkliga växtfynd o. d.

Cypripedium calceolus L., Saxifraga adscendens L. och Cireaea 
alpina L. påträffade i Pite lappmark.

Till den gångna sommarens mera märkliga botaniska fynd hör påträffan
det av Cypripedium calceolus L. i Pite lappmark. Fyndet gjordes under en 
exkursion till Merkberget (Märkepakte, Lundqvist 1961 p. 160) och Merk- 
klyftan vid västra ändan av Storlaisan den 13.9.1962. Såsom jämförelse 
kan nämnas, att arten endast har ett fåtal påträffade lokaler i angränsande 
lappmarker. Selander (1950) upptar inte arten för Lule lappmark. Wi- 
strand (1962 p. 187) anger arten såsom hörande till den fåtaliga grupp av 
arter, av vilken ännu enstaka representanter skulle kunna påträffas i Pite 
lappmark när denna blir ordentligt genomforskad.

På den anträffade lokalen växte arten i 48 exemplar, varav innevarande 
sommar endast två tycks ha blommat. Växten var givetvis överblommad 
och delvis nedvissnad, men trots detta mycket lätt att känna igen på blad 
och jordstam. Den växte i en översilad backsluttning, där några andra 
kalkväxter påträffats. 1 naturskyddsintresse beskrivs inte lokalen närmare, 
då växten i fråga är en av våra vackraste och mest eftersökta orkidéer.

Saxifraga adscendens L. och Cireaea alpina L. påträffades första gången 
den 14.8.1957, men fynden har inte tidigare publicerats. Först genom 
Wistrands gradualavhandling (Wistrand l.c.) blev det klart, att växterna 
i fråga måste betraktas som nya för Pite lappmark.

Saxifraga adscendens L. är dels påträffad i Merkklyftan i klippskrevor 
och på löst rasgrus i den östra rasbranten, dels i Merkbergets sydsida på 
bergväggen och i rasbranten inunder. Särskilt i Merkbergets sydsida före
kommer arten rikligt. Den är här särskilt rikligt förekommande i en viss 
typ av växtsamhällen, som förekommer enbart på löst sandigt-grusigt 
underlag med utglesnat fältskikt. Vegetationen i Merkberget har närmare 
beskrivits av Lundqvist (1961 p. 160 ff).

Cireaea alpina L. växer i Merkklyftan nedanför Merkberget i Alnus in- 
cana-Filipendula ulmaria-samhälle på skiffergrus i klyftans botten. Merk
klyftan är en ca 100 m bred, 200 m lång och 30 m djup kanjonartad dalgång 
i nordsydlig riktning, vilken torde ha uppstått genom urspolning av den 
lösa alunskiffern under inlandsisens avsmältningsskede. Klyftan är på båda 
sidor upptagen av väldiga rasbranter av skiffergrus, men klyftans botten 
är en ca 25 m bred plan mark genomrunnen av en tvågrenad bäck, av 
vilken vardera grenen går på ömse sidor om det plana markpartiet intill 
och längs utmed rasbranternas nederdel. Den plana, av bäckens sippervatten
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Foto förf. 10.6.1961.

Fig. 1. Merkberget (Märkepakte) från sydöst.
Mt Merkberget from the SE.
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genomströmmade marken är upptagen av ett alsnår av mera frodigt slag. 
Här växer röda vinbär (Ribes spicatum ssp. lapponicum), Daphne mezereum, 
hägg, rönn, Urtica dioeca ssp. Sondenii och (på sjöstranden) Veronica scutel- 
lata. Rasbrantsfloran består längst ned på klyftans östra sida av frodiga 
bestånd av Malteuccia struthiopteris, högre upp Hackelia deflexa och Erysi
mum hieraciifolium. Vid den ganska starkt inåt lutande bergväggen före
kommer praktiskt taget ingen vegetation på grund av att ingen nederbörd 
når in hit.

Enligt en av Kungl. Vattenfallsstyrelsen 1962 framlagd »Regionplan för 
vattenkraftutbyggnader i Vindelälven» och en av Styrelsen hos Kungl. 
Kammarkollegiet den 28.5.1962 gjord anmälan angående projekten för 
Gautojaure reglering kommer Merkberget och Merkklyftan att ligga innan
för gränsen för det preliminära byggnadsområdet. Merkströmmen intill 
Merkberget (strömmen mellan Sikselet och Storlaisan) skulle i enlighet här
med rensas så att Sikselets yta komme att ligga i nivå med Storlaisan.

Ur naturskyddssynpunkt är det synnerligen angeläget, att strömmen 
mellan Sikselet och Storlaisan skonas. Genom rensningsåtgärderna skulle 
strömmens strandområden skadas, och Cypripedium av allt att döma ut
plånas.

I ett av förf. den 13.11.1962 gjort yttrande med anledning av Kungl. 
Vattenfallsstyrelsens ovannämnda anmälan föreslås, att rensningen av 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Foto förf. 14.8.1957.
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Fig. 2. Merkklyftan vid mynningen. 

The mouth of the erosion valley.

strömmen mellan Sikselet och Storlaisan helt slopas samt att från byggnads- 
området undantas det annars perifert belägna Merkberget jämte omgi
vande terräng söder-öster därom. Förf. har dessutom samtidigt hos Läns- 
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styrelsen i Norrbottens län begärt fridlysning av Cypripedium calceolus i Pite 
lappmark.

Berörda område har ett icke ringa värde ur landskaplig och turistisk 
synpunkt, vilket framgår av Wesslén (1932, alla namn fingerade i natur- 
skyddsintresse) och av forks bilder (fig. 1 och 2).

Summary.

Cypripedium calceolus L., Saxifraga adscendens L., and Circaea alpina 
L. found in Pite Lappmark (Lapland, Sweden).

A most remarkable find of Cypripedium calceolus was made in Pite Lapp
mark, Lapland, Sweden, in the autumn of 1962. Wistrand (1962 p. 187) 
has not reported the species before, nor has Selander (1950) reported it 
from the nearby Lule Lappmark. The find was made during an excursion 
to Mt Merkberget and the nearby erosion valley Merkklyftan at the west 
end of Lake Storlaisan. There were 48 individuals growing in the same 
place, of which two had flowered during the summer of 1962.

Saxifraga adscendens and Circaea alpina were found in 1957 but the finds 
have not been reported before. They were found close by in Merkklyftan 
and on the south slope of Mt Merkberget.

Kungl. Vattenfallsstyrelsen (the Royal Swedish Hydro-Electric Admini
stration) has put forward a regional plan for expropriation of water reserves 
in the nearby river (River Laisälven), which will spoil the shores and prob
ably also the growing-place of Cypripedium. The author has proposed that 
Mt Merkberget and Merkklyftan should be exempted from the expropria
tion area and has also requested the protection of Cypripedium in Pite 
Lappmark.
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Bidrag till Sveriges svampflora. I.

1. Urnula Craterium funnen i Närke.

Under en exkursion den 5 maj 1962 i trakten av Önnabo i Lerbäcks sn i 
södra Närke påträffade jag discomyceten Urnula Craterium (Schw.) Fr., 
vilken förut icke uppgivits från landskapet. Den är i Sverige tidigare endast 
funnen i Södermanland och Uppland. Beläggexemplar ha tillställts Bota
niska Museet, Uppsala.

Växtplatsen utgjordes av en hassellund, där svampen förekom i en grupp 
om fem exemplar på en delvis ytligt liggande, murken hasselstam i en fukt
sänka. Lokalen har i vad avser kärlväxtfloran beskrivits av Sven Stenberg 
i Örebro läns naturskyddsförenings årsskrift 1955 (s. 94).

2. Bovistella echinella funnen i Västergötland.

Vid ett besök i april månad 1962 på den s. k. Llögstena hed i Högstena 
sn på Falbygden påträffade jag sex fjolårsexemplar av gastromyceten 
Bovistella echinella, vilken tidigare icke uppgivits från Västergötland. Svam
pen förekom på torr jord på en kalkhäll bland glesa mossor och lavar. 
På växtplatsen antecknade jag följande mossor: Abietinella abietina, Camp- 
tothecium lutescens, Ditrichum flexicaule, Encalypla vulgaris, Rhacomilrium 
canescens var. ericoides, Rhylidium rugosum och Tortella rigens. Vid ett 
besök på lokalen i juni påträffade jag ytterligare fyra individ, två nära 
den tidigare fyndplatsen och två ett stycke därifrån på ett mer kulturpå- 
verkat område med tätare mossvegetation. De två sistnämnda exemplaren 
voro ovanligt stora, det ena med en diameter om ca 2 cm.

Under exkursionen i juni fann jag även Bovistella echinella på två när
belägna lokaler i Dala sn — båda liknande den i Högstena. Den ena fynd
platsen är belägen S om Nya Dala vid västra sidan av landsvägen mittemot 
Dala Stenindustri, där svampen förekom i tio exemplar tillsammans med 
bl. a. Polygala amarella, Saxifraga tridactylites, Sedum acre och Thymus 
serpyllum samt mossorna Ditrichum flexicaule, Encalypla vulgaris, Rhacomi- 
trium canescens var. ericoides och Tortella rigens. Den andra lokalen är 
belägen mellan sistnämnda plats och gården Stenåsen. Arten förekom här 
i endast ett individ.

I detta sammanhang kan jag även meddela ett par fynd av Bovistella 
echinella från Jämtland, där jag fann den dels i september 1961 på en kalk
klippa vid Byvallens fäbod invid Gisterån i Mörsils sn, dels i september 
1962 på jord på klippavsatser vid västra sidan av det mellersta av Handöls- 
fallen i Åre sn. Bovistella echinella är i Jämtland tidigare funnen i Ragunda.

Beläggexemplar från samtliga lokaler ha tillställts Botaniska Museet, 
Uppsala.

Nils Hakelier.

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Bidrag till Sveriges mossflora. I.

1. Calliergon sarmentosum, Grimmia funalis och Cololejeunea 
calcarea funna i Närke.

Calliergon sarmentosum (Wg) Kindb. — Kil: A om Lockhyttan, källdrag 
i skogskärr med bl. a. Aulacomnium palustre, Calliergon stramineum, Cam- 
pylium stellatum, Drepanocladus procerus och revolvens samt Riccardia 
mullifida och pinguis. Albertsons uttalade förmodan, att arten skulle 
komma att påträffas i Närke (Kilsbergen), har sålunda besannats.

Grimmia funalis (Schwaegr.) Schimp. — Under en exkursion i maj 1962 
i trakten av Harge i Hammars sn gjorde jag på den s. k. Stenbrottaudden 
invid Yänneviken i Vättern det överraskande fyndet av den alpina blad
mossan Grimmia funalis, som här uppträdde i massor på strandklipporna. 
Vid senare undersökningar inom angränsande områden har jag kunnat 
konstatera, att arten förekommer flerstädes och rikligt mellan Hargeviken 
och Bastedalsviken, en sträcka om ca 3 km. G. funalis är i Sverige tidigare 
sydligast funnen i nordvästra Dalarna (Städjan) och mellersta Hälsingland 
(Arbrå). Förekomsten vid norra Vättern ansluter sig väl till det rika upp
trädandet där av nordliga lavar. Tillsammans med G. funalis förekomma 
bl. a. ytterligare fyra arter av släktet — alla karakteristiska för Vätterns 
strandklippor — nämligen G. commutata, elalior, ovalis och unicolor.

Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn. — Denna sällsynta levermossa har 
jag påträffat på fem ställen vid Vätterns nordvästra strand inom Hammars 
sn: Stenbrottaudden, Bredviken, V om S. Kärraviken, Smedudden och 
Forsanäset. Den förekommer i skrevor på mer eller mindre kalkhaltiga 
klippor, antingen krypande direkt på stenen eller bland mossor, särskilt 
Trichostomum crispulum.

LITTERATUR.

Albertson, N., 1949, Calliergon sarmentosum och Meesia triquetra i södra 
Sverige. Några ord om Mellomsjömyren i Dala. — Svensk Bot. 
Tidskr. 43. Uppsala.

Nils Hakelier.

Iakttagelser angående floran i Dunker, Södermanland.

Dunkers socken upptager en areal av något mer än 127 km2 i övergången 
mellan Mälarmården med dess huvudsakligen av barrskog dominerade flora 
och det central-sörmländska av lövskogsinslag och öppen bygd präglade 
området. En ungefärlig diagonal i nordvästlig-sydöstlig riktning avgränsar 
en nordöstlig del, huvudsakligen täckt av barrskogen, från en sydvästlig 
starkare kulturpåverkad åkerbruksbygd, denna givetvis med åtskilliga in- 
sprängningar av större och mindre barrskogspartier.

Sedan 1947 har jag haft tillfälle göra iakttagelser i floran inom socknen, 
till att börja med mera tillfälliga. Fr. o. m. 1955 började ett mera systema
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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tiskt genomsökande. Ehuru detta ännu är långt ifrån färdigt, har dock en 
del fynd gjorts, som synas mig vara värda att publicera. Samtliga fynd — 
alltså även av vanliga och väntade arter — av kärlväxter ha redovisats och 
komma att redovisas i ett särskilt herbarium, som förvaras i Dunkers 
kyrkskola, med tillhörande förteckning vari redovisas varje fyndort för 
synbarligen sällsynta eller mindre allmänna arter.

Redan ett flyktigt studium av kartorna i Hulténs »Atlas över växternas 
utbredning i Norden» visar för just det centrala Södermanland en »vit fläck» 
för åtskilliga arter, som markerats förekomma i angränsande trakter. Ob
serveras bör dock, att det i regel, där jag kunnat göra kompletteringar, rör 
sig om arter markerade med punkter, alltså mer och mindre ovanliga i 
omgivningen.

Här följer en förteckning av sådana arter, som på grund av ovan anförda 
förutsättningar kan redovisas som nyfynd. Vilket givetvis icke nödvändigt 
skulle betyda att de ej tidigare iakttagits här av någon botanist, utan 
närmast att de ej finnas med i det material, som legat till grund för Hul
téns Atlas. Det anmärkningsvärda synes mig dock vara, att de äro så 
pass många, trots att den skedda inventeringen ännu ej torde täcka mer 
än högst en fjärdedel av den ifrågavarande arealen. De många sjöarna med 
deras strandområden — omkr. 40 st. helt eller delvis inom området — ha 
t. ex. undersökts mycket sporadiskt liksom det stora sammanhängande 
skogsområdet ännu endast naggats i kanterna.

Lycopodium complanatum L. Händö, 400 m NNO om Hedtorp; Prästlöne- 
bostället St. Dal, invid nyanlagda skogsvägen, 450 m NO om Mosjön.

Equisetum hiemale L. St. Dal, Vadsbro och Sjöändan, rikl. utefter vägen 
Kammaren-Dunkers jvstn; Ängsäter.

Matleuccia Slruthiopteris (L.) Tod. Dunkershall, bäckravinen 300 m NO 
om Dunkerstugan; Ekensholm, bäckdalen vid Kräftbäcken; Hökkärr.

(Polygonatum mulliflorum (L.) All. St. Dal, backen 150 m S om kyrkan 
i en tätväxande grupp vid en bergfot nära S. kanten. Införd? Finns näm
ligen också i Prästgårdens park, där den med all säkerhet är planterad.)

Listera ovata (L.) R. Br. Ekensholm, lövängen 500 m NV om slottet; 
Gröndal, 400 m ONO om p 88,6, strax Ö om vägen, 2 ex. 1961; St. Dal, 
250 m NO om Mosjön.

Listera cordata (L.) R. Br. Dunkershall, invid Stutahagskärret; St. Dal, 
150 m V om Mosjöns S ände.

(Coeloglossum viride (L.) Hartm. St. Dal, å landsvägens S slänt, mitt för 
mynningen av mellersta avtagsvägen till L. Dal. Medtages här, då det är 
ovisst om markeringen å kartan täcker, event, avser, denna fyndort.)

Sedum sexangulare L. St. Dal, krönet av backen 150 m S om kyrkan; 
St. Dal, vid vallgatans mynning mot ängen vid ån; Ökna, Ekbacken.

Sedum album L. St. Dal, backen 150 m S om kyrkan. Möjl. införd?
Sedum album f. pallens Hartm. Samma lokal och kommentar som före

gående.
(Anemone ranunculoides L. Ökna, resp. 300 och 350 m S om huvudbygg

naden, två begränsade men rätt individrika bestånd på bäckens vänstra 
sida. Lär ha förekommit i ett fåtal individ även nära sjöstranden. Ehuru 
arten markerats för trakten på kartan, medtages detta fynd, då markeringen
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möjligen kan avse förekomsten i parken vid Ekensholm, där den lär vara 
spontan.)

(Potentilla rupestris L. St. Dal, åkerholmen mellan Prästgården och trans
formatorstationen, 3 ex. varav ett blommade för 7 å 8 år sedan. Utan 
tvekan införd.)

Vicia cassubica L. St. Dal, vid landsvägens Ö sida 200 m N om torpet 
Ulrikslund.

Vicia angusiifolia (L.) Reich. Ett ex. å nyanlagd gräsmatta vid försam
lingshemmet år 1955. Ej återkommen.

Viola hirta L. Flerstädes i hagar och solöppna lövskogsbryn i trakten 
kring kyrkan, Dunkershall och Ökna. Synes där den iakttagits vara i till
tagande. Våren 1961 mycket rik blomning t. ex. i Ökna mejerihagen.

Daphne mezereum L. Händö, 400 m S om gården i backen NV om kraft
ledningen ett hundratal)?) ex., även andra sidan vägen och kraftledningen 
några ex. Även ett fåtal vitblommande.

Selimim carvifolia L. Dunkershall, stora hästhagen och utefter vägen upp 
mot myrbacken.

Laserpitium latifolium L. Stensäter, vid Morasjöns S ände Ö om bäck
utflödet.

Cijnanchum vincetoxicum (L.) Pers. Form med orent röda blommor. En
ligt antagande av lektor E. Almquist, för vilken jag sökt beskriva den, 
skulle det kunna vara var. fuscatum, men beskrivningen på denna (»brun
grön med rödbrun bikrona») synes mig passa dåligt. St. Dal, åkerholmen 
mellan Prästgården och transformatorstationen. Säkert införd eller möjl. 
trädgårdsflykting. (Här må anmärkas att C. vincetoxicum med vita blom
mor finns på samma lokal, dessutom i närheten invid landsvägen, i Ekens- 
holms Hasselbacken, Ökna Ekbacken samt i massförekomst i Dunkershalls 
stora hästhage.)

Pinguicula vulgaris L. Vägen från Gropstugan mot Norlångstugan, 800 m 
fr. Gropstugan på vägen och dess kanter. Har uppgivits förekomma i en 
hage tillhörig Stubbetorp 1: 13. Denna uppgift har jag ej haft tillfälle att 
kontrollera.

Sambucus nigra L. något 100-tal m Ö om Henbro i kanten av hagen en 
liten risig buske. Odlingsrest?

Bidens cernua L. St. Dal, blötmarken i hagen 300 m NV om vägskälet 
vid kammaren; Ökna, Dunkerns strand ca 100 m Ö om gränsen mot Dunkers
hall. På båda ställena små bestånd.

Arnica monlana L. St. Dal vid idrottsplatsens SV hörn. Ett fåtal ex. 
Två el. tre brukar årligen blomma.

Senecio jacobaea L. Dunkershall, snett över vägen, V om transformator- 
stationen.

Cirsium heterophyllum (L.) Hill. L. Dal, vid utfallet; St. Dal, mindre ej 
blommande ex. här och var i hagen; Starrsäter och Mora.

Härtill må bifogas följande iakttagelser:
Lathraea squamaria L. förefaller ej vara sällsynt inom området. Dunkers

hall, stora hästhagen 1957; Ekensholm, lövägnen 500 m NV om slottet 1957. 
Likaså 1957 uppvisades för mig av skolbarn ex. från Händö och Överhändö. 
Av skogsförman John Malmqvist har uppgivits fynd, utan angivande av 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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år, vid Gruvtorp, Knaperhäll, S om Magsjön vid »västersjödammen» och 
Björndammen å näset. Då det finns gott om hasselbestånd i socknen, som 
jag ej haft tillfälle besöka den aktuella årstiden, torde åtskilligt flera före
komster kunna väntas. Några av här nämnda lokaler har jag besökt år 
efter år och därvid kunnat konstatera att Lathraea tydligen tycks blomma 
med flera års intervaller.

Anmärkningsvärt är att Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. så gott som 
saknas inom området. Trots ivrigt eftersökande har jag först sommaren 
1961 lyckats finna ett ex. med ett tiotal stjälkar vid vägen ett par hundra 
meter N om torpet Ulrikslund på St. Dal på en plats, som jag flerfaldiga 
gånger på botaniska strövtåg under årens lopp passerat både gående och 
cyklande, varför det förefaller otroligt, att den skulle ha funnits där blom
mande tidigare. Kanske har slåttern av vägkanten emellertid hållit den 
nere förut. Emellertid är det intressant att konstatera, att längre N utefter 
samma väg på sträckan genom Tosterö och Aspö N om Strängnäs vägen 
kantas av rikliga förekomster av denna art.

Beträffande de arter, som antagits vara införda, kan det, då de alla före
komma i närheten av prästgården, antagas att den botaniskt och hortikul- 
turellt intresserade kyrkoherde O. G. Blomberg, som verkade i Dunker i 
slutet av 1800-talet, är den »skyldige». Han planterade park vid Prästgården 
och försåg den med åtskilliga ovanliga träd, varav åtskilligt ännu finns 
kvar. I den på ett par ställen ovan omnämnda åkerholmen mellan Präst
gården och transformatorstationen finns ett par Acer campestre L. illa med
farna av bete och buskrödjning men dock vid liv. Det är att förmoda att 
de antingen planterats där eller också självsåtts från parkens träd.

Dunker den 29 maj 1962.
C. A. Fagerhind.

Taraxacum crocinum (Dahlst.) Hagl. & S. Nordenst. 
återfunnen på Gotland.

Vid ett besök på Gotland återfann jag denna av Dahlstedt redan år 
1911 urskilda palustre-form. Fyndet gjordes den 16 juni 1958 i översta delen 
av strandängen vid Vägomevik, någon mil norr om Slite. Den förekom här 
på ett mycket blött parti av ängen inom ett skarpt begränsat område på 
föga mer än 100 m2. Inom detta område var den dock tämligen riklig och 
någon annan art tillhörande palustre-gruppen fanns ej inblandad. I närhe
ten, men minst något hundratal meter från lokalen, förekom av gruppens 
arter endast suecicum Hagl.

Dahlstedt beskrev arten som subspecies av T. palustre på grundval av 
gotländska exemplar, insamlade av Lange. Ehuru det knappast kan föreligga 
något tvivel om att Dahlstedt haft arten för ögonen, då han gjorde sin 
diagnos, har i riksmuseets samlingar inte ett enda exemplar från Gotland 
kunnat återfinnas. Haglund har emellertid på några exemplar av arten 
som insamlats i Kalmar län, Stensö, upptagit växten som art.

Lättast synes crocinum kunna förväxlas med suecicum. Den sistnämnda 
arten har nämligen mycket likartad bladform, som kan karaktäriseras som
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Fig. 1. Exemplar av Taraxacum crocinum från Gotland, Vägomevik. — Halv nat. storl.

smalt tunglik. Hos crocinum är dock bladets största bredd beläget något 
närmare bladspetsen än hos suecicum. Den förra arten har alltid mycket 
låga nästan vårtlika bladtänder. På små dåligt utbildade exemplar bibehålls 
denna karaktär ganska tydligt oförändrad, medan hos småvuxna individ 
från magrare marker, exempelvis från öländska och gotländska blekekärr, 
suecicum får smalt lancettlika, nästan lineära, helt otandade blad. Det 
mycket karaktäristiska breda och rosenrött färgade bandet på kantblom
mornas undersida, som Dahlstedt omnämner såsom en god karaktär för 
crocinum, kan åtminstone på pressade exemplar knappast iakttagas så väl, 
att det enbart kan utgöra ett säkert skiljemärke mellan arterna. På växt- 
platsen föll mig emellertid denna karaktär genast i ögonen, och fick jag 
mycket snart klart för mig att jag hade en från suecicum väl skild art fram
för mig. Säkrast torde arten kunna skiljas från suecicum på frukten. Denna 
är försedd med tämligen svaga och glesa taggar, medan suecicum har mera 
grova, ej sällan något avtrubbade dylika.

Även med lissocarpum Dahlst. kan arten lätt förblandas. Framför allt 
hava dessa båda arter mycket likartade frukter. På torra exemplar kan de 
tunna taggarna på frukterna hos crocinum lätt brytas, så att det emellanåt 
kan se ut som om de vore helt otandade. Bladformen är emellertid mycket 
olika. Hos lissocarpum är den lansettlik med största bredden vid eller något 
ovan mitten. Bladtänderna äro tämligen grova, vanligen trubbiga och ± 
parvis ansatta, bladspetsen är dessutom i regel tvärt, nästan spadlikt 
trubbad.

T. limnanthes Hagl. kan också till frukten påminna rätt mycket om den 
nya arten, men är lätt skild på bladens mycket oregelbundna och oftast 
vassa tandning. Den har dessutom, efter vad jag tyckt mig finna, en sär
egen grågrön färgton.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Fig. 2. Frukter av Taraxacum crocinum. — 2 x .

T. decolorans Dahlst. liknar till frukten crocinum i nästan lika hög grad 
som den ovannämnda lissocarpum. Dess blad ha emellertid vassa, ej sällan 
tämligen långa något klolika, parvis eller något oregelbundet ansatta tänder. 
I full blomning är den dessutom ytterst lätt igenkänd på sina rent gula 
undersidor på kantblommorna, vilka sålunda helt sakna det hos alla de 
övriga svenska arterna väl markerade färgade bandet.

Enligt Th. Lange (1911) är Taraxacum crocinum ej sedd på havsstränder. 
Anmärkningsvärt är därför att den nu anträffats på en strandäng. Det är 
sannolikt att lokalen vid Kalmar kan vara av likartad beskaffenhet.

Zusammenfassung. Taraxacum crocinum (Dahlst.) Hagl. & S. Nordenst. 
auf der Insel Gotland wiedergefunden. — Die Pflanze wurde schon 1911 
von Dahlstedt als Subspezies von T. palustre beschrieben. Als Art war 
sie von Haglund an den Zetteln einiger Ex. aus der Gegend von Kal
mar (Stensö) bezeichnet. Der neue Fundort auf der Insel Gotland ist eine 
Strandwiese bei Vägomevik nördlich von Slite.

LITTERATUR.
Dahlstedt, H. Nya östsvenska Taraxaca. — Arkiv f. Botanik, Bd 10, 

nr 6. Stockholm 1911, p. 6.
Lange, Th. Bidrag till kännedomen om Gotlands Taraxacumflora. — Bot. 

Notiser 1911, p. 275.
Sten Nordenslam.

En form av Melandrium rubrum med antocyanförlust i 
stjälk, högblad och foder.

Former med bleka eller vita blomfärger hos normalt rödblommiga växter 
äro förhållandevis vanliga. Så är även fallet med rödbläran (Melandrium 
rubrum (Weig.) Garcke), vars vitblommiga form urskilts som var. lacteum 
(C. Hartm.) Gürke. Antocyanförlusten gäller, tydligen med sällsynta un
dantag, också stjälk, högblad och foder, som normalt äro mer eller mindre
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starkt rödbruna (jfr O. Gertz: Studier öfver anthocyan. Akad. avh. Lund 
1906 s. 143 f.). En annan, hittills troligen obeaktad antocyankonstellation 
hos Melandrium rubrum må vara värd att uppmärksammas: en form med 
fullt normalt färgade blommor men med antocyanförlust i de nämnda vege
tativa delarna jämte foder. Den påträffades 1962 i Roslagen: Rådmansö 
socken, S om Räfsnäs, omedelbart S om sågen. Det var endast ett par hon
exemplar, som genom sin ljusgröna färg kraftigt stucko av från den om
givande rika förekomsten av rödblära med den vanliga rödbruna tonen. 
Yäxtplatsen är ängsmark (gammal slåttermark) i öppet, soligt läge nära 
en strandäng vid en vik av Tjocköfjärden. Pressat material har lämnats 
till Riksmuseet och Uppsala botaniska museum. Frön ha insamlats för 
odling.

Summary. A form of Melandrium rubrum lacking anthocyanins in stems, 
bracts, and sepals. — This form has pink flowers, but lacks the red-brown 
colour of stems, bracts, and sepals. It was found in a couple of specimens 
among normal Melandrium rubrum in an open meadow at the coast 70 km 
NE of Stockholm.

Magnus Fries.

Ny sötvattenslokal för Najas marina L. på Gotland.

Vid en charologisk exkursion på Gotland påträffades den 10 sept. 1962 
en ny lokal för Najas marina L. i sött vatten. Den nya lokalen, Eketräsk, 
Fårö sn, är en typisk Chara-sjö, belägen 2,5 m ö. h. Arten påträffades i 
drift, och av mängden att döma bör stora delar av bottnen ha varit be
vuxna med Najas. Dessutom noterades Chara aspera Willd. och Chara 
globularis Thuill. Vattnets specifika ledningsförmåga (x20- 10°) uppmättes 
till 271 och pH-värdet till 8.3. Vattnet är av samma karaktär som i tidigare 
diskuterade sötvattenslokaler (Forsberg, B. & C., 1961). Jonsammansätt
ningen kommer senare att presenteras (Forsberg, in preparation).

LITTERATUR.

Forsberg, B. & C., 1961: The fresh water environment for Najas marina L.
in Scandinavia. — Sv. Bot. Tidskr. 55: 604-612.

Forsberg, C.: Ecological studies on Characeae (in preparation).

Curt Forsberg.

Tenth International Botanical Congress, Edinburgh, Great Britain, 1964.

Nomenclature section.

Proposals regarding the International Code of Botanical Nomenclature 
(1961) must be submitted to the Rapporteur-général, Dr J. Lanjouw, 
Lange Nieuwstraat 106, Utrecht, Netherlands, before 1 October 1963. All 
proposals will be published in Taxon.
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The nomenclature proposals will be presented to the Congress by the 
Rapporteur-général, in a “Synopsis of Proposals” to be published in Janu
ary 1964.

The sessions of the Nomenclature Section will be held in Edinburgh, 
Great Britain from July 29th until August 1st. The dates for the Congress 
itself are August 3rd to August 12th.

Bureau of nomenclature.

President: R. C. Rollins, Gray Herbarium, Harvard University, 22 Divin
ity Avenue, Cambridge 38, Mass., U.S.A.

Vice-presidents: H. Hara, Tokyo, S. H. Mamay, Washington, D.C., Y. I. 
Prokhanov, Makhatchkala, W. Robyns, Bruxelles, R. Ross, Lon
don.

Recorder: J. S. L. Gilmour, University Botanic Garden, Cambridge, Great 
Britain.

Rapporteur-général: J. Lanjouw, I.A.P.T., Lange Nieuwstraat 106, Utrecht, 
Netherlands.

Vice-Rapporteur: F. A. Stafleu, I.A.P.T., Lange Nieuwstraat 106, Utrecht, 
Netherlands.

J. Lanjouw.
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1. L. Wiggins & J. H. Thomas, A Flora of the Alaskan Arctic 
Slope. — University of Toronto Press, 1962. vii +425 s. Pris |9.50. Arctic 
Institute of North America, Special Publication No. 4.

Nortli of the drainage of the Yukon River and the Noatak River, a mighty 
continuous chain of mountains stretches from the Chukchi Sea westwards 
to the border of Yukon Territory, close to the mouth of Mackenzie River. 
It is called the Brooks Range and it separates the Arctic Slope of Alaska 
from the Central Yukon valley. The passes through the Brooks Range are 
few, the three lowest about 1000 m in altitude.

When the reviewer wrote his Flora of Alaska and Yukon the interior of 
this vast territory, about 1000 km long in an east-west direction and 400 
km in a north-south direction at the broadest place about the longitude of 
Point Barrow, was practically unknown botanically. It was almost uninha
bited except for a few eskimos, at certain seasons, who hunted along the 
valley of the main river, the Colville River. Along the more accessible 
coastline small botanical collections had been made at the eskimo villages 
by whalers, hunters and scientists penetrating from Bering Sound eastwards 
along the ice-bound coast.

During the last 20 years this picture has been completely changed. Oil 
was discovered in several places and geologists and other scientists have 
gone into the most remote areas. The country has been mapped from the 
air, and it is appropriate to say that the Arctic Slope of Alaska has been 
subject to study to a larger extent than any other part of North America 
during that time.

A scientific station, the Arctic Research Laboratory at Point Barrow, 
has been established and supported by the Office of Naval Research, and 
forms an excellent base for scientists who want to study Arctic Alaska in 
any respect. Excellent equipment, good living quarters, and all facilities 
needed for field work are generously provided by the laboratory. For trans
portation in the roadless country several light planes with experienced and 
well-trained bush pilots are placed at the disposal of field parties.

As a result of all this the Arctic Slope of Alaska is beginning to be fairly 
well known in many fields of natural science.

One of the authors of the above-mentioned flora, Dr. I. Wiggins, was 
director of the Arctic Research Laboratory during the period 1950-1953, 
and he, with his assistants, have carried out important and valuable bota
nical work, bringing together collections from more than 100 localities 
distributed all over the Arctic Slope.

From the status of being a practically unknown territory 20 years ago, 
the Arctic Slope of Alaska has become an unusually well-known, perhaps 
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the best known, area of such size in the Arctic. The northern boundaries 
of the different species, for instance, begin to be clear, and other details 
in distribution begin to stand out well.

In the introduction of the flora, the nature of the country and its physical 
geography are reviewed and the different edaphic and geologic features 
discussed. Major features of the climate are summarized and features cha
racteristic of the Arctic, such as permafrost, soil polygons and ice wedges, 
and their significance for the vegetation are dealt with. The different habi
tats offered for the plants are described, both natural and artificial, includ
ing camp sites and vehicle trails. Heavy vehicles have moved over the 
tundra during the prospecting for oil and test holes have been drilled in 
the ground in many places. This activity has left scars that are not healed 
in decades, perhaps not in centuries. Sometimes the scars develop into deep 
ditches which have emptied lakes and changed the entire drainage system 
of certain areas. This shows how sensitive untouched areas are to the acti
vity of man.

The main portion of the book is a flora with keys to families, genera and 
species with descriptions of each species and its habitats and enumeration 
of specimens and herbaria where they are preserved. All localities are plotted 
on maps at the end of the book. However, localities mentioned in Flora of 
Alaska and Yukon are not marked on the maps. This is of little importance, 
since new collections in most cases have been made in the same places 
and thus are actually represented on the maps. On each map usually 3 or 
4 species are plotted with different symbols for the species. The maps are 
on a relatively large scale. In the reviewer’s opinion it would have been 
better to present each species on a separate map. With maps of smaller 
scale, no more space would have been used. This would have given a clearer 
view of the facts presented.

Synonymy is largely omitted, and changes in nomenclature from the 
reviewer’s Flora of Alaska and Yukon are not very many. No attempt has 
been made to bring the species’ concepts or the nomenclature into accord
ance with the treatment in the parts of the Soviet Flora (Fl. SSSR) issued 
since Flora of Alaska and Yukon was published. This remains to be done.

In the genus Taraxacum the apomictic “species” have been lumped to
gether into two groups, T. ceratophorum and T. lyralum to answer to the 
species concept in other cases. However, in the genus Antennaria a narrower 
species concept has been used.

The subspecies concept, so useful with high latitude floras but so rarely 
used by American authors, has been employed in many cases but in the 
case of Ranunculus reptans for instance, this species so different from 
Ranunculus flammula, is regarded as a variety of R. flammula only, follow
ing the concept in the Benson Monograph of North American Ranunculi. 
The genus Minuartia commonly accepted by European botanists is included 
in the genus Alsine as is customary in America. Thus Minuartia biflora, 
well known to Scandinavian botanists receives the unfamiliar name Alsine 
sajanensis, to mention only one of the consequences of this difference.

The book ends with a map of the localities where botanical collections 
have been made, glossary, bibliography and index.
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The flora of the Arctic Slope of Alaska comprises 435 species and 31 
infraspecific taxa as given by Wiggins and Thomas’ flora. The proportion 
between Monocotyledones and Dicotyledones is about one to three, the 
usual proportion in Arctic areas. Grasses and Composites are the largest 
families with about 50 representatives each, closely followed by the Cypera- 
ceous plants. The largest genus is Carex with 38 taxa followed by Salix 
with 20 taxa, Saxifraga with 19 and Draba with 14.

The flora presents an excellent and fairly modern view of the species 
growing within its area and is a most welcome contribution to the botanical 
knowledge of Alaska, a country actually in a strategic position on the main 
migration route between two continents. It will form a basis for further 
research as it is easy to see which places are still uncollected botanically 
and it will be of great help to the numerous biologists visiting the Arctic 
Research Laboratory and working on the Arctic Slope, as well as to anyone 
interested in the flora of high latitudes.

It is but natural that with the extensive biological research now carried 
on in Arctic Alaska some additions can already be made such as Oxygraphis 
glacialis, Lomatogonium rotatum, Epilobium arclicum, Carex pelricosa and 
Slellaria yenisejense. Altogether about 40 species not in the Flora of Wiggins 
and Thomas are known to the reviewer from the Arctic Slope, most of them 
from single localities. Probably a few more will turn up, but Flora of the 
Alaskan Arctic Slope will be a reliable base for the botanical study of that 
vast territory for a long time.

Eric Hultén.

J. C. Ritchie, A Geobotanical Survey of Northern Manitoba. — 
Arctic Institute of North America, Technical paper No. 9, 1962. 47 pp., 
2 utvikskartor.

Arbetet är en detaljerad kartering av vegetationen på ett 260 000 km2 
( - 100 000 kv. miles) stort område mellan 56°-60° N. lat. i norra Manitoba, 
ett område av nästan exakt samma storlek som Norrland. Kartan är fram
ställd med hjälp av flygfotografier. Tretton olika vegetationstyper har ur
skiljts och karterats: hed, lavhed, starräng, snårskog, öppen granskog (moss- 
rik och lavrik), sluten granskog, dels av Picea glauca, dels av Picea mariana, 
blandskog, sluten lövskog, sluten tallskog, öppen tallskog samt lövskog. 
För att urskilja dessa typer har författaren under fem års fältarbete jämfört 
vegetationen med det utseende den har på flygbilderna. I en tabell meddelar 
han det karakteristiska han funnit för var och en av dessa typer. I några 
fall är det inte möjligt att på flygbilderna se någon skillnad mellan två 
olika vegetationstyper, t. ex. mellan sluten Picea mariana- och sluten Picea 
glauca-skog, men den senare är bunden till unga alluviala avlagringar och 
kan med hjälp härav utskiljas.

Den karta, som på detta sätt erhållits, ter sig som en mosaik eller ett 
pussel av ett otal små oregelbundna figurer. Studerar man den i detalj och 
jämför den med en karta över terrängformerna kommer emellertid vissa 
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huvuddrag fram, och författaren har också supplementerat sin framställning 
med en karta, som visar dessa huvuddrag. Området består av två väsentligt 
skilda huvuddelar, nämligen den prekambriska urbergsskölden och låglandet 
kring Hudson Bay. Den prekambriska sköldens vegetation kan från norr 
till söder delas i fyra huvudtyper, nämligen tundra, skogstundra, öppen barr
skog och sluten barrskog. Låglandet karaktäriseras av stora kärr och sump
marker. Gamla strandvallar visa, att det är en ung bildning, som för ej så 
länge sedan varit täckt av Hudson Bays transgressioner.

Författaren finner, att klimat och topografi är de två huvudfaktorer som 
bestämmer vegetationen. Givetvis griper också andra faktorer in. Skogs
eldar spela en stor roll, och brunna skogsområden förvandlas ibland till 
tundror. Områden med Picea glauca-Populus Iremuloides-skog långt uppe i 
skogstundran tolkas säkerligen med rätta som relikter från en tidigare 
värmeperiod.

Området liknar till sin vegetationstyp mest norra Ryssland mellan Ural 
och Karelen norr om 60° latitud, som också är ett lågland. I Skandinavien 
få vi andra förhållanden, tack vare det atlantiska klimatet och bergen.

Arbetet avslutas med en lista över de växtarter, som är kända från om
rådet, jämte en summarisk karaktäristik av dem: circumpolära, amerikanska, 
amfi-atlantiska, arktiska, subarktiska, boreala arter etc.

Författaren har haft den stora fördelen att behandla ett område som är 
relativt ostört av den mänskliga kulturen. Härigenom har givetvis många 
komplikationer som störa bilden kunnat undvikas. Arbetet gör ett redigt 
och gediget intryck och är framlagt på ett överskådligt sätt. Det vore 
önskvärt att många områden finge en sådan detaljerad genomarbetning. 
Man kunde då få en utgångspunkt för bedömning av orsakerna till nu 
rådande förhållanden. Vi ha ingalunda en sådan översikt över vegetationen 
i Norrland.

Att arbetet har en resumé på ryska får väl ses i sammanhang med att 
vegetationsforskning länge varit en mycket omhuldad forskningsgren ej 
blott i Sovjetryssland utan även i det gamla Ryssland.

Eric Hultén.

C. E. B. Bonner, Index Hepaticarum. Vol. I. Plagiochila (Dum.) 
Dum. — J. Cramer, Weinheim 1962. 340 s. Pris häft. DM 36: —.

For decades the bryologists have been longing for their Index Kewensis. 
At the Eighth International Congress of Botany in Paris, 1954, the problem 
was earnestly discussed and lines of direction were drawn. The first practical 
result of this action occurred in 1959, when Index Muscorum I (A-C) was 
published by R. van der Wijk, W. D. Margadant, and P. A. Florschütz. 
What the moss specialists had to use before was Paris’ Index Bryologicus 
ed. 2, I-IV (1904-1905).

With Bonner’s Index Hepaticarum the hepaticologists also have got their 
index. Besides, no real index had ever existed in this field, as in our time 
a not too serviceable substitute, Stephani’s Species Hepaticarum (1900- 
1924), had been used.
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The author is well known both for his successful research work and for 
his great helpfulness to hepaticologists from all parts of the world in giving 
information about, and loans from, the herbarium of Stephani, the most 
important hepatic herbarium in the world. He has for a long time been 
curator of the cryptogamic herbarium of the botanical museum in Geneva, 
which includes the Stephani collections.

This index gives us the following information: 1. All published epithets, 
together with the name of the author and the date of publication. 2. The 
bibliographical citation for each epithet. 3. The citation of volume and 
page in Stephani’s Species Hepaticarum. 4. An indication of the herbaria 
in which these types are known to be. 5. A “rough indication” of the geo
graphical distribution.

In the first part of the Index Hepaticarum the genus Plagiochila is treated. 
What led to this choice was, according to the author, that the genus Pla
giochila is “one of the largest genera in the Hepaticae and badly needs a 
revision. It is hoped that this modest contribution will provide the necessary 
encouragement for such a task”. There is much to be said for this, though 
I myself would prefer to have the index arranged as usual in an alphabetical 
order.

Nearly half of the species have Stephani as author. As an excellent mono
graph of the Plagiochilae of tropical Africa has been published this year 
by the well-known specialist on tropical African hepatics Dr. E. W. Jones, 
Oxford, we have a possibility of estimating roughly how many of the species 
mentioned in the index may stand such a thorough study as that by Jones. 
For instance, I have noted that, of the 131 Plagiochila species studied by 
Jones, only 29 are approved by him (two of them as varieties). Probably a 
thorough study of the 1544 species mentioned in the index would diminish 
the number of real species to 400-500.

The author has done considerable work on the first part of the index, 
no less than 1544 species (about half of them have Stephani as author), 
161 varieties and 34 forms are treated and on the whole in a very good 
way. One must nevertheless state that too many epithets are omitted. I 
will give some examples. Most deplorable is that Schuster’s outstanding 
monograph the “Plagiochilae of North America (North of Mexico)” has been 
neglected. Its three parts were printed between July 1959 and January 
1960. It is a radical revision with many new species and new combinations, 
etc. One of the most interesting novelties, already described in 1957, is 
P. yokoguensis St. subsp. fragilifolia Schuster from a number of localities 
in the eastern North America. The main species occurs in Japan.

Three African species described by G. Gola in 1914 are also missing. 
Also P. Hedbergii S. Arnell from Uganda and P. fragilifolia S. Arnell 
from Tristan da Cunha, described in 1957 and 1958 respectively, as well as 
P. afquiensis S. Arnell & Herzog from Patagonia of 1958.

It is perhaps still more annoying that one of the most magnificent and 
at the same time common European Plagiochilae, P. major (Nees) S. Arnell 
has been wholly omitted. It was first described by Nees in 1838 as var. 
major of P. asplenioides. This variety, which has with right always attracted 
considerable interest, was nominated as a species by S. Arnell in his flora 
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of Fennoscandia of 1956. Schuster, in his above-mentioned monograph, 
accepts P. major and points out that along the Pacific coast of North Ame
rica there occurs a Plagiochila, which is very close to major. I myself have 
collected it in different localities in Queen Charlotte Islands in British 
Columbia and am inclined to describe it as a subspecies of P. major, vicarious 
for this species on the Pacific coast of North America. It is the most common 
Plagiochila along that coast.

It is even easier to find varieties and forms which are not included in 
the index. This, notwithstanding the fact that it is stated in the introduction 
that “varieties and forms are also included, data concerning these are just 
as important as those for the species”.

As regards the distribution on the whole, we will only find the country 
in which the taxon was first found or the distribution area as given by 
Stephani. There is nothing to say about this, of course a true picture of 
the distribution area cannot be given before the genus has been monogra- 
phically studied. Yet, it is to be regretted that the well-known distribution 
of the very few European species is also given in a very misleading way. 
Plagiochila asplenioides, which has a wide circumpolar distribution area, 
is given for Europe and North America only, P. punctata is reported only 
from Ireland and the Canaries though it is known from a big part of Western 
Europe, from the west coast of Norway to Portugal; besides, it is common 
in Macaronesia. P. spinulosa, which has a similar distribution to P. punctata, 
is given for Europe and North America, though it does not occur in this 
last continent; and, finally, P. tridenticulata is given only for Europe, though 
it has been known for a long time to occur in North America also. It may 
be of some interest to note that this species, which in Europe (including 
Macaronesia) has a similar distribution to P. punctata and P spinulosa, is, 
according to Schuster, restricted in North America to “the unglaciated 
Southern Appalachian Mountains”. He characterizes it as “an oceanic 
species of great age, with a strongly disjunct distribution limited to areas 
that have not been glaciated, nor submerged, during the last 60,000,000 
years or more”.

The geographical names are often used in an inappropriate way. It 
would have been easy to avoid the old name of van Diemens Land (spelt 
in three different ways), which often occurs instead of Tasmania, the official 
name since 1853. It even happens that the same taxon is given for van 
Diemens Land and Tasmania. The same can be said of the often used Nova 
Granada (sometimes spelt New Granada), a name from the first half of 
the nineteenth century, used for state formations including Colombia. Even 
more serious is it when we find a taxon given for Nova Granada as well as 
for Colombia. It would also be valuable to readers if it had been indicated 
where small and little-known islands, etc. are situated. How many know 
that Anjouan is a small island among the Comores Islands and Sunday 
Island among the Kermadec Islands of the Pacific Islands.

In other respects the work also gives the impression of a hurried piece 
of work. The abbreviations of the literature cited are not too perfect and 
sometimes we meet with different spellings of the same literature reference 
even on the same page. Another example: the variety tridentata Jörg, from 
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Norway of Plagiochila punctata Tayl. is placed under the foregoing species, 
the New Guinean P. pulvinata St.

I am fully aware of the difficulties of the author, already overwhelmed 
with duties, in completing a work as arduous as an index. I am also abso
lutely sure that the forthcoming parts of this most valuable work will come 
up to the highest expectations of bryologists.

The publishing house is to be congratulated on the first-class offset.
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Herman Persson.

Konrad Mengel, Ernährung und Stoffwechsel der Pflanze. — 
VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1961. xi +322 s. Pris inb. DM 34.

Mengels bok om växternas ämnesomsättning avser i första hand att ge 
en översikt av de olika grundämnenas betydelse för de högre växterna. 
Den närmaste motsvarigheten i tidigare växtfysiologisk litteratur är inte 
trots likheten i titel Frey-Wysslings »Ernährung und Stoffwechsel der 
Pflanzen» utan snarare W. Baumeisters »Mineralstoffe und Pflanzenwachs
tum». Baumeisters bok, som också den gavs ut på Fischers förlag (1952) 
är upplagd på ungefär samma sätt som Mengels men något mindre till 
omfånget, särskilt i delarna om den allmänna ämnesomsättningen. Förlaget 
hade ursprungligen uppdragit åt professor K. Scharrer att skriva en ut
förligare framställning om växternas mineralnäring, men efter hans död 
överläts arbetet åt hans medarbetare Dr Mengel i Giessen.

Mengels monografi består av två huvuddelar. I den inledande allmänna 
delen, som upptar drygt hälften av boken, behandlas de grundläggande 
förloppen inom ämnesomsättningen i växten. Därefter följer en speciell del 
där de olika grundämnena diskuteras i tur och ordning.
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Den allmänna delen inleds med en översikt av marken som näringskälla 
för växterna och en diskussion av några olika teorier om växternas salt
upptagning. Efter en kort översikt av enzymernas allmänna egenskaper 
följer så en schematisk framställning av fotosyntes och andning. Behand
lingen av ämnesomsättningens huvuddrag kompletteras med två kapitel 
om fett- och äggviteomsättningen samt en kort översikt av auxiner och 
andra tillväxtregulatorer. En diskussion av mineralnäringens inverkan på 
avkastningens kvantitet och kvalitet avslutar detta huvudavsnitt av boken.

I den speciella delen behandlas i 14 kapitel alla för växten nödvändiga 
mineralämnen och dessutom några andra grundämnen av biologiskt intresse 
(t. ex. jod, fluor och selen). För varje ämne diskuteras förekomst och till
gänglighet i marken, upptagning och funktion i växten samt de sjukdoms
symptom och gödslingsproblem som har samband med bristande försörjning. 
Den enhetliga dispositionen av framställningen för de olika ämnena gör att 
det är lätt att hitta bland den stora mängd detaljuppgifter som samman
ställts. Den speciella delen är också utan tvekan den tyngst vägande delen 
av boken, då någon likartad sammanställning av motsvarande omfång 
knappast finnes. Den allmänna delen ger däremot i stora partier inte så 
mycket utöver en vanlig lärobok och hade kunnat skäras ned åtskilligt 
till förmån för den senare avdelningen.

Litteraturförteckningen upptar ca 600 arbeten och är en viktig källa för 
den som vill tränga djupare in i ämnet. Särskilt i den allmänna delen verkar 
dock litteraturhänvisningarna ibland rätt godtyckligt valda och flera viktiga 
översiktsarbeten saknas, t. ex. Arnolds »Die Bedeutung der Chlorionen für 
die Pflanze» (som dessutom är utgiven på samma förlag som Mengels ar
bete) och Websters »Nitrogen metabolism». Hänvisningarna till växtfysio- 
logins båda viktigaste sammanfattande serier: Handbuch der Pflanzenphy
siologie och Annual review of plant physiology kunde också med fördel ha 
varit talrikare. Den typografiska utformningen är förstklassig.

Bokens värde ligger som redan nämnts framför allt i den speciella delen, 
som ger en god sammanställning över de oorganiska ämnenas betydelse i 
växternas ämnesomsättning. Det komplicerade samspelet mellan mark och 
växt diskuteras ganska utförligt ur olika synpunkter och den är därför 
särskilt värdefull för alla med ekologisk inriktning och anknytning till jord
bruk eller trädgårdsskötsel.

Göran Sienlid.

L. Brauner und F. Bukatsch, Das kleine pflanzenphysiologische 
Praktikum. Anleitung zu bodenkundlichen und pflanzenphy
siologischen Versuchen für Hoch-, Ober- und Fachschulen. 6. 
Aull. — VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1961. vm +278 s. Pris inb. DM 
26.60.

Leo Brauners praktikum, vars 5:e upplaga flitigt utnyttjats i den växt- 
fysiologiska undervisningen, har efter 32 år kommit ut i en ny upplaga, 
som grundligt omarbetats av Franz Bukatsch. Förändringarna är i själva 
verket så stora att man kan tala om en helt ny bok. Den har helt blygsamt
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kallats »Das kleine pflanzenphysiologische Praktikum» men den inrymmer 
bland sina 251 försök (varav många är uppdelade i delförsök) ett fylligt 
urval experiment från olika delar av växtfysiologin. Vid sidan av försök 
från den »klassiska» växtfysiologin finner man åtskilligt från angränsande 
områden, t. ex. marklära, blombiologi, frukt- och fröspridning och mikro
biologi.

Man märker att författarna har stor erfarenhet av undervisningsexperi- 
ment, och särskilt i kapitlen om växternas beståndsdelar, tillväxt och ut
veckling finner man många enkla men trots detta lärorika försök, där även 
modern teknik (såsom papperskromatografi och papperselektrofores) har 
använts. Försöken är klart och redigt beskrivna och kompletteras i många 
fall av förklarande teckningar. För varje experiment anges vad som behövs 
i fråga om apparatur, kemikalier och växtmaterial och dessutom den tid 
som beräknas åtgå. Förutom de speciella försöksbeskrivningarna finns i 
slutet ett kapitel med allmänna anvisningar för laboratoriearbete. Littera
turhänvisningar finns vid de olika kapitlen; tyvärr upptar de nästan enbart 
tyskspråkiga arbeten.

Att avgöra vad som är viktigt i den elementära undervisningen är givetvis 
vanskligt, och på en del punkter har man kanske svårt att förstå urvalet. 
I kapitlet om fotosyntes är ex. de enda beskrivna kvantitativa bestämnings- 
metoderna WARBURG-metodik och vattenanalys enligt Winkler. Ingen av 
dessa metoder är dock användbar för hela skott eller blad av landväxter 
(dessutom är Warburgapparatur relativt dyrbar) och man saknar onekligen 
en metod som bygger på koldioxidanalys i luft som får passera förbi försöks- 
växten innesluten i en kyvett.

I detaljerna verkar boken inte helt genomarbetad och en hel del tvivel
aktiga eller oklara formuleringar har kommit med, särskilt i de teoretiska 
partier, som komplettera försöksbeskrivningarna. Som exempel kan nämnas 
definitionen av molaritet på s. 259, klassificeringen av lucern som kalk- 
skyende på s. 11 och beskrivningen av syntetiska och naturliga auxiner på 
s. 154-155. Rödbeta och Phytolacca är olyckligt valda exempel för studium 
av antocyanfärgämnen, då det är tvivelaktigt om de över huvud innehåller 
äkta antocyaner. I listan över de för växten nödvändiga elementen är 
molybden med på s. 43 men inte på s. 15. Denna osäkerhet avspeglas i 
recepten för näringslösningar till vätskekulturer, där tillsats av så egendom
liga ämnen som litium, tenn, nickel och titan rekommenderas medan mo
lybden, som bevisligen är nödvändigt, saknas.

Det väsentliga i ett praktikum är dock att försöken är pedagogiskt valda 
och relativt lätta att utföra och att beskrivningarna av dem är klara och 
entydiga. På dessa punkter får man säga att boken väl fyller måttet och 
den innehåller dessutom åtskilligt som man inte återfinner i andra praktika. 
Alla som sysslar med undervisning i växtfysiologi, det må vara vid universi
tet och högskolor eller vid gymnasier har därför här en förstklassig källa 
för experiment och uppslag.

Göran Stenlid.
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Poul Larsen, Planternes vsekststof f er. — Berlingske Leksikon 
Bibliotek, Köpenhamn 1962. 144 s. Pris 6: 25 D. Kr.

Under de senaste tio åren har mycket hänt inom tillväxtfysiologien. Upp
täckten av gibberelliner och kinetin har öppnat nya fascinerande möjligheter 
dels till påverkan på växternas tillväxt och differentiering dels till inblickar 
i dessa processers mekanismer. Forskare världen över har inspirerats och 
det är väl i dag knappast möjligt att öppna ett nytt häfte av en växtfysio- 
logisk tidskrift utan att träffa på en eller flera rapporter över iakttagelser 
rörande tillväxtregulatorers verkningar. Iakttagelserna har blivit så många 
att det har blivit utomordentligt svårt att skaffa sig en överblick över 
forskningens nuvarande ståndpunkt för den som inte har tillgång till ett 
välförsett bibliotek. En sammanfattning på skandinaviskt språk bör få 
många läsare. Det är under dessa förhållanden utomordentligt väsentligt 
att en sammanfattning är skriven så att den kan sättas i händerna på folk 
utan alltför omfattande träning i kritiskt tänkande.

Det förefaller recencenten som om så är fallet med Poul Larsens bok. 
Redan titeln utsäger att stoffet behandlats kritiskt. Översättningen till 
svenska av »Planternes viekststoffer» bör lyda »Växternas tillväxtregula
torer». Termen hormoner har inte använts trots den betydelse den otvivel
aktigt skulle ha ur reklamsynpunkt. Termen vsekststoffer — i boken defi
nierade som oligodynamiska ämnen, som utlöser, stimulerar, hämmar eller 
modifierar tillväxten — är självfallet riktigare och bättre. Hela framställ
ningen karakteriseras av samma drag; ett väl motiverat val av terminologi 
och goda definitioner på begreppen där sådana är möjliga. För den som 
känner författaren är det självklart att boken skulle vara sådan och det 
kan kanske tyckas onödigt att här framhålla dessa synpunkter, men det 
syndas ju ideligen både i tal och skrift mot ett rätt användande av ord. 
Det är en styrka att termer och definitioner samlats i en ordlista i slutet 
av boken.

Bokens stoff har delats i tre stora avdelningar: vitaminer och embryonal- 
vsekststoffer, auxiner och gibberelliner. Vitaminerna tycks främst ha tagits 
med för att läsaren skall få ett klart begrepp om innebörden av tillväxt
reglering. En substans kan vara nödvändig för att ett organ skall kunna 
leva men behöver därför inte ingripa direkt i tillväxten. Att den indirekt 
är nödvändig är däremot självklart. För övrigt är indelningen den tradi
tionella och någon annan är väl knappt möjlig på vår nuvarande stånd
punkt, trots att denna indelning egentligen är fotad på två principer. Dels 
tar den sikte på substansernas fysiologiska verkningar, dels på deras ke
miska struktur. Orsaken till att båda principerna måste användas ligger i 
att varken våra kunskaper om substansernas verkningsmekanismer eller 
våra möjligheter att klart definiera de fysiologiska processerna är tillräckliga 
för att endera principen skall kunna användas ensam. Eftersom sålunda 
klara definitioner är omöjliga har författaren valt att illustrera substans
gruppernas karakteristika med historiker över hur vår uppfattning om dem 
har vuxit fram. Skildringen ges konkreta hållpunkter genom att en rad 
illustrerande försök har beskrivits ganska detaljerat. För att garantera ett 
ordentligt utbyte av dessa skildringar har författaren dels diskuterat me-
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todiska problem, dels inlett kapitlen om embryonalvsekststoffer och auxiner 
med framställningar av celldelningens och cellsträckningens förlopp och 
fysiologi. Detta ger en stringens åt diskussionen som man saknar i många 
vetenskapliga uppsatser. Hur många talar inte om substansers inverkan 
på tillväxten hos t. ex. rötter utan att ens göra ett försök att urskilja i 
vilken av tillväxtens faser inverkan sker? I diskussionerna har olika 
åsikter dragits fram och ställts mot varandra samt kritiskt granskats. För
fattaren låter aldrig en åsikt dominera och drar fram kritik mot resultat 
som av andra författare anses bevisande. Rec. har en känsla av att den 
inte alltför avancerade läsaren måste anstränga sig rätt ordentligt för att 
följa framställningen men att han samtidigt får god lön för mödan.

Författaren har inte angett vilken läsekrets han vänder sig till. Dock är 
väl boken ämnad främst som populärvetenskaplig skrift. Det förefaller 
emellertid rec. som om många kan ha glädje av den. För forskaren finns 
metodbeskrivningar och kritiska diskussioner, läraren ges tips om under- 
visningsexperiment, studenten får möjligheter till en välbehövlig komplet
tering av lärob äckernas framställningar och med säkerhet kan man påstå 
att alla grupper kan öka sina kunskaper genom att läsa boken. Rec. har 
redan utnyttjat den för vårterminens undervisning.

Henry Rufelt.

Henrik Lundegårdh, Pflanzenphysiologie. — VER Fischer Verlag, 
Jena 1960. 717 s.

Lundegårdhs växtfysiologi är genom sin svenska originalupplaga allt 
för väl känd för att den tyska upplagan skall behöva anmälas på sedvanligt 
sätt. Jag hänvisar till Algeus’ recension i Botaniska Notiser 1950. Vi vet 
alla att Lundegårdhs växtfysiologi inte är att betrakta som en lärobok i 
vanlig mening utan snarare är en framställning av en forskares delvis mycket 
personliga uppfattning av växtfysiologiska problemställningar. Därigenom 
är boken ett utomordentligt intressant dokument och ett tungt vägande 
diskussionsinlägg. Dessutom har den för recensenten varit en rik källa att 
ösa ur främst då det har gällt äldre litteratur. Då nu boken kommit ut i 
en tysk upplaga kommer självfallet en tyskspråkig läsekrets att bli delaktig 
av dessa värden. Emellertid bör det ju vara recensentens uppgift att även 
ange vad den nya upplagan har att ge utöver vad den gamla gav. Därvid 
är att konstatera att boken inte bara är en översättning. På många punkter 
har den nyare litteraturen tagits upp till diskussion och vidare har författa
ren diskuterat egna försök som publicerats på 50-talet. Främst gäller mo
derniseringen kapitlen om ämnesupptagning, fotosyntes och enzymer. Däre
mot saknar man överarbetningar i t. ex. kapitlen om tillväxtsubstanser 
och cellernas submikroskopiska strukturer. Dock måste erkännas att behovet 
av omarbetningar på dessa områden har vuxit speciellt starkt efter 1958. 
Litteratur efter detta årtal har ej behandlats. Nu är det ju naturnödvändigt 
så, att alla framställningar mer eller mindre snabbt måste bli omoderna 
för att sedan främst ha betydelse som uppslagsverk för hänvisningar till 
originallitteratur. Man måste i detta sammanhang tyvärr konstatera att 
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många av de citerade nyare arbetena inte har införts i litteraturlistan och 
sålunda måste spåras upp på andra vägar. Detta begränsar givetvis värdet 
för läsaren.

Det har ryktats att en engelsk upplaga av Lundegårdhs växtfysiologi 
är på väg. Enligt recensentens åsikt har en sådan en större uppgift att fylla 
än den tyska, eftersom den torde kunna öppna vägen till en stor litteratur 
som är ganska okänd för många engelskspråkiga forskare.

Henry Rufelt.

M. M. Kononova, Soil organic matter, its nature, its role in 
soil formation and in soil fertility. Translated from the Russian by 
T. Z. Nowakowski and G. A. Greenwood. — Pergamon Press, Oxford- 
London-New York-Paris 1961. 450 s. Pris 80 sh.

Den ryska humusforskaren M. M. Kononovas första bok om markens 
organiska beståndsdelar utkom på ryska år 1951. Den översattes till tyska 
år 1958 och utkom under titeln »Die Humusstoffe des Bodens». Den nu 
föreliggande engelska översättningen har granskats av författarinnan samt 
kompletterats med en del nyare arbeten. Boken avslutas med en kort över
sikt av de viktigaste jordmånstyperna i Ryssland, som författats av N. N. 
Rozov. I den tidigare tyska översättningen var detta kapitel författat av 
den tyske markforskaren H. Beutelspacher, som även hade översatt boken 

, till tyska.
I det första kapitlet ger författarinnan en god överblick av de senaste 

200 årens mycket olika uppfattningar om den kemiska sammansättningen 
och betydelsen av markens organiska beståndsdelar. Det kanske kan vara 
av särskilt intresse att påpeka, att almen under humusteoriens glansperiod 
i början på 1800-talet spelade en viktig roll för kemister och övriga natur
forskare. Man lyckades nämligen från rötskadad almved medelst natrium- 
hydroxid utvinna en mörkfärgad substans, som kallades för ulmin och 
räknades till humusämnena. Det skrevs många vetenskapliga arbeten om 
förekomsten av ulmin och ulminsyra i en mängd olika Substrat. Man ansåg 
t. ex. att de brunfärgade ämnen, som erhölls när socker behandlades med 
starka syror, var ulmin. Numera vet man, att likheten mellan de många 
olika ämnen, som tidigare kallades för ulmin, huvudsakligen ligger i den 
bruna färgen.

Genom undersökningar av von Post (1862), Darwin (1882), Kostychev 
(1886, 1889), Müller (1887), Ramann (1888) m. fl. kom den rent kemiska 
linjen inom humusforskningen, som varit rådande fram till senare delen av 
1800-talet, att så småningom ersättas med den nuvarande mera biologiskt 
inriktade uppfattningen.

I kapitel 2 behandlas den kemiska sammansättningen av markens orga
niska beståndsdelar. Under motiveringen att organiska ämnen med känd 
kemisk sammansättning såsom kolhydrater, kolväten, organiska syror, 
aminosyror m. fl. endast förekommer i mindre mängd i marken, ägnar för
fattarinnan nästan hela kapitlet åt »strictly humic substances» med vilka 
hon avser humussyror, humin, fulvosyror ( = crenic and apocrenic acids) 
och hymatomelonsyror. Författarinnan, som särskilt arbetat inom detta
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forskningsområde, ger i detta kapitel en utomordentlig översikt av vad 
man för närvarande vet om dessa substansers kemiska sammansättning 
och egenskaper.

Humusämnenas bildningssätt behandlas i kapitel 3. Rubriken på detta 
kapitel är »Biochemistry of process of humus formation» och författarinnan 
har därigenom redan i rubriken påpekat den biologiska inriktning, som hon 
har i fråga om humusbildningen. Hon kritiserar den tidigare uppfattningen, 
som framförallt hävdats av Waksman, att humusämnena bildas genom en 
kemisk förening mellan lignin och protein. Naturligtvis är lignin och protein, 
liksom all organisk substans som tillföres marken genom förnan, viktiga 
ämnen för humusbildningen, men först efter mikroorganismernas nedbryt
ning av förnans olika beståndsdelar till enklare föreningar samt en re-syntes 
av andra organiska ämnen, som sedan tjänstgör som humusämnenas bygg
stenar. Dessa byggstenar kondenseras till humusämnen, varvid även mikro
organismerna spelar en aktiv roll genom deras produktion av enzymer av 
fenoloxidas-typ. Av särskilt stort intresse är hennes redogörelse av ryska 
mikroskopiska undersökningar av den anatomiska strukturen hos rötter 
och blad i olika nedbrytningsstadier samt bildningen av humusämnen i 
vävnaderna genom mikroorganismernas verksamhet. De viktigaste mikro
organismerna i dessa försök isolerades och bestämdes såsom cellulosaned- 
brytande slembakterier.

Den organiska substansens betydelse för jordmånsbildningen, markstruk
turen och jordens bördighet behandlas i kapitel 4. Här redogöres bl. a. för 
en mängd, huvudsakligen ryska undersökningar, som visar den stimulerande 
effekt som humusämnen i små koncentrationer har på tillväxten av många 
växter. Förklaringen till denna effekt kan vara, att humusämnena ökar 
plasmans permeabilitet och resulterar i en ökad näringsupptagning. Försök 
i praktisk skala med gödsling av mineralnäringsämnen innehållande humus- 
syror har pågått i flera år. Den direkta effekt på växterna av markens 
organiska beståndsdelar, vare sig den är gynnsam eller ogynnsam, är ännu 
så länge mycket ofullständigt känd. Att få till stånd liknande undersök
ningar är emellertid utomordentligt värdefullt, såväl ur praktisk som teo
retisk synpunkt.

I kapitel 5, som är det kortaste kapitlet i boken, behandlas de naturliga 
faktorer, som påverkar humusbildningen. Till de viktigaste faktorerna hör 
vegetationstäcket, de olika förnornas kemiska sammansättning och ned
brytning, mikroorganismernas verksamhet, markens fuktighet och tempe
ratur samt kemiska och f y si k a 1 i sk bk em i s k a egenskaper såsom kalkhalt och 
mineraljordens mekaniska sammansättning. Dessa för humusbildningen 
mycket viktiga faktorer har emellertid blivit alltför knapphändigt behand
lade. Syrets betydelse för humusbildningen har sålunda inte berörts, inte 
ens i samband med markmikroorganismernas optimala fuktighetsvillkor. 
Det är emellertid ett känt förhållande att den minskning av markmikro
organismernas aktivitet, som erhålles vid hög fuktighetshalt, huvudsakligen 
är ett resultat av syrebrist.

Den organiska substansens utmärkande egenskaper hos de viktigaste 
jordmånstyperna i Ryssland har skildrats i kapitel 6. Här finner man upp
gifter på de olika jordmånstypernas mängd av humus och kväve, C/N- 
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förhållande samt humusämnenas sammansättning och egenskaper. För
fattarinnan har lagt särskilt stor vikt vid förhållandet mellan humussyror 
och fulvosyror, som förklaring till de olika humusämnenas egenskaper. Detta 
har delvis skett på bekostnad av flera andra viktiga faktorer såsom t. ex. 
växternas rotfördelning, förnans produktion och egenskaper samt mark
djurens verksamhet. En läsare kanske blir förvånad, när han finner upp
gifter om att låg halt av humus kan vara orsakad av dålig aktivitet hos 
markmikroorganismerna. Man bör då komma ihåg att författarinnan med 
humus avser endast en del av markens organiska beståndsdelar, nämligen 
i huvudsak humussyror och fulvosyror.

En karta över de olika jordmånstyperna skulle i detta kapitel vara 
mycket värdefull. Man kan inte av utländska läsare begära att de skall 
känna till var t. ex. Yaroslav- eller Voronezh-regionerna ligger.

Bokens sista kapitel behandlar de förändringar av markens organiska 
beståndsdelar, som uppkommer vid olika skötselmetoder inom jordbruket. 
Den minskning av mängden stallgödsel, som är en följd av övergången till 
kreaturslösa jordbruk på många gårdar, resulterar i en sänkning av markens 
humushalt. Som en följd av den minskade humushalten försämras markens 
struktur och näringsförråd och därigenom dess produktionsförmåga. Genom 
vallodling kan emellertid humushalten åter ökas, framförallt beroende på 
att gräsrötterna producerar mycket humus. Dessa frågor har under flera 
år rönt stort intresse i många länder och författarinnnan redogör i detta 
kapitel för ett flertal ryska undersökningar, som är av mycket stort värde 
även för oss i Sverige.

Många viktiga undersökningsmetoder, som författarinnan använt sig av, 
har endast kortfattat berörts i de olika kapitlen. De har i stället samlats i 
ett appendix, vilket gör boken mer lättöverskådlig.

Kononovas lärobok om markens organiska beståndsdelar är av stor be
tydelse inte bara för markforskare utan även för botanister och mikrobio
loger. Bristen på lämpliga läroböcker har under det senaste decenniet gjort 
det svårt t. o. m. för markforskarna, att följa med utvecklingen inom 
humusforskningen. Detta forskningsområde är dessutom mycket svåröver
skådligt på grund av att man ännu ej funnit någon allmänt accepterad 
analysmetodik.

Det vore orimligt, om man inte kunde rikta invändningar mot en bok, 
som behandlar ett så vidsträckt område som markens organiska bestånds
delar. Författarinnan har t. ex. ägnat alltför stort utrymme av boken åt 
humussyror och fulvosyror samt förhållandet mellan dessa. Detta har bl. a. 
skett på bekostnad av en morfologisk beskrivning av de olika humusfor
merna. Även om författarinnan huvudsakligen är inriktad på de organiska 
beståndsdelarna i den odlade jorden, blir man förvånad att humusformen 
mår (eller råhumus) endast omnämnes på ett ställe i boken.

Antalet litteraturuppgifter i boken är över 900, men det är i första hand 
ryska undersökningar som beskrives. Detta är kanske enbart en fördel, 
eftersom man därigenom har möjligheter att få kännedom om de många 
och betydelsefulla ryska undersökningar, som man tidigare, på grund av 
språksvårigheterna, inte haft tillräcklig kännedom om.

Nils Nykvist.
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Gerald Thorne, Principles of Nematology. — McGraw-Hill Book 
Company, Inc., New York-Toronto-London 1961. xiv +553 s., 230 fig. 
Pris £5 16s 6d.

Steget från botanik till nematologi kan tyckas långt och det är förlåtligt, 
om botanister i allmänhet inte ägnar nyutkomna böcker i nematodsyste- 
matik någon större uppmärksamhet. Sett ur den synpunkten kan det verka 
överloppsgärning av förlaget att skicka en bok med ovanstående titel till 
anmälan i en botanisk tidskrift. Samtidigt måste konstateras att nematoder 
och växter faktiskt har åtskilligt med varandra att göra och att inte bara 
växtskyddsfolk utan också »rena» botanister har anledning att mer än som 
brukar ske följa med vad som händer på nematodsidan.

Som grupp spelar nematoderna en av huvudrollerna i markfaunan och 
utgör därmed en oftast obeaktad men synnerligen betydelsefull del av 
växtens normala miljö. Utom de stora men ännu ofullständigt kända grup
perna av saprofytiska och predatära nematoder ingår i denna miljö ett 
ansenligt antal parasitära nematoder. Man finner sådana i och omkring 
rötter och jordstammar, de tränger högt upp i stjälkar, blad och blomdelar, 
orsakar tillväxthämning, gallbildningar, deformationer och sterilitet, är en 
väsentlig orsak till »jordtrötthet» och kan på olika sätt förskjuta balansen 
i naturliga och artificiella växtsamhällen. På sistone har det också visat 
sig att nematoder kan fungera som överförare av s. k. markburna virus
sjukdomar, så bl. a. hos vin, potatis och jordgubbar.

Växtpatologer, ekologer och andra fältbotanister kan alltså ha goda skäl 
att i olika sammanhang ägna dessa små men verksamma rundmaskar en 
rätt så ingående uppmärksamhet. Vad än denna uppmärksamhet syftar 
till, måste den ju grundas på en viss artkännedom och här kan Thornes 
bok bli en god hjälp. Författaren, framstående nematolog och verksam vid 
universitet i Wisconsin, har på grundval av fyrtio års erfarenhet skrivit en 
»läro- och handbok för studenter och forskare», som enligt fackmännen (dit 
anmälaren inte hör) fyller mycket högt ställda anspråk på saklighet och 
vederhäftighet. Nybörjarens väg in i nematologin måste avsevärt under
lättas av den utförliga och pedagogiskt väl tillrättalagda handledning i 
undersökningsmetodik, terminologi och identifiering, som jämte en kort 
historik och en översikt över gruppens allmänna systematik fyller det första 
nittiotalet sidor. Resten äv boken är ägnad en taxonomisk behandling av 
de växtparasitära nematoderna, endo- såväl som ektoparasiter, och några 
få andra, tillsammans med de parasitära allmänt förekommande grupper 
av saprofytiska eller predatära nematoder. Släktena presenteras med diagnos 
och uppgift om typart, de enstaka arterna med utförlig beskrivning av 
morfologi, Synonymik, biologi, värdväxter, geografisk utbredning, roll som 
skadegörare och i förekommande fall bekämpningsåtgärder. Bestämnings- 
tabeller för släkten och högre systematiska enheter samt ett stort antal, 
oftast utsökt välgjorda teckningar underlättar bestämningsarbetet. En 32- 
sidig litteraturförteckning jämte 11 sidor index avslutar verket.

D. Lihnell.

106
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Curt Backeberg, Die Cactaceae. Handbuch der Kakteenkunde. 
Band VI. Nachträge und Index. Mit 307 zum Teil färb. Abb. in Text. S. 
XLV-XLix, 3545-4041. Stor 8:o. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1962. 
Pris inb. DM. 82.70.1

Backeberg och Gustav Fischer Verlag ha i det närmaste hållit det tids
schema de lade upp då första bandet av Backerbergs stora verk utkom. 
Knappt ett halvår försenad har nu den sista delen utkommit — som vanligt 
vackert redigerad. Däremot kan man ej påstå, att man är nöjd med inne
hållet i detta länge saknade band. Vi ha ju alltsedan första bandet blivit 
lovade att få kompletterande uppgifter om systematik och utbredning för 
ett flertal arter. Dessa ha nu helt glömts bort. Man är framför allt ledsen 
över att den utlovade utredningen om Backebergs »nordliga» och »sydliga» 
utvecklingslinjer fortfarande saknas. I min recension av det femte bandet 
lovade jag en jämförelse mellan Backebergs och övriga moderna kaktolo- 
gers system, men detta kan nu tyvärr ej göras, då Backeberg som sagt ej 
velat förklara, varför arter som tidigare tillhörde samma släkte nu stå i 
olika tribus. Att Backeberg icke står helt oemotsagd visas också av en del 
nya monografier, så t. ex. har engelsmannen Rowley på nytt dragit in en 
massa småsläkten (Tephrocadus, Cylindropuntia, m. fl.) i Opuntia, och ame
rikanen Kimnach har härjat friskt bland Cereoideae och rensat bort ett 
flertal släkten. Som ett rent kuriosum kan nämnas, att Buxbaums nykom
binationer (rec. i SBT 55: 643-1961) fortfarande ej omnämnas.

En mening som man ställer sig litet undrande över vid genomläsningen 
är »Meine Klassifikation hat nicht nur die Aufgabe, die Gattungen der 
Cactaceae übersichtlich zu ordnen [sic!]; sie soll dem Benutzer auch geo
graphische Aufschlüsse geben» (S. 3575). Man kan ej med den bästa vilja i 
världen påstå, att man fått några »geografiska slutledningar», då i regel 
endast landet angives som lokal — ibland ej ens det. Även den systematiska 
översiktligheten lämnar mycket övrigt att önska.

Ett komplett register för alla banden finns nu med, men man saknar en 
litteraturförteckning, framför allt som många av de nämnda katalogerna 
äro föga kända utanför de intima kretsarna av samlare och trädgårdsmäs
tare. För att roa dessa finns i denna del också en översättning av Rowleys 
arbete Genealogy of the Large Flowered Cactus Hybrids.

Så har alltså Backebergs stora verk avslutats och som sammanfattning 
kan endast sägas, att det kommer att vara nödvändigt för alla, som på ett 
eller annat sätt sysslar med kakteer, men att arbetet tyvärr ej fått den 
utformning man kunde ha väntat.

Benkt Sparre.

F. H. Perring and S. M. Walters, Atlas of the British Flora. — 
Published for the Botanical Society of the British Isles by Thomas Nelson

1 Tidigare band ha recenserats i SBT 52: 358, 53: 326, 44: 290, 608, 55: 643.
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and Sons Ltd, London and Edinburgh 1962. xxiv +432 s. med 1700 ut- 
bredningskartor. Pris inb. £5 5 s.

Att Hulténs »Atlas över växternas utbredning i Norden» (1950) skulle 
stimulera till utgivande av liknande verk över andra floraområden, låg nära 
till hands att förutse. För de brittiska öarnas botanister blev den i varje fall 
en pådrivande faktor av största betydelse. När deras egen »Atlas» nu ut
kommit av trycket, är det också en händelse, som är väl värd att uppmärk
sammas även i vårt land.

De brittiska öarnas flora har utforskats under mer än 300 år. Det vunna 
materialet sammanställdes bl. a. i lokalfloror, vilkas geografiska ram häm
tades från den gamla grevskapsindelningen, som dock något modifierades 
för att bättre tjäna växtgeografiska ändamål. De på detta sätt urskilda 
områdena, 71 i England och Wales, 41 i Skottland och 40 i Irland, kommo 
också att utgöra de elementära enheterna vid en del tidigare växtkarteringar. 
Man nöjde sig då med att t. ex. genom svärtning framhäva de grevskap, 
inom vilka den ifrågavarande arten över huvud påträffats. Verkliga prick
kartor med exakt utmärkta lokaler utarbetades däremot sällan och den 
första kartan av detta slag daterar sig så sent som från 1936. När The Bo
tanical Society of the British Isles tog upp tanken på en Atlas, blev det ej 
heller prickmetoden i dess för oss skandinaver så välkända form, som man 
slutgiltigt stannade inför. Man anslöt sig i stället till en metod, som kan 
kallas nätverks- eller rutmetoden, tidigare bl. a. använd vid holländska 
växtkarteringar. Den innebär, att underlagskartan täckes av ett system 
av likstora kvadratiska rutor, inom vilka en arts förekomst — oberoende 
av det verkliga lokalantalet — markeras med en prick i rutans mitt. Nät
verket erhölls i detta fall från The Ordnance Survey National Grid, där 
rutorna ha en sida av 10 km (detta system utgör bladindelning till ett topo
grafiskt kartverk i skalan 1 : 25 000). Med denna storlek blir antalet rutor, 
inom vilka de brittiska öarnas arealer falla, 3 500. Fördelen är att utbred- 
ningskartorna kunna framställas maskinellt med användande av hålkorts- 
metodik. På en färdig karta ligga prickarna i ett strängt geometriskt system 
av noggrannt inrättade horisontella och vertikala rader, som genom sin 
regelbundenhet gör ett onaturligt intryck för ögat. En täckande kartbild 
kan härigenom ej mjukt ansluta sig till landytornas yttre begränsningar, 
något som är särskilt påfallande i området kring den stora havsviken The 
Wash.

Trots det omfattande floristiska material, som under seklen samlats, 
krävde kartläggningen för att ge ett fullgott resultat ett omfattande inven- 
teringsarbete, upplagt just med hänsyn till den vid karteringen använda 
metodiken. Resultatet av detta fältarbete, som krävde fem effektivt ut
nyttjade vegetationsperioder, har sammanställts till listor, korresponderande 
mot rutorna i nätverket. Antalet på detta sätt registrerade uppgifter uppgår 
till 1 500 000. För de allmänna arterna har detta material givit ett tillräck
ligt underlag för kartbilden. För de sällsyntare har givetvis herbariemateria- 
let och litteraturuppgifterna utnyttjats. För dessa arter har lokalmaterialet 
på kartorna differentierats efter ålder (före och efter 1930).

Utbredningskartorna reproduceras 4 på varje sida i skalan 1 : 10 mill. 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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<1:20 mill, hos Hultén). Orkney- och Shetlandsöarna ha infällts på lediga 
utrymmen för att möjliggöra ett hanterligare format på underlagskartan, 
likaså The Channel Islands. Underlaget är en ren konturkarta (i Irland äro 
dock några sjöar markerade), genomdragen av stommen till det ovannämnda 
nätverket. Detta rutsystem kunde emellertid lika så gott ha utelämnats 
över landområdena; särskilt på kartor över allmännare arter gör det närmast 
ett störande intryck. Reproduktionen har skett i enfärgstryck och någon 
anledning till annat förfarande har med hänsyn till underlagskartans be
skaffenhet ej förelegat. Dennas enkla utförande har emellertid kompenserats 
av ett antal genomskinliga överlägg av plast, som anbringade över resp. 
kartbilder ge en för dessas förståelse mycket nyttig information. De åskåd
liggöra höj dkonfiguration, vattendrag, geologi samt temperatur- och neder- 
bördsförhållanden. Ett lägg ger upplysning om de delar av rutsystemet, 
som äro underrepresenterade på kartorna, ett annat utvisar den av bota
nisterna använda grevskapsindelningen.

Karteringen har ej omfattat småarter. En andra del med kartor över 
dylika är planerad. I några fall (t. ex. Rubus fruiicosus och Euphrasia 
officinalis) äro kartor över hela resp. komplex utarbetade.

På kartverkets enskildheter skall här ej närmare ingås. Vare nog sagt, 
att det är en stimulerande sysselsättning att ta del av de skiftande utbred- 
ningsbilderna, även om — som ovan sagts — de presenteras i en form, som 
är oss något främmande. Att en betydande artstock är gemensam för den 
nordiska och den brittiska floran, förhöjer givetvis vårt intresse. I detta 
sammanhang vill man gärna beklaga, att skandinavisk och engelsk art- 
nomenklatur skall uppvisa så stora olikheter. Denna olägenhet blir i detta 
fall än mera påtaglig, eftersom synonymer ej anföras.

För den europeiska växtgeografiens fortsatta utbyggnad blir det nu ut
givna verket något av en hörnsten. Man vill nu endast hoppas, att det 
kommer att följas av flera av liknande slag.

Sien Ahlner.

A. R. Clapham, T. G. Tutin and E. F. Warburg, Flora of the British 
Isles. Second Edition. — Cambridge University Press 1962. xlviii +1269 s. 
Pris inb. 70 s.

Ovannämnda flora utkom i sin första upplaga 1952 och recenserades 
samma år utförligt i vår tidskrift (s. 265). Stor efterfrågan har under de 
gångna åren föranlett upprepade nytryck. En förkortad upplaga, avsedd 
lör fältbruk, utgavs 1959.

Florans andra upplaga framträder i en något annorlunda dräkt än sin 
föregångare. Formatet har ökats betydligt, medan sidoantalet undergått en 
motsvarande minskning. Systematikens landvinningar under de mellanlig
gande 10 åren ha givetvis satt sina spår i framställningen. Åtskilliga släkten 
(t. ex. Salicornia, Rubus, Rhinanihus och Daciylorchis) ha undergått mera 
genomgripande förändringar. Examinationsnycklarna ha i många fall blivit 
föremål för en kritisk översyn. Nomenklaturen har i huvudsak anpassats 
till Dandys List of British Vascular Plants. Uppsättningen av införda arter
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har underkastats en grundlig revision och sedan gammalt anförda inkom- 
lingar, som ej förmått hävda sig, ha fått stryka på foten för mera livs
kraftiga nytillskott.

Sten Ahlner.

Proceedings of the Summer School of Botany, held June 2-15, 
1 960, at Darj eeling. Edited by P. Maheswari, B. M. Johri, I. K. \ asil, 
Dept, of Botany, University of Delhi. — Ministry of Scientific Besearch & 
Cultural Affairs, Government of India, New Delhi 1962. 522 s. Pris Rs. 25.00.

Den »Summer School», som utgör bakgrunden till ovannämnda impone
rande volym, är den första på botanikens område i Indien. Genom delta
gande av ett flertal ledande vetenskapsmän blev den på sitt sätt represen
tativ för den botaniska forskningens höga nivå inom landet ifråga. Under 
densamma höllos 53 föredrag och av dessa refereras nu 48 och det med en 
utförlighet, som gör dem fullt njutbara även för en större botanisk läsekrets.

I ämnesvalet äro botanikens olika grenar väl representerade. Att åtskilliga 
föredrag anknyta till indiska förhållanden, är fullt naturligt. Snarare finnes 
anledning att framhålla, att så mycket av allmänt intresse kommit med. 
Följande lilla urval ger en uppfattning om föredragens allmänna standard. 
P. Maheswari bidrager med »Contacts between embryology, physiology 
and genetics», D. D. Pant med »The gametophyte of the Psilophytales» och 
»Some recent contributions towards our knowledge of the Glossopteris flora». 
D. Chatterjee, som avled kort efter detta botanistmöte, hade till ämne 
»Floristic patterns of Indian vegetation». J. K. Maheswari redovisar i ett 
av sina båda föredrag sina »Studies on the naturalized flora of India» och 
J. Venkateswarlu tar upp det sedan länge diskuterade problemet »Origin 
of maize». G. Panigrahi behandlar i två föredrag cytologiens roll för syste
matiken, i det ena fallet med anknytning till Indiens orkideer, i det andra 
till ormbunkarna, medan M. S. Chennaveeraiah anlägger liknande aspek
ter på grässläktet Aegilops. S. C. Agarwala behandlar frågan om »The role 
of micronutrients in plants» och K. S. Bhargava redogör för »Virus disease 
problems in India».

Sten Ahlner.

Strasburger, Noll, Schenk und Schimper, Lehrbuch der Botanik 
für Hochschulen. 28. Auflage, neubearbeitet von Harder, Schumacher, 
Firbas und von Denffer. —• Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1962. 732 s. 
Pris 35 DM.

Åter har vår välbekanta »Strasburger» utkommit i ny upplaga, denna 
gång utan att någon förändring i medarbetarstaben finnes att annotera. 
Ökningen i omfånget gentemot föregående upplaga (ca 40 s.) har till över
vägande del kommit det systematiska avsnittet, särskilt kryptogamerna, 
tillgodo. Även här ha dock ej några mera genomgripande förändringar vid
tagits; det viktigaste i detta avseende är fykomyceternas uppdelning på 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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två underavdelningar, Uniflagellatae och Biflagellatae. Även denna gång ha 
elektronmikroskopets landvinningar satt nya spår i bildmaterialet, bl. a. 
med återgivande av detaljer i mikrostrukturen hos spermatozoider.

En botanisk kronologi med i olika avseenden grundläggande data alltifrån 
Brunfels’ »Kräuterbuch» (1532) till uppfinningen av elektronmikroskopet 
(1940) inleder framställningen.

Sten Ahlner.

Kumlabygden. Forntid-Nutid-Framtid. I. Berg, jord och sko
gar. — Utg. av Kumla stad och Kumla landskommun genom Jonas L:son 
Samzelius, Kumla 1961. 475 s. Pris inb. i halvklotband 40 kr., i helklot- 
band 45 kr.

Den föreliggande volymen utgör den första i en planerad serie på fem 
band, ägnade att belysa Kumlabygden i Närke ur olika synpunkter med 
tyngdpunkten lagd på den mänskliga odlingens historia från äldsta tider 
till våra dagar. Det första bandet har i sin helhet ett naturhistoriskt innehåll 
och rymmer tre större arbeten, nämligen Josef Eklunds »Berggrunden. 
Kumlas urtid och framtid», Arvid Bergdahls »Det glaciala landskapet» 
och Sten Florins »De äldsta skogarna och det första åkerbruket».

Sten Florins bidrag, som intager omkring 100 sidor och är rikt illustrerat 
av pollendiagram, ger till att börja med en historisk exposé över torvmarks- 
forskningen i Närke, ett klassiskt område för denna vetenskap med Rutger 
Sernander och Lennart von Post som föregångsmännen. På deras och 
senare icke minst egna forskningar är den översiktliga skildringen av 
vegetationsutvecklingen efter istiden grundad. De egna undersökningarna 
ha i stor utsträckning haft till uppgift att med pollenanalysens hjälp spåra 
det första jordbruket i trakten och ge en säker datering på detta. Ett vackert 
resultat av dessa efterforskningar var konstaterandet av kulturindicerande 
pollen i en av de undersökta lagerföljderna redan från slutet av atlantisk 
tid, dvs. under yngre stenålder. Fyndet står i god samklang med på senare 
år vunna erfarenheter från andra syd- och mellansvenska landskap.

Sten Ahlner.

Margret Wittmer, Det sista paradiset. — Rabén & Sjögren, Stock
holm 1962. 224 s. Pris häft. 26: 50, inb. 32: —.

Sigvard Berggren, Mitt svenska Afrika. —- Rabén & Sjögren, 
Stockholm 1962. 187 s. Pris häft. 25: —, inb. 30: .

Galapagos-öarnas säregna växt- och djurliv har vid flera tillfällen presen
terats för en större allmänhet i goda naturskildringar. Till denna kategori 
kan man dock knappast räkna Margret Wittmers ovan nämnda bok. 
l örf- har ej trots en mångårig vistelse på Floreana, en av ögruppens 
mindre komponenter fått den insyn i naturförhållandena, som är nöd
vändig för att på detta område åstadkomma något av större värde, och 
hon har ej heller haft de för uppgiften oundgängliga förkunskaperna. Nu
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får läsaren nöja sig med skäligen enkla notiser, när förf. skildrar sin yttre 
miljö. Bokens förtjänster ligga också på ett helt annat plan, nämligen som 
ett intressant dokument över ett i mångt och mycket dunkelt skede i ögrup
pens senare kolonisationshistoria.

Afrikas natur spolieras i allt snabbare takt. Skrämmande vittnesbörd om 
denna process, som hårt drabbar såväl växt- som djurvärld, lämnas i de 
avsnitt av Sigvard Berggrens bok, som behandla hans resor i världsdelens 
ekvatoriala områden. I det moderna Afrika har tydligen naturskyddstanken 
mycket svårt att slå rot. Hur förf. själv räddar över enstaka representanter 
för den hotade högre faunan till vårt lands lugnare förhållanden, skall i 
denna tidskrift ej närmare redovisas; vare nog sagt, att detta originella 
initiativ väl tillvaratagits och omsatts i en spännande och underhållande 
lektyr.

Sten Ahlner.

J.-L. Richard, Les foréts acidophiles du Jura. Étude phyto- 
sociologique et écologique. — Beiträge zur geobotanischen Landesauf
nahme der Schweiz, Heft 38. Verlag Hans Huber, Bern 1961. 164 s., 38 fig., 
10 utvikn.-tabeller. Pris schw. fr. 21:50.

E. Krebs, Die Waldungen der Albis- und Zimmerbergkette bei 
Zürich. — Ibid. 40. Bern 1962. 24 s., 1 karta i ficka på bakpärmen. Pris 
schw. fr. 7:80.

S. A. Dafis, Struktur- und Zuwachsanalysen von natürlichen 
Föhrenwäldern. - Ibid. 41. Bern 1962. 86 s., 40 fig. och 33 tab. Pris schw. 
fr. 17:50.

Dessa tre häften i Lüdis »Beiträge» behandlar samtliga skogsvegetation 
och skogstyper i olika delar av Schweiz, från Jura i väster till Unterengadin 
i öster.

Jurabergens kalkrika berggrund sätter som bekant en stark prägel på 
områdets vegetation, något som Max Moor tacksamt konstaterar i sin 
monografi »Die Fagion-Gesellschaften im Schweizer Jura» (Heft 31, 1952). 
På morän och torv samt där urlakning och råhumusbildning är starkare på 
högre nivå förekommer emellertid vissa acidofila skogssamhällen. Richard 
har monografiskt beskrivit ett antal sådana skogssamhällen på mer eller 
mindre surt underlag.

Hans undersökning grundar sig dels på 169 vegetationsanalyser fördelade 
på nio associationer, dels på detaljerade markstudier och temperaturmät
ningar. Vegetationsanalyserna har utförts med Zürich-Montpellierskolans 
metodik; provytornas storlek vanligtvis 200 m2.

Från sydexponerade lägen beskrives fyra lövskogssamhällen: Melampyro- 
Fagetum (ca 500-800 m ö. h.) och Luzulo-Fagetum (ca 600-1100 m), vilka 
ersätter varandra i höjdled, samt Carici-Fagetum (ca 600-1100 m) och 
Lathyro-Quercetum (ca 500-800 m) på något bättre mark. — De fem acido
fila barrskogssamhällena växer antingen exponerade mot norr eller före
kommer på mer eller mindre plan mark, vanligtvis på högre nivå. Det 
förra gäller associationerna Asplenio-Piceetum (ca 850-1400 m) och Lyco- 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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podio-Mugetum (ca 1200-1680 m), medan Sphagno-Piceetum och Sphagno- 
Mugetum har torv på plan mark som underlag.

Författaren, som är praktiskt arbetande skogsman, diskuterar även de 
olika associationerna som produktionstyper.

Krebs’ skrift utgör en sammanfattning av en redan år 1947 utgiven 
monografi med samma titel och avser att tjäna som kommentar till en karta 
i skala 1:20 000. I grova drag skildras människans direkta och indirekta 
inverkan på skogen och dess sammansättning sedan medeltiden inom en 
drygt två mil lång höjdsträckning strax söder om Zürich.

Kartan (i färg) visar nio olika beståndstypers utbredning 1935-1936 och 
är således inte längre fullt aktuell, men utgör värdefullt jämförelsematerial 
för framtida undersökningar. Av den karterade skogsarealen om totalt 
4 673 ha bär ca en tredjedel kulturbestånd av vanlig tall och gran. Mer eller 
mindre naturlig barrskog (tall, gran och Abies alba) upptar endast ca 500 
ha; resten, ca 2 600 ha, utgöres av olika ek- och bokskogstyper. År 1815 
utgjorde 20 % av de offentliga skogarna barrbestånd, 11 % bland- och 69 % 
lövbestånd. Samma skogsareal var 120 år senare fördelad på 63% barrskog 
och 37 % lövskog.

Dafis har som stipendiat vid Tekniska högskolan i Zürich 1958-1960 
undersökt två olika tallskogstyper med avseende på deras struktur och 
produktion. En ca 100-årig tallskog på kalkrik mark (pH 6,0-7,5) i sydläge 
på 640-760 m nivå i Albis nära Zürich jämföres med en mossrik höjdläges- 
skog (1 680-1 840 m) i Engadin (pH 5,5-6,0).

Inom varje skogstyp (Gesellschaftseinheit) beskrives ingående vegetation 
och mark. Trädslagsblandning, skiktning, vitalitet, stamantal, grundyta 
och tillväxtförhållanden under de gångna 20 åren (borrspån) beskrives för 
varje skogstyp, vilka sedan jämföres med varandra i olika avseenden. Ett 
antal profilteckningar (vegetation och mark) och diagram illustrerar fram
ställningen, som i vissa avsnitt är avancerat matematisk.

Bengt M. P. Larsson.

113

K. M. Gupta, Marsilea. — Botanical Monograph No. 2. Council of 
Scientific & Industrial Research, India. New Delhi 1962. vi +113 s. 
Pris: 16 rupies; 33 shilling; 5 $.

År 1957 tillsatte ovannämnda Council en kommitté för utgivandet av 
botaniska monografier, och av dessa är detta arbete nr 2 (nr 1, behandlande 
Gnelum, har författats av P. Maheshwari och Vimla Vasil). Boken in- 
ledes med porträtt av två europeiska forskare, Alexander Braun, genom
gående stavad Bräun, och John Gilbert Baker. I inledningen framhålles 
bl. a. den stora variationsbredden inom en och samma art, sammanhäng
ande med egenskapen att kunna leva både i vatten och efter dettas uttor
kande på torr mark. I den sedan följande litteraturöversikten genomgås 
fullständigt den indiska litteraturen, medan skrifter från andra länder 
behandlas i korthet.

En kritisk genomgång av de minst 230 taxa, som hittills beskrivits, har 
lett till att antalet reducerats till 53 levande och 10 fossila arter. Förf. ger 
8 - 633870 Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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en förteckning över dessa och deras utbredning i världen och sedan en 
utförlig lista över förekomsten i Indien, åtföljd av en beskrivning av de nio 
arter, som finnas där jämte bilder av samtliga dessa. Morfologi, anatomi, 
gametogenes, embryogenes, cytologi och ekologi behandlas ingående. Åt 
systematiken ges likaledes rikligt utrymme med uppräkning av alla de 53 
levande arterna med synonymer och en nyckel för de i Indien förekom
mande arterna. Slutligen följer ett teoretiskt kapitel.

En monografi av detta slag är mycket värdefull. Den kan bringa reda i 
det kaos, som vidlåder många kritiska släkten, icke minst sådana med stor 
plasticitet och många ståndortsvariationer med därav följande massbe- 
skrivning av diffusa och oklara arter. Det krävs mycket arbete, ett stort 
material, studier i fältet och helst talrika försöksodlingar för att reda ut det 
verkliga artvärdet. De monografier, som de indiska forskarna nu börjat 
utgiva, äro ett efterföljansvärt exempel för andra länder. Vi ha endast att 
tacksamt önska god fortsättning och hoppas på liknande arbeten på många 
andra håll.

Karl Afzelius.

G. W. P. Dawson, An Introduction to the Cytogenetics of Poly
ploids. — Blackwell Scientific Publications, Oxford 1962. Pris 10s 6d.

Föreliggande bok om polyploidernas cytogenetik är avsedd som lärobok 
för biologer, främst taxonomer, ekologer och växtförädlare. Trots att 
förståelsen av polyploidernas uppträdande och beteende i naturen är av 
mycket stor betydelse för denna grupp av biologer, är det dock mycket 
sällan man ser detta område behandlat som en enhet. I Dawsons bok finner 
man emellertid en god översikt av de speciella problem, som är förenade med 
förändring eller mångdubbling av antalet homologa kromosomer hos 
organismerna. Inledningsvis behandlas polyploidernas uppkomst och 
cytologi, huvudsakligen multivalentbildningen hos autopolyploiderna samt 
fördelningen av kromosomerna under meiosen. I kapitlen om aneuploiderna 
ger författaren en god sammanställning av monosomers och trisomers an
vändning för lokalisering av generna till de cytologiskt identifierade kromo
somerna. Dessa olika fenomen illustreras med mycket instruktiva exempel. 
Boken ger alltså en mångsidig belysning av polyploidernas och aneuploi- 
dernas betydelse och användbarhet vid lösningen av olika cytogenetiska 
problem.

En förtjänst hos boken är att författaren försökt sammanställa de cyto
genetiska och de populationsgenetiska problemen hos polyploiderna. Tyvärr 
har han icke behärskat de populationsgenetiska problemen lika väl som de 
rent cytogenetiska. Indelningsvis beskrives de mendelska klyvningarna och 
kopplingsförhållandena hos autotetraploider. I kapitlet om selektion de
monstreras med hjälp av ett räkneexempel den långa selektionseffekten hos 
autotetraploida populationer jämfört med den bos de diploida. Däremot 
får man ingen klarhet i den praktiskt taget uteblivna utklyvningen av 
recessiva mutanter i avkomman till en muterad individ, vilket karakteri
serar autotetraploiderna och övriga autopolyploider. På grund av vissa
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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felaktigheter vid användning av de konstanter som definierats vid beskriv
ningen av »dubbel reduktion» hos polyploider uppger författaren den 
maximala utklyvningen hos autotetraploiderna till 14,3%. I verkligheten 
rör det sig om en siffra med en storleksordning av 0,1-0,2 %. Trots denna 
mindre lyckade behandling av vissa delar av populationsgenetiken anser jag 
dock att boken har en uppgift att fylla och kommer att utgöra en stimule
rande läsning för de studerande, som vill sätta sig in i polyploidernas cyto- 
genetiska problem.

Hedda Nordenskiöld.
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SAMMANKOMSTER ÅR 1962.

Algologföreningen i Uppsala.

Den 14 februari.
Fil. mag. Svante Pekkari: Torne och Kalix älvar — aktuella vatten- 

kraftproj ekt.
Professor H. Skuja: Alger från meteoriter.

Den 21 mars.

Fil. lic. Kuno Thomasson: Strövtåg bland sjöar i Vilda Västern (se 
Arkiv för botanik 4: 14, 1962).

Den 19 maj.
Exkursion till sjön Trehörningen, Funbo sn, under ledning av fil. dr 

Einar Teiling, Lund.

Den 29 oktober.
Professor H. Skuja och docent Mats Wasrn recenserade T. Christen

sen: Alger.

Den 23 november.
Docent Nils Quennerstedt: Kontakt med nordamerikansk alg- och 

sötvattensforskning (sammankomst tillsammans med Växtbiologiska semi
nariet).

Den 5 december.

Fil. kand. Anna Tolstoy och fil. kand. Leif Kronborg lämnade en rap
port om Sunbeam-expeditionen 1962.

Botaniska Föreningen i Göteborg.

Den 30 januari.

Docent M. Fries, Uppsala, höll ett föredrag om »Vegetationen i Min
nesota från forntid till nutid».

Den 23 februari.

Folkskollärare S. Woldmar, Uddevalla, berättade »Något om de sista 
årens växtfynd i Uddevallatrakten».
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Den 30 mars.
Docent B. Lövkvist, Lund, talade om »Kustarter och inlandsformer».

Den 27 april.
Docent J. Eriksson, Göteborg, redogjorde för »Problem inom virkes- 

svampforskningen».

Den 25 maj.
Intendent B. Peterson, Göteborg, ledde den sedvanliga visningen av 

Botaniska trädgården.

Den 3 juni.
Vårexkursion till Vrångö under ledning av lektor V. Gillner.

Den 4 oktober.
Rektor M. Ohlander, Göteborg, berättade »Något om sommarens växt- 

fynd».
Lektor S. Suneson, Göteborg, demonstrerade några studieherbarier.

Den 21 oktober.
Höstexkursion till trakten av Sisjön, SV Mölndal, under ledning av lek

tor S. Suneson.

Den 26 oktober.
Professor O. Arbo Hoeg, Oslo, höll ett föredrag om »Bakgrunnen for 

norske plantenavn».

Den 30 november.
Lektor S. Suneson, Göteborg, talade om »Skaftö flora».

Vid det stadgeenliga valet av funktionärer för 1963 valdes till ordf. lektor 
V. Gillner (efter prof. B. Lindquist, som undanbett sig omval), till v. 
ordf. docent J. Eriksson (efter lektor S. Suneson som undanbett sig omval), 
till sekr. fil. lic. C. A. Jansson (efter apotekare S. Holmdahl, som undan
bett sig omval), till kassör dir. L. Ekman. Övriga styrelseledamöter blevo 
docent G. Degelius, fil. mag. Y. Eliasson, apotekare S. Holmdahl och 
intendent B. Peterson.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala.

Den 23 januari.
Professor Folke Fagerlind talade över ämnet »Vegetationstyper från 

sydvästra Afrika». Färgbilder visades.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Den 6 februari.
Till hedersledamot i sektionen valdes docent Gunnar Lohammar.
Laborator Axel Nygren höll ett föredrag med titeln »Något om Poa 

alpina och dess tänkbara uppkomst». Bilder visades.

Den 20 februari.
Docent Rolf Santesson höll ett föredrag om »Myxomyceter, Ett fält 

med fascinerande forskningsuppgifter» och docent Olof Hedberg ett »Om 
den opålitliga Puccinellian, Puccinellia vacillans, och jakten efter dess för
äldrar». Herbariematerial, färgbilder och svartvita bilder visades.

Den 6 mars.
Docenl Gunnar Harling talade över ämnet »Något om vegetationen i 

västra och södra Ecuador». Färgbilder visades.

Den 20 mars.
Professor Rudolf Florin höll ett föredrag betitlat »Barrträdens utbred

ning i tid och rum». Bilder och kartor visades.

Den 2 april.
Laborator Bertil Kullenberg berättade om »Op/irys-arternas polline- 

ring». Färgbilder och en färgfilm visades.

Den 23 maj.
Vårutflykt till Linnés Hammarby, som demonstrerades av fil. kand. Carl- 

Otto von Sydow. Våren firades sedan vid studentkårens torp Norredatorp.

Den 29 maj.

Val av ny styrelse för läsåret 1962-63. Till ordförande valdes fil. mag. 
Jim Lundqvist, till sekreterare fil. mag. Ove Eriksson, till klubbmästarinna 
fil. mag Barbro Larsson och till mikroskopförvaltare fil. mag. Jonas 
Norrman.

Den 7 oktober.
Svampexkursion till Steninge nära Märsta under ledning av civilingenjör 

Olle Persson.

Den 9 oktober.
Fil. mag. Bengt Jonsell höll föredrag om »Intryck från en botanisk resa 

på Island sommaren 1962». Färgbilder visades.

Den 28 oktober

Till hedersledamot i sektionen valdes professor Hugo Sjörs.
Fil. stud. Carl-Fredrik Lundevall höll ett föredrag om »Systematiska 
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och växtgeografiska anteckningar om släktet Taraxacum». Färgbilder, ut- 
bredningskartor och herbariematerial visades.

Ben 6 november.
Bokauktion.

Den 4 december.
Docent Torsten Ingestad talade över ämnet »Våra resultat med jord- 

desinfektion i skogsträdsplantskolor». Färgbilder och diagram visades.

Den 14 december.
Docent Mats Wtern gav kommentarer till en film från den algologiska 

medelhavsexpeditionen med Sunbeam sommaren 1962. Efter filmen firades 
julfesten.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Den 15 februari.

Jägmästare Jöran Fries höll ett med färgbilder illustrerat föredrag: 
»Skogar och alpängar. Några intryck från en resa i Österrike och Dolomi- 
terna.»

Den 16 mars.
Professor Olof Langlet höll föredrag om »Klimatraser, ekotyper, kliner 

och demer» samt gjorde en historisk, terminologisk analys av dessa begrepp.
Trädgårdsmästare Karl Rodhe förevisade ett antal mycket vackra färg

bilder av vilda och odlade växter under olika årstider.

Den 18 maj.
Docent Gunnar Harling höll ett med färgbilder illustrerat föredrag om 

vegetationen i västra och södra Ecuador.

Den 20 maj.

Vårexkursion till Kärsön nära Drottningholm under ledning av civil
ingenjör Olle Persson och civilingenjör Gillis Een.

Den 3 juni.
Vårexkursion till Runmarö (tillsammans med Svenska Botaniska För

eningen) under ledning av professor G. Einar Du Rietz, läroverksadjunkt 
Ingmar Fröman och lektor Edvard von Krusenstjerna. (Se Sv. Bot. 
Tidskr., Bd 57, H. 1, 1963, s. 124.)

Den 19 oktober.
Professor Carl Malmström höll ett med ljusbilder illustrerat föredrag 

om Rya skog i Göteborg och redogjorde för strävandena att rädda detta
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naturminne åt eftervärlden. (Se den av Carl Malmström utarbetade pub
likationen över Rya skog, som 1962 utgivits av Skogssällskapet.)

Trädgårdsmästare Karl Rodhe berättade med hjälp av vackra färgbilder 
om en sommartur till Rapadalen i Sarek.

Den 28 oktober.
Kryptogamexkursion till Nyckelviken i Nacka under ledning av lektor 

Edvard von Krusenstjerna och civilingenjör Olle Persson.

Den 11 december.
Civilingenjör Gillis Een berättade om sina resor till länder, där socker

röret odlas, och visade talrika vackra färgbilder av vegetation och flora på 
Cuba, i Mexico och i Egypten.

Styrelsen omvaldes: ordf. professor Carl Malmström, v. ordf. professor 
Erik Björkman, sekr. läroverksadjunkt Ingmar Fröman, skattm. rektor 
Karl-Gustav Kökeritz, samt intendent Torsten E. Hasselrot, lektor 
Edvard von Krusenstjerna, civiling. fil. kand. Oi.le Persson och docent 
Måns Ryberg. Revisorer blevo som förut lektor Arvid Hedelius och 
revisor Jan Knöppel samt revisorssuppl. jägmästare Sten Nordenstam 
och byråinspektör Bengt Rosenberg.

Societas pro Fauna et Flora Fennica.
Den 22 januari.

Docent Göran Bergman redogjorde för den i nov. 1961 av riksdagen 
godkända nya jaktlagens innehåll ur naturskyddssynpunkt.

Den 2 mars.
Fil. stud. K. G. Widén demonstrerade tre gräshybrider: Fesluca pratensis 

x Lolium perenne, Agroslis giganiea x tenuis samt Agroslis stolonifera x tenuis. 
Den sistnämnda korsningen är allmän L. ex. i Pellinge skärgård i Nyland 
och på vissa ställen i Åbo skärgård och förökar sig vegetativt.

Den 6 april.
Fil. stud. K. G. Widén beskrev floran på Ab Korpo Jurmo år 1961 mot 

bakgrunden av Ole Eklunds skildringar av öns flora på 1920-talet. Fil. 
stud. Ulf Eriksson meddelade om förekomsten av Carex appropinquata 
på Jurmo.

Fil. stud. Martin Meinander redogjorde för fynden av Carex arenaria 
i Finland.

Den 4 maj.
Professor C.-E. Sonck beskrev floran i Kb Pielisjärvi samt anmälde till 

tryckning ett omfattande arbete om floran i denna socken.
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Professor Pontus Palmgren betonade vikten av att de få i Nyland ännu 
återstående ursprungliga myrarna undersökas innan utdikning förstör bio
toperna.

Ben 14 maj.
Årsmöte. Till tryckning i Memoranda anmäldes ett meddelande av forst- 

mästare Bo Högnäs: Några anmärkningsvärda växtfynd på Åland.
Efter förrättade val konstaterades styrelsen ha oförändrad sammansätt

ning.
Ben 5 oktober.

Förelädes Acta Botanica Fennica 63, innehållande Rolf Grönblad: 
»Sudanese Desmids II» samt Memoranda Societatis pro Fauna et Flora 
Fennica 37, omfattande förhandlingarna under verksamhetsåret 1960-1961. 
Båda tomerna är redigerade av fil. dr Lars Fagerström.

Fil. mag. Brita Schwanck redogjorde för iakttagelser över de luftför
oreningar som KoverharAb:s järnverk på Hangöudd förorsakar samt an
gående den inverkan järnorganismer kan ha för överförande av det i trakten 
nedfallande järnstoftet till vattenlösliga järnföreningar.

Ben 7 november.
Fil. lic. Ulla Gripenberg höll ett föredrag »Om genernas kemiska struk

tur».
Dr Holger Törnroth redogjorde för en ny fyndort för Carex arenaria 

på Åland, där arten efter fårbetets upphörande konstaterats i ett rikt be
stånd på Eckerö Västerö. Dr Törnroth meddelade även att ett ind. av 
Sarothamnus scoparius växte på en strand i Eckerö. Det var med säkerhet 
icke planterat. Dr Törnroth redogjorde ytterligare för förekomsten av 
Asplenium ruta-muraria på Eckerö Signilskär samt för uppträdandet av 
Atriplex glabriusculum på Åland. Till följd av sistnämnda arts mycket sena 
fruktsättning har den synbarligen ofta undgått uppmärksamhet.

Ben 7 december.
Fil. mag. Åke Niemi höll föredrag om »Hemerokora element i Porkala- 

områdets flora».
Till korresponderande medlem invaldes docent Mats W^:rn, Uppsala.
Framlades Acta Botanica Fennica 64, innehållande: Veikko Lappalai- 

nen: »The Shore-Line Displacement on Southern Lake Saimaa.»
Dr Holger Törnroth redogjorde för Epilobium rubescens’ förekomst på 

Åland, där arten på Eckerö stabiliserat sig och ekologiskt är jämförlig med 
Scirpus mamillatus och Juncus compressus. Mag. Åke Niemi meddelade, 
att E. rubescens konstant uppträder på tångvallar på N Sibbo Fagerö, 
fil. stud. K. G. Widén att E. adenocaulon men ej E. rubescens regelbundet 
påträffas på de yttersta skären i N Borgå Pellinge. Professor Hans Luther 
framhöll att ingendera arten har fått hemortsrätt i utskärsfloran i Tvär
minne om än E. rubescens på allra senaste tid något ökat i antal och E. 
adenocaulon där minskar i frekvens.
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Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

Den 16 mars.
Sällskapets årsmöte. Styrelseval, varvid den avgående styrelsen i sin 

helhet återvaldes.
Föredrag av docent Olov Hedberg, Uppsala: »Den östafrikanska fjäll- 

floran och dess historia.»
Den 9 november.

Ordf. hyllade minnet av assistent Carl G. Alm, Uppsala, godsägare 
Nils Kierkegaard, Lillkyrka, samt apotekare Sven Norström, Östersund.

Föredrag av professor Lars Brundin, Stockholm: »En biologisk resa till 
länder och öar i sydvästra Stilla havet.»

Av Acta Phytogeographica Suecica har Sällskapet under året utgivit två 
band:

45, Gunnar Wistrand: Studier i Pite lappmarks kärlväxtflora, med 
särskild hänsyn till skogslandet och de isolerade fjällen.

46, Reinhold Ivarsson: Lövvegetationen i Mollösunds socken.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Revisionssammanträdet 1962.

Föreningen sammanträdde den 26 april å Stockholms Universitet under 
ordförandeskap av professor R. Florin.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat två av sina medlemmar, nämligen förste assistenten 
Carl G. Alm och kassören Helge Erickson. Ordföranden erinrade om de 
bortgångnas botaniska gärning och lyste frid över deras minne.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Revisionsberättelsen för år 1961 upplästes av kamrer P. Olrog. På revi

sorernas hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren full ansvarsfrihet.
Ordföranden meddelade, att styrelsen beslutat att till föreningens av

görande framlägga förslag om höjning av medlemsavgiften för årligen beta
lande nordiska ledamöter från 20 till 25 kronor samt för ständiga ledamöter 
från 250 till 300 kronor. Höjningarna skulle gälla från och med år 1963. 
I överensstämmelse med § 26 i stadgarna bordlädes detta ärende.

Docent Rolf Santesson höll ett föredrag med titeln: »Myxomyceter. 
Djurlika växter eller växtlika djur?» Efter föredraget demonstrerades ett 
antal mycket vackra myxomycetkollekter.

Professor Carl Skottsberg talade om »Vegetationen på San Ambrosio 
i Desventuradas-ögruppen». Föredraget illustrerades med talrika färgbilder.

Sammanträdet bevistades av 40 personer.

Årsmötet 1962.

Föreningen sammanträdde den 29 november å Stockholms Universitet 
under ordförandeskap av professor R. Florin.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat fem av sina medlemmar, nämligen civilingenjören 
August Berggren, civilingenjören Anders Levan, försäkringstjänsteman- 
nen Einar Lidman, assistenten fil. kand. Christian Matthiessen och 
direktören Martin Waldenström. Ordföranden hyllade de bortgångna med 
några minnesord och lyste frid över deras minne.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Ett från föregående sammanträde bordlagt förslag till stadgeändring god

kändes av föreningen. Förslaget innebar en höjning av medlemsavgiften 
för årligen betalande nordiska ledamöter från 20 till 25 kronor samt för 
ständiga ledamöter från 250 till 300 kronor. Höjningarna skulle gälla från 
och med år 1963.
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Fig. 1. Botaniska studier vid Uppeby. — Foto Karl Rodhe 3 juni 1962.

Vid det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1963 utsågos: till ord
förande professor R. Florin, till vice ordförande professor E. Hultén, till 
sekreterare docent G. FIarling, till redaktör för tidskriften docentS. Ahlner, 
till skattmästare bankdirektör V. Björklund, till övriga ledamöter av sty
relsen professorerna N. Fries och T. Hemberg, lektor E. von Krusen- 
stjerna, professorerna C. Malmström och J. A. Nannfeldt, dr W. Rasch 
och professor H. Weimarck.

Till medlemmar av redaktionskommittén valdes professorerna G. E. Du 
Rietz, F. Fagerlind, N. Fries, E. Hultén, C. Malmström och J. A. 
Nannfeldt.

Till revisorer utsågos jägmästare S. Nordenstam och kamrer P. Olrog. 
Revisorssuppleanter blevo lektor L.-O. Lundkvist och fil. kand. B. Kuylen- 
stierna.

Professor Rudolf Florin höll ett med talrika ljusbilder illustrerat före
drag över ämnet: »Barrträdens utbredning i tid och rum». Med anledning 
av föredraget yttrade sig professor Hultén och föredragshållaren.

Sammanträdet bevistades av 86 personer.

Föreningens vårutflykt till Runniarö 1962.

Vårutflykten 1962 ägde rum söndagen den 3 juni och var anordnad ge
mensamt av Botaniska sällskapet i Stockholm och Svenska botaniska före- 
So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 1
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Fig. 2. Professor G. Einar Du Rietz talar vid stranden av Vitträsk. — Foto Karl
Rodhe 3 juni 1962.

ningen. Målet var Runmarö och till ledare hade utsetts professor G. Einar 
Du Rietz, lektor Edvard von Krusenstjerna samt undertecknad. Del
tagarnas antal blev 77. Utom ledarna kan nämnas ordföranden i Svenska 
botaniska föreningen professor Rudolf Florin med maka, samt följande: 
fil. dr Erik Almquist, professor Carl-Johan Clemedson, civilingenjör 
Gillis Een, major Per Egersten, överassistent Harry Ekstrand, docent 
Gunnar Harling, rektor Karl-Gustav Kökeritz, lektor Arvid Hedelius, 
fil. dr Ivar Holmgren, revisor Jan Knöppel, lektor Sigvard Lillieroth, 
lektor Tore Linnell, docent Gunnar Lohammar, docent Britta Lund
blad, lektor Gunnar Lundeqvist, överläkare Gunnar F. Lundgren, jäg
mästare Sten Nordenstam, kamrer Percy Olrog, civilingenjör Olle 
Persson, friherre Ove Ramel, doktor Wilhelm Rasch, docent Måns
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Ryberg, professor Hugo Sjörs, friherre Benkt Sparre, advokat Folke 
Widstrand.

Två bussar lämnade Jarlaplan kl. 9.20 och anlände till Stavsnäs kl. 10.25. 
Himlen var halvklar. Överfarten till Styrsvik på Runmarö skedde med 
hjälp av fyra motorbåtar. Den traditionella vårutflykten hade två gånger 
tidigare ställts till Runmarö, nämligen 1927 och 1938, men båda dessa år 
företogs färden med ångbåt, den ena gången från Saltsjöbaden, den andra 
från Stockholm (se Fröman 1939).

Från Styrsvik följde vi stora vägen till Uppeby. Där vek vi av åt höger 
och kom kl. 11.30 fram till nordändan av Yitträsk. Yi slog oss ned vid 
stranden och G. Einar Du Rietz höll ett kort föredrag om öns berggrund 
samt olikheterna i floran på leptit- och kalkstenshällarna. Han berörde även 
vegetationsförhållandena i och vid sjön Yitträsk (se Horn af Rantzien 
1950 och 1953). Exkursionsdeltagarna spred sig sedan för egna studier över 
det synnerligen vackra hällmarksområdet mellan Vitträsk och Nore träsk. 
Vid 13-tiden hölls matsäcksrast.

På den stora urkalkstenshällmarken NÖ om Vitträskets norra ände på
träffades — enligt vad professor Du Rietz meddelat — åtskilliga skorp- 
lavar, vilkas förekomst på Runmarö ej torde vara förut publicerad. Bland 
dessa må här nämnas Caloplaca variabilis, Ionaspis epulotica var. crustosa,
1. ochraceella, Rinodina Bischoffii var. protuberans, R. ocellata och Ver- 
rucaria glaucina. Acarospora macrospora, förut samlad av Du Rietz vid 
Uppeby på Runmarö 1916 (H. Magnusson, A monograph of the Scandi
navian species of the genus Acarospora, Göteborgs kungl. vetenskaps- och 
vitterhets-samhälles handlingar, fjärde följden, XXVIII: 2, 1924, s. 50) 
återfanns på flera ställen på denna kalkstenshällmark. Av intressantare 
andra lavarter, som voro vanliga på denna och som förut publicerats från 
Runmarö, må här endast nämnas Caloplaca sorediata (vanligast på strän
dernas urkalkstensklippor men här växande långt från stranden), Fulgensia 
bracteala, Lecanora crassa och Synalissa ramulosa.

I fortsättningen delades exkursionen i tre delar. Två mindre grupper å 
vardera ett drygt dussin personer gick väster om Vitträsk. Den ena, under 
ledning av G. Einar Du Rietz, ägnade sig i första hand åt att studera 
lavfloran, medan den andra, under ledning av Edvard von Krusenstjerna, 
koncentrerade sig på mossorna (se Degelius & von Krusenstjerna 1950 
och 1953). Två för ön nya mossor blev funna, nämligen Drepanocladus 
vernicosus (Lindb.) Warnst., som von Krusenstjerna fann i ett litet kärr 
nära Vitträsks nordända, och Bazzania Irilobata (L.) Gray, som Gillis Een 
fann i ett skogskärr väster om mellersta Vitträsk.

Den återstående, största gruppen fortsatte till Kila, där vi från utsikts- 
berget såg ut över Gråskärsfjärden. Sedan följde vi skogsstigar söderut till 
Söderby. Gullvivorna samt Adam och Eva var talrika och ofta praktfulla. 
Från Söderby gick vi stora vägen över Vånö, Södersunda och Norrsunda 
tillbaka till Styrsvik, där motorbåtarna hämtade oss omkring kl. 16.15. De 
båda bussarna avgick från Stavsnäs en halvtimme senare och nådde, trots 
en besvärande bilkö på Värmdön, Stockholm strax efter kl. 18.

Dagen avslutades med gemensam middag på Ulriksdals Wärdshus, dit 
ungefär hälften av resenärerna fortsatte.
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