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GERMINATION OF AECIOSPORES OF 
PERIDERMIUM PINI (PERS.) LÉV.

BY

ALLAN KLINGSTRÖM.

Institute of Forest Botany, Royal College of Forestry, Stockholm.

Peridermium is one of the commonest diseases affecting pine in 
the whole of Sweden (Lagerberg 1912 and 1928, Lagerberg & 
Sylvén 1913, Hesselman 1919 and Rennerfelt 1943 and 1947). 
The disease has been dealt with in books for the last two centuries; 
later summaries include works by Klebaiin (1938), Bolland (1957) 
and Gäumann (1959).

No consideration has been paid in this paper to the question of 
the fungus’ systematic position or of its final scientific naming. For 
the purposes of this article, Peridermium has been taken to mean 
the fungus that spreads from pine to pine, and which was referred 
to by Gäumann (1959) as an apomictical strain (Peridermium pini 
(Willd.) Kleb.) of Cronartium asclepiadeum (Willd.), by Fries as 
forma sp. typica. One of the latest pathological textbooks, Peace 
(1962), prefers the designation Peridermium pini (Pers.) Lev. and 
Cronartium flaccidum (Alb. & Schw.) Wint.

Despite the fact that Peridermium has been dealt with in a number 
of works during the present century, several major questions, such 
as those concerning its infection biology, remain unanswered. Refer
ence is often made to data concerning heredity (e.g. Liese 1936—also 
summarized by Bolland 1957), but the material from which this 
was obtained contained far too few pine seedlings; nor have any 
progeny tests on Swedish plantation material been made.

The purpose of this paper is to give an account of some tests on 
the aeciospores of the fungus with regard to their ability to ger
minate, demonstrated by photographic material.

Klebahn’s paper published in 1938 contains a detailed description 
of attempts to study the germination of aeciospores. Only after the 
most painstaking work was Klebahn able to get one or two spores

So. Dot. Tidskr., 57 (1963): 318-633872



278 ALLAN KLINGSTROM

Fig. 1. A great number of aeciospores on agar germinating and 
developing aerial mycelium.

4‘ ^

to show signs of life. He did not explain how the spores were stored, 
or even describe the temperature conditions. It is known that the 
aeciospores of other closely related species can be induced to 
germinate on agar plates or on water, e.g. in the case of Cronartium 
ribicola (van Arsdel et al. 1956), Peridermium harknessii (Lightle 
1955) and a gall-forming Peridermium on Pinus silvestris in America 
—Woodgate rust (York 1938).

In conjunction with the devising of an inoculation method for 
Peridermium which could be used on a large scale for progeny tests 
on plantation progeny, for instance, sample spores were collected 
during 1961/62. Without going too deeply into this work, an account 
is given here of a few simple laboratory experiments. Aeciospores 
were sown on water, water agar, malt agar and agar containing 
nutrient solutions. Bearing in mind Klebahn’s work (1938), it must 
be said that the ability to germinate was very good in practically all 
cases. If the spore density was sufficiently high, the spreading hyphae 
formed a mass which was easily visible to the naked eye. A 0.9 % 
water agar constituted the standard medium. The nutrient solutions 
increased the germinating activity but led to troublesome secondary 
mould infections.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3



GERMINATION OF AECIOSPORES OF PERIDERMIUM PINI 279

Fig. 2. Aeciospores germinating on agar at + 25°C. The formation of adpressoria is
clearly shown.

In exceptional cases the germination ability of the spores was poor 
or non-existent. This, however, appeared always to coincide with 
some form of unsuitable treatment, such as in the case of spores col
lected during rainy weather, or when condensation was present in 
the test tubes containing the spores. The spores must be collected 
dry and stored dry; and the test tubes should be plugged with cotton 
wool, not with a tightly fitting cork. When stored at +4°C the ger
mination ability of the spores remained unaffected for at least one 
year.

Attention is drawn to the frequent occurrence of adpressoria in 
the figures. These can vary quite appreciably in size, and appear 
either after several days’ growth on the ends of terminal hyphae or 
else immediately after the germination of the aeciospore. In the 
first instance the adpressoria are comparatively small, in the second 
they are considerably larger. The majority of the smaller adpressoria 
formed at somewhat lower temperatures (+15 to 20°C) than the 
larger ones ( +25°C).

The author is aware of the difficulty involved in comparing ex
periments at different temperatures in this case, where variations in 
humidity conditions are also involved. Figs. 2 and 3 show typical

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Fig. 3. An adpressorium in detail.

formation of adpressoria at +25°C. A normal hypha of about 100 /j, 
has sprouted from the aeciospore, the end of the hypha has enlarged 
itself to 12 [x or 13 ^ and divided into a spherical cell. A finer mycelial 
fibre about 2 fj, thick and 8 /j, long branches out from the cell. The 
mycelial fibre enlarges itself into septate hyphae which can branch 
out and anastomose. Hyphae can also often branch out and ana
stomose prior to the formation of adpressoria (Fig. 1).

The author has been unable to find any mention that this forma
tion of adpressoria has been observed before. It is difficult to suppose 
that an abundant formation of adpressoria is without significance to 
the infection biology of the fungus. Opinion is divided on this point, 
and it is moreover most uncertain whether actual experiments have 
ever been made. Lagerberg (1928) and also Peace (1962) contend 
that the spores germinate on the needles; Rennerfelt (1943 and 
1947) on the other hand, never really expressed an opinion. Inocula
tion tests have usually only succeeded when the shoot has been in
jured during the application of the spores (e.g. Murray 1961, Liese 
1936, and Bolland 1957); although this can be connected with the 
pronounced youthful resistance to Peridermium (Mülder 1953). It 
is necessary to injure the shoot if this resistance is to be overcome. 
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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It has not been shown how the fungus utilizes its adpressoria in its 
natural state, nor why somewhat older pines are attacked.

The effect of temperature on the germination process.

Aeciospores germinate most rapidly at temperatures between 
+ 20 and +25°C. Activity at + 15°C is negligible, and about 10 hours 
at +30°C has a deadly effect. From 2 to 3 hours at +33°C has the 
same effect, and a temperature of +38°C quickly kills damp spores 
on water agar. After the spores have been kept on water agar for 
5 hours at — 1 °C the germination ability is unchanged, if the spores 
are then permitted to germinate at +20°C. On the other hand, - 10°C 
has a lethal effect.

As was expected, dry spores showed themselves to be more re
sistant. Five hours’ storage at +38°C does not affect their ability to 
germinate; +46°C for the same period has a lethal effect, however. 
Ten days at — 27°C does not affect the spores’ capacity to germinate.

It should be added that the initial phase of spore germination takes 
a considerable time. For the first four to five hours at optimal tem
perature hardly any activity is noticeable, after which a rapid hyphae 
growth can be followed under the microscope. With regard to the 
risk of drying, this comparatively long period must be critical during 
the process of infection. This is not so in the case of infection through 
injury, but via the ordinary occurrence of adpressoria as shown 
here.
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I. Undersökningens syfte ocli genomförande.

Under senare år har allt fler sjöar i vårt land reglerats för att tjänst
göra som vattenreservoarer vid vattenkraftverken. Därigenom har i 
många områden naturen genomgripande förändrats. Ur naturvårds- 
synpunkt och ur vetenskaplig synpunkt har det därvid varit ange
läget att samla så mycket kunskap som möjligt om dessa områden, 
innan de förstörs. På bekostnad av Indalsälvens och Faxälvens 
vattenregleringsföretag och genom förmedling av Svenska natur
skyddsföreningen och Uppsala universitets växtbiologiska institution 
utförde fil. mag. Sven Stenberg och författaren en botanisk under
sökning i detta syfte över vissa delar av Hårkans avvattningsom- 
råde i nordvästra Jämtland. Det kom på författarens lott att skildra 
myrarnas vegetation.

Vi vistades i fält under tiden 19.7.—28.7.1961, varav halva tiden an
vändes för området Åbervattnet—Stora Stensjön och den övriga för 
myrarna kring Rörvattnet.

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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I fält och under bearbetningen visade oss vattenregleringsföre- 
taget stort tillmötesgående av både ekonomisk och annan art. 
Av dess personal står vi i speciell tacksamhetsskuld till hortonom 
Rolf Mellquist, som följde oss på vandringen till Stora Stensjön 
och Åbervattnet. Hans omfattande kunskaper om områdets natur, 
inte minst dess flora, kunde vi också dra nytta av.

Professorerna G. Einar Du Rietz och Hugo Sjörs har kritiskt 
granskat manuskriptet. Med. o. fil. dr Sigfrid Arnell, (il. dr Her
man Persson och apotekare Ivar Söderberg har hjälpt mig med 
några tveksamma mossbestämningar. Kronoarrendator Gustaf 
Gustafsson, Höberg, hjälpte oss på många sätl under vistelsen där
uppe. Jag riktar till dessa personer ett varmt tack. Sist men inte minst 
tackar jag min följeslagare Sven Stenberg för ett gott kamratskap.

II. Undersökningsområdet.

Undersökningsområdets omfattning och topografi framgår av 
ügur 1, på vilken även de undersökta myrarnas lägen är markerade.

\ id uppmätningar som löretagits av Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut har generalstabskartans höjdvärden justerats 
ganska avsevärt. De nya värdena framgår av följande sammanställ
ning av de aktuella sjöarnas medelvattenstånd i oreglerat tillstånd 
(MW) samt dämningsgränser och sänkningsgränser i reglerat skick 
(Dgr och Sgr) enligt nuvarande planer.

Reglerad
i'» JO

Dgr Sgr

Åbervattnet................. 754,0 761 751
Stora Stensjön................. 670,1 678 655
Övre Lilla Stensjön . . . 657,8 — —

Nedre Lilla Stensjön . . . 641,6 ____ —

Stora Ringen.....................
Lilla Kingen.................

373,5] 
372,1 J 381,0 365,0

Rörvattnet...................... 362,49 365,0 362,0

Vegetationsbältena sjunker i dessa trakter kraftigt från öster mot 
väster (Lundqvist 1943 s. 152-154; Generalstabens karta). Åber
vattnet ligger helt inom det alpina bältet. Stora Stensjöns stränder har 
i väster endast små bestånd med fjällbjörkskog, medan sådan täcker 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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sjöns stränder i öster upp till cirka 750 m ö. h. Barrskogen börjar 
uppträda mellan Stora Stensjön och Övre Lilla Stensjön, också på 
cirka 750 m nivå.

Över nederbördsförhållandena finns inga mätningar. Närmaste 
meteorologiska station, cirka 1 mil nordost om Rörvattnet, är Val
sjön, som under åren 1901—1930 hade en medelnederbörd av blott 
571 mm (Wallén 1951). För fjälltrakterna har man att tillgå be
räkningar grundade på avrinningsvärden (Wallén 1951, 1953), 
och enligt dessa har trakterna kring Åbervattnet och Stensjöarna en 
mycket hög nederbörd, som överstiger 1400 mm. Enligt Walléns 
översiktskartor skulle nederbörden således i dessa trakter sjunka 
från väster mot öster på en sträcka av cirka 1,5 mil från 1400 mm till 
571 mm. Av detta framgår, att myrarna vid Rörvattnet bör ha en be
tydligt lägre årlig nederbördsmängd än myrarna vid Åbervattnet 
och Stora Stensjön, men till en slutsats om hur mycket lägre siffran 
är räcker inte de nämnda översiktskartorna. Att undersökningsom
rådets delar har en hög humiditet visar också vissa växtgeografiska 
förhållanden, främst förekomsterna av Narthecium ossifragum 
(s. 295), vilka ingår i axdens rika förekomstområde i västra Jämtland 
(jfr Hultén 1950, karta 477; en mera detaljerad utbredningskarta 
över närbelägna Narthecium-lokaler finns hos Rune 1945 och är 
återgiven hos Sjörs 1946).

Även ur petrografisk synpunkt är området heterogent (Törne- 
bohm 1896, Frödin 1916, Högbom 1920, Asklund 1938). I)e västra 
delarna ligger inom oldengraniternas område, men cirka 1,5 km 
väster om Lilla Ringen börjar kambro-siluriska bergarter. Gräns
linjen följer Grubbdalsån upp mot Höbergs gård. Berggrunden när
mast Rörvattnet anges av Asklund (1938) som »Granitmylonite und 
kristalline Schiefer der Offerdal-Scholle», vilka strax söder om Rör
vattnet avlösas av »Amphibolite und Grünschiefer der Offerdal- 
Scholle» och strax norr om Rörvattnet av »Grauwacken und Schie
fer, Föllinge-Holmsjö-Fazies», »das ... wirkliche Fenster mit 
Kambrosilurgesteinen», till vilket även Lilla Ringen hör. Se figur 2! 
Ur bördighetssynpunkt kan området emellertid ej jämställas med 
t. ex. Storsjötrakten (Eklund 1953).

Trakten torde vara botaniskt tämligen outforskad. .1. Frödin, A. 
Holmgren och P. Olsson har besökt Höbergs gård (Lange 1938), 
men en blick på utbredningskartorna i citerade arbete visar, att om
rådet är underrepresenterat. Från det närliggande Långanområdet 
föreligger emellertid omfattande undersökningar (Ahlner 1944, 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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tillägg av undersökningslokalerna.

Arnborg 19436, Quennerstedt 1955, Rune 1945, Sjörs 1943, 
1946), som gjorts i samband med detta områdes sjöregleringar. Spe
ciellt ger Sjörs’ myrundersökningar intressanta jämförelsepunkter 
mellan de båda områdenas myrvegetation.

III. Växtsociologiska principer. Nomenklatur.

Vid analyserna har i samtliga fall använts 0,25 m2 rutstorlek. 
Varje rutas läge har subjektivt utvalts så, att den inom sig är så homo
gen som möjligt. Som regel har jag använt mig av analysserier på 5

Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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analyser (jfr Nordhagen 1943 s. 42, Gj^revoll 1956 s. 22), men 
på grund av tidsbrist har jag ibland fått nöja mig med ett mindre an
tal rutor. Varje analysserie söker skildra den lägsta sociologiska en
hetens utformning på en lokal. Med »lokal» menar jag då en myr 
eller ett parti av en större myr. »Lokal» är således ej identisk med 
»segment» eller »Siedlung» (jfr Du Rietz 1949, 1957). Om det på en 
lokal finns flera väl avgränsade segment av ett samhälle har som regel 
en ruta lagts i varje segment. Om det finns endast ett segment har 
provrutorna spritts ut så väl som möjligt över detta. Segmentens 
ofta ringa storlek och tidsfaktorn har tillsammans inte medgivit 
serier av smårutor inom segmenten, och jag anser det vara väsentligt 
för analysseriernas allmängiltighet, att flera segment eller delar av 
segment blir representerade. Med »lägsta sociologiska enhet» avses 
som regel sociationer eller consociationer inom en i fält preliminärt 
urskild association (beträffande terminologin, se Du Rietz 1936; be
träffande tillvägagångssättet, se Du Rietz 1949), men i de fall jag 
funnit sociationer eller consociationer blott diffust utbildade, har jag 
nöjt mig med att lägga analysserierna inom associationen utan att 
kräva dominanshomogenitet. Avsikten med detta tillvägagångssätt 
har varit, att analyserna och analysserierna skall kunna användas 
vid jämförelser och sammanfattningar av växtsociologer från skilda 
skolor.

Hult-Sernander—Du Rietz’ täckningsgradsskala har använts, 
men modifierats, så att 5 betyder en täckning mellan \ och f och 
6 en täckning mellan 1 och f av provrutan (jfr Hanson 1953, Steen 
1956).

Vid beskrivningen av de olika myrarna (kapitlen IV—VIII) be- 
skrives varje analysserie för sig. De disponeras enligt ett tvådimen
sionellt koordinatiskt system, som tar hänsyn till de variationsrikt- 
ningar (gradienter) som ansetts stå i samband med syra-bas-status 
och vattenstånd (termen variationsriktning från Tuomikoski 1942; 
ett koordinatiskt betraktelsesätt har tillämpats på svensk myrvege
tation av Sjörs 1946, 1948, 1950, Persson 1961, 1962 och Malmer 
1962; jfr även t. ex. Du Rietz 1925, 1932, 1942 6, Arnborg 1943 a, 
von Krusenstjerna 1945). I fråga om den första variationsrikt- 
ningen urskiljes mosse, fattigkärr och rikkärr enligt Du Rietz 
(1942 a o. 6, 1945 a, 1949, 1954 6; jfr också Waldheim & Weimark 
1943, Waldheim 1944, von Krusenstjerna 1945, Sjörs 1946 kap. 
6). Beträffande av vattenståndet och dess växlingar åtminstone i hu
vudsak betingad variation urskilj es lösbottnar, mjukmattor, fasl- 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3



MYRVEGETATION VID RÖRVATTENÅN 289

mattor och ristuvsamhällen enligt Sjörs (1948 s. 62-64). Var jag 
dragit gränserna mellan dessa enheter får framgå av skildringen. 
Myrkantvegetationen (Sjörs 1948 s. 65) är endast bristfälligt under
sökt.

Rikkärranalyserna är relativt många, och i kapitel IX göres en 
preliminär associationsindelning. Därvid tillämpas följande principer.

Associationerna grundar sig i första hand på skillnader i fråga om 
led- och skiljearter i dessa termers trängre mening (se Du Rietz 
1942 a). Emellertid tages i mitt arbete även hänsyn till frekvens- och 
dominansförhållanden vid associationsavgränsningen. Liksom en 
art har skilje- eller ledartsvärde, om den finns i en association men 
saknas i en annan eller alla andra, så har den enligt min mening på 
liknande sätt skilje- eller ledartsvärde, om den förekommer som do
minant eller konstant i en association men endast med låg täcknings
grad eller + sporadiskt i en annan (jfr Sjörs 1946 s. 9). Vid den 
sociologiska diagnosen får sådana kvantitativa skillnader visserligen 
tillmätas en underordnad roll jämfört med de kvalitativa, men spe
ciellt i artfattig vegetation möjliggör de en känsligare samhällsindel- 
ning. En sådan syn på de kvantitativa skillnadernas betydelse är 
inte unik inom nordisk växtsociologi. Jag hänvisar till Sjörs (l.c.), 
Steen (1954 s. 19), Dahl (1956 s. 60), Gjzerevoll (1956 s. 26), 
Bringer (1961 s. 353), Persson (1961 s. 19) och Malmer (1962 
s. 50).

Beträffande nomenklaturen följer jag för kärlväxterna Hylander 
(1955). Oxycoccus betraktas dock som eget släkte, och Trichophorum 
caespitosum ssp. austriocum förkortas till T. caespitosum. Den är den 
enda av artens båda raser, som påträffats inom området. För blad
mossor följer jag Jensen (1939). I fråga om Drepanocladus exannu- 
latus coll. följer jag dock H. Persson (1943) och Tuomikoski (1949). 
Vidare skiljer jag inte Drepanocladus revolvern och dess underart 
intermedins åt (jfr Mårtensson 1956 s. 259). Beträffande vitmossor 
följer jag Waldheim (1944) med tillägg och ändringar hos Du Rietz 
(1945 5) och Sjörs (1945), och för levermossor Arnell (1956).

IV. Kälhnyrarna vid Åbervattnet.
Åbervattnet ligger 754 m ö. h. och helt ovanför skogsgränsen. Vårt 

besök omfattade endast sjöns västra stränder. Några större myrytor 
fanns här inte, men på många ställen trängde fastmarksvattnet fram 
ur den starkt sluttande fjällsidan och gav upphov till myr- eller

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell I. Källmyrarna vid Åbervattnet. Calliergon sarmentosum-
vegetation.

Analys nr 1 2 3 4 5

Betula nana.................................................... 1 i
Salix lapponum........................................... 1
Potentilla palustris....................................... 2
Viola epipsila............................................... 2
Carex magellanica...................................... i 2 1 i
C. rotundata................................................... 2 1
Equisetum silvaticum.................................. 1 t
Eriophorum angustifolium.......................... 2 2 2 3 3

Calliergon sarmentosum.............................. i i 6 1 2
C. stramineum............................................... i 1 i
Drepanocladus procerus.............................. 5 5
Sphagnum aongstroemii.............................. 1
S. lindbergii................................................... 6
S. teres ............................................................ 2
Anthelia julacea........................................... 6 i
Harpanthus flotowianus.............................. 1
Lophozia opacifolia....................................... 1
L. wenzelii................................................... 1
Odontoschisma elonqatum.......................... 1 i
Scapania lujperborea.................................. 1
S. uliginosa................................................... 1

källvegetation. Två sådana intill varandra liggande lokaler under
söktes.

På den ena lokalen (tabell I) framträngde vattnet diffust. På de 
blötaste ytorna dominerade här i bottenskiktet Calliergon sarmen- 
tosum och Drepanocladus procerus. Något mindre våta ytor domine
rades av Anthelia julacea och Sphagnum lindbergii. I fältskiktet domi
nerade överallt Eriophorum angustifolium, i vissa fall tillsammans 
Potentilla palustris, Viola epipsila, Carex magellanica och C. rotun- 
data. Beträffande artsammansättningen i övrigt hänvisas till tabel
len.

Analysserien är således mycket heterogen, och varje analys bör 
betraktas för sig. Trots detta kan konstateras en nära anknytning till 
»Calliergonetum sarmentosi» (s. 327).

På den andra lokalen (tabell II) framträngde vattnet koncentre
rat, dvs. i en källa. Denna gav upphov till en för fjällsluttningen sär- 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell II. Källmyrarna vid Åbervattnet. Cratoneurum-kåWa.

Analys nr 1 2 3 4 5

Epilobium alsinifolium1
E. hornemanni

2 2 3 4 2

E. palustre................................................... i 1 1 1
Saxifraga stellaris....................................... 1 1
Equisetum palustre....................................... 1

Cratoneurum decipiens.............................. i 2 2 1 1
C. falcatum................................................... i
Anisothecium squarrosum.......................... 4 i 1
Philonotis fontana....................................... 5 1
Pohlia albicans............................................... 2 4 6 6
Jungermania cordifolia..............................
Scapania paludosa....................................... 1

1 1 1

S. uliginosa................................................... i 1 1
S. undulata................................................... 2

präglad vegetation, som täckte kanterna av en rännil ända ned till 
landstrandvegetationen (jfr figur 3). Fysionomiskt karaktäriserades 
denna vegetation av ljusgrönglänsande mattor av Anisothecium 
squarrosum, Cratoneurum decipiens, Philonotis fontana och Polxlia 
albicans (mest) med inblandningar av Cratoneurum falcatum, Dre- 
panocladus exannulatus, Jungermania cordifolia, Scapania paludosa, 
S. uliginosa och S. undulata. I fältskiktet samdominerade Epilobium 
alsinifolium och E. hornemanni. Saxifraga stellaris och Equisetum 
palustre fanns också.

Liknande vegetation skildras från Torne träsk-området av Pers
son (1961 s. 142—144) under rubriken »Philonotis-Pohlia albicans 
vegetation», och ingår i Nordhagens (1943 s. 420-441) »Mniobryo- 
Epilobion hornemanni». Karaktäristiskt för denna vegetation är 
inom Torne träsk-området (Persson l.c.) dominans av Philonotis 
fontana, P. tomentella och Pohlia albicans och närvaron av Philonotis 
fontana, Pohlia albicans, Bryum weigelii och Anisothecium squarro
sum. Cratoneurum-arterna dominerar aldrig men är ofta närvarande. 
Denna vegetationstyp är en mellanform mellan å ena sidan de Cra- 
toneurum-dominerade källornas vegetation (Persson op. c. s. 134- 
142), vilken ingår i Nordhagens (1936, 1943) Cratoneureto-Saxi- 
fragion aizoides, och å andra sidan den Scapania uliginosa-förande

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Fig. 3. Källmyrarna vid Åbervattnet. I fjällsluttningen nära stranden sipprar käll
vatten fram, i detta fall antagligen något kalkrikt. Mosstäcket domineras av Aniso- 
thecium squarrosum, Philonotis jonlana och Pohlia albicans (mest) och har inslag av 
Craloneurum decipiens och C. lalcatum (tabell II). — 20.7.1961. Foto förf.

vegetationen (Persson op. c. s. 144-146), vilken ej behandlas av 
Nordhagen (1943), men som av Dahl (1956 s. 210) placeras i 
Nordhagens »Mniobryo-Epilobion hornemanni». 1 Du Rietz’ 
system placeras denna vegetation bland medelrik kärren (Sjörs 
1950 s. 190; Persson 1961 s. 147- 149, 1962 s. 80).

Y. Flarkkärret vid Stora Stensjön.
Stora Stensjön är belägen 670 m ö. h. Stränderna är i öster klädda 

med fjällbjörkskog, medan barrskog saknas helt. Vid sjöns nord
östra vik hänger två myrar i fjällsluttningen och når ned till strand- 
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Fig. 4. Flarkkärret vid Stora Stensjön. 1. Flarkkomplexet. 2. Läget för analyserna i 
tabell VI. 3. Läget för analyserna i tabell V. Området med ringar bevuxet med fjäll- 
björkskog. — Skiss upprättad efter flygbild.

linjen. Den västra av dessa undersöktes. Dess form och storlek fram
går av figur 4. I ett 50-100 m brett stråk har här utbildats ett flark- 
komplex (termen llark användes enligt Sjörs 1946 s. 56) med lut
ningen 1 : 5. Rätt nära stranden samlas vattnet upp i ett svagt slut
tande rikkärr, som i sin östra kant har den på s. 299 och i tabell VI 
skildrade vegetationen. Omedelbart öster om detta kärr, men av
gränsat från detsamma, utbreder sig det kärr, vars vegetation skildras 
på s. 298 och i tabell V. Utanför dessa sammanhängande myrpartier 
omväxlar myr och fjällbjörkskog. Na r t hec in m - vcg c t a t i o n e n (s. 295 
och tabell IV) är från ett sådant myrparti relativt högt upp i kärret.

A. Mossevegetation.

Mindre partier av myren var utbildade som mossevegetation, 
vilken emellertid ej närmare studerades. Sphagnum fuscum var tuv- 
bildare, och av inblandade levermossor observerades Orthocaulis 
binsteadii.
19 - 633872 Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell III. Flarkkärret vid Stora Stensjön. Fattigkärrmjukmattor.

Analys nr 1 2 3 4 5

Andromeda polifolia.................................. 1 1
Menyanthes trifoliata.................................. 2
Viola palustris .......................................... i
Carex lasiocarpa.......................................... 1 1 1
C. limosa....................................................... 2 1 2
C. pauciflora............................................... 2
C. rostrata....................................................... i
Eriophorum angustifolium......................... 1 1 3 i
Trichophorum caespitosam......................... i i

Calliergon sarmentosum.............................. i
C. stramineum............................................... 1 i i
Drepanocladus badius .............................. i i
D. fluitans................................................... 1
D. purpurascens.......................................... 1 i i
Sphagnum compactum.................................. i
S. dusenii....................................................... i
S. jensenii....................................................... 1 2
S. lindbergii................................................... 2 6 5
S. papillosum............................................... 1
S. pulchrum................................................... () 1 4 6
S. tenellum................................................... 1
Cladopodiella fluitans.................................. 1
Scapania paludicola.................................. 1
S. uliginosa................................................... 1 6

B. Fattigkärr.

Endast smärre partier av myren var fattigkärr.

1. Lösbottnar.
De högst upp i kärret belägna flarkärna var bottenskiktslösa fat

tigkärr med Carex limosa och C. rostrata som societetsbildare i fält
skiktet. En provyta från sådan vegetation hade följande samman
sättning: Carex limosa 2, C. rostrata 2. 2 * * S.

2. Mjukmattor.
I tabell III har sammanställts några analyser från fattigkärr

mjukmattor. Två Sphagna cuspidata, nämligen S. lindbergii och
S. pulchrum, bildar svällande bruna, respektive ljusgröna mattor, 
So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3



MYRVEGETATION VID RÖRVATTENAN 295

Fig. 5. Stora Stensjön. Myrklädd fjällsluttning ned mot sjöstranden. I myrens övre de
lar mest fattigkärr, i dess nedre rikkärr. I förgrunden Salix lapponum. — 21.7.1961. 
Foto förf.

m ■ i;

emellanåt med inblandning av S. compaction, S. dusenii, S. jensenii, 
S. papillosum och S. tenellum. 1 fältskiktet dominerar Menyanthes 
trifoliata, Carex limosa och Eriophorum angustifolium. Kärr med 
denna fysionomi brukar ofta vara extremfattigkärr, men närvaron 
av arter som Viola palustris, Calliergon sarmentosum, Drepanocladus 
purpurascens, D. badius och Scapania paludicola visar, att det här är 
fråga om medelfattigkärr (Du Rietz 1954a s. 182). Vid analys 3 : 4 
rinner tydligen en källa fram. Cirka 20 m2 täcktes här av en Erio
phorum angustifolium-Scapania uliginosa- sociation med ytterst få 
inblandningar. (Från en annan källpåverkad del av myren insam
lades Sphagnum riparium.) Analysserien är således mycket hetero
gen. 3

3. Fastmattor.
Övervägande delen av kärrets fastmattor var rikkärr. Undantag 

utgjorde det Narthecium-samhälle, som täckte några m2 relativt högt 
uppe i myren (tabell IV: 1-2). Som vanligt i sådan vegetation domi
nerade Narthecium ossifragum fullständigt i fältskiktet. Bottenskikts- 
dominanter var Sphagnum pulchrum och 5. rubellum, i det senare

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell IV. Flarkkärret vid Stora Stensjön (1-2) och myren ost-nord
ost om Nedre Lilla Stensjön (3-5). Nartheciiim-consociation.

Analys nr 1 2 3 4 5

Andromeda polifolia.................................. 1 i 1
Betula nana................................................... 1 i 1
Oxycoccus microcarpus.............................. 1
0. sp.................................................................. i
Dactylorchis maculata .............................. 1 1 1
Lgcopodium selaqo...................................... 1
Narthecium ossifragum.............................. 6 5 6 3 3
Pinguicula vulgaris....................................... 1 1
Potentilla erecta........................................... 1 1 1 1
Rubus chamaemorus.................................. 1
Selaginella selaginoides.............................. 1 1
Trientalis europaea...................................... 1 1
Viola palustris............................................... 1 1
Carex canescens........................................... 1
C. echinata ................................................... 1 1 1
C. pauciflora............................................... 1 1
C. magellanica............................................... 1
C. vaginata................................................... X 1
Eriophorum angustifolium......................... 1 1
Molinia coerulea........................................... 1 2 t
Trichophorum caespitosum.......................... 1 1 2 1

Calliergon stramineum.............................. 1 i 1
Sphagnum compactum.................................. 1
S. dusenii........................................................ 2
S. papillosum............................................... 1 1 3 5
S. pulchrum................................................... 4 1 2
S. rubellum................................................... 5
S. subsecundum........................................... i
S. tenellum................................................... 1 3 i
S. warnstorfianum...................................... i
Cephalozia bicuspidata.............................. 1
Odontoschisma elongatum.......................... i

fallet med stark inblandning av S. tenellum. Beståndet är ett medel- 
fattigkärr, vilket förekomsten av bl. a. Pinguicula vulgaris, Viola 
palustris och Carex echinata klart visar.

En betydligt större Narthecium-förekomst visade mig Rolf Mell- 
quist på den stora myren öster-nordost om Nedre Lilla Stensjön. 
Narthecium förekom här i täckningsgraden 6 över mer än 1000 m2. 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1063): 3
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Provruta IV: 3 är från sådan vegetation. De båda övriga provru
torna härifrån (IV: 4-5) lades i vegetationsfläckar med Narthecium i 
lägre täckningsgrader, eftersom artsällskapet då blir mera fullstän
digt. Jämfört med beståndet vid Stora Stensjön visar denna lokal 
några avvikelser. I bottenskiktet dominerar Sphagnum papillosum, 
men S. piilchrum spelar även här en viktig roll. I artsällskapet till
kommer här bl. a. Dactylorchis maculata och Carex vaginata, vilket 
torde bero på myrkantpåverkan, samt i en provyta rikkärrarterna 
Sphagnum warnstorfianum och Odontoschisma elongatum.

Jämför man dessa analyser med Osvalds (1923 s. 196) »Narthe
cium ossifrag um- Sphagnum papillosum- Ass.» från Komosse, finner 
man stora likheter. Åtminstone 12 arter är gemensamma, nämligen 
Andromeda polifolia, Narthecium ossifragum, Potentilla erecta, Viola 
palustris, Carex pauciflora, Eriophorum angustifolium, Trichophorum 
caespitosum, Sphagnum compactum, S. papillosum, S. piilchrum, 
S. rubellum och S. tenellum (Oxycoccus- och Cephalozia-arterna är 
oklara). Av arter som finns på Komosse men inte i mitt område 
märks Erica tetralix och Sphagnum magellanicum, av vilka den först
nämnda ju helt saknas i Jämtland. Bland arter som finns i mitt 
undersökningsområde men ej på Komosse i denna vegetationstyp 
märks Betula nana, Selaginella selaginoides, Carex vaginata och 
Odontoschisma elongatum, vilket allt torde vara växtgeografiskt be
tingat. Likartade förhållanden finner man vid en jämförelse med 
Narthecium-dommerad vegetation i den av Malmer (1962) under
sökta Åkhultsmyren i norra delen av Kronobergs län.

C. Rikkärr.
Övervägande delen av myren täcktes av rikkärrvegetation.

1. Lösbottnar.
Med undantag av de översta intogs flarkarna av rikkärrvegetation. 

I flarkarnas mitt saknades täckande bottenskikt. I fältskiktet domi
nerade mestadels Carex lasiocarpa, C. limosa eller C. rostrata. Fält
skiktet saknade rikkärrledarter, men närvaron av enstaka skott av 
Calliergon trifarium, Campglium stellatum och Scorpidium scorpioides 
i bottenskiktet avslöjade, att det var fråga om rikkärr.

So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tre exempel:
Memjanthes Irifoliala 1 Trichophorum caespitosum 1
Carex lasiocarpa 1 3
C. limosa 2 13 Drepanocladus procerus 1
Eriophorum angustifolium 1 1 Scorpidium scorpioides 1 1

Denna vegetationstyp torde falla inom »Scorpidietum», och jag 
hänvisar till s. 326.

2. Mjukmattor.
I mindre tlarkar och i de större flarkarnas kanter förekom ett 

täckande bottenskikt av Scorpidium scorpioides och Catiiergon tri- 
farium. Ett exempel:
Menyanthes trifoliala 
Carex limosa 
C. rostrata
Trichophorum caespitosum

1 Catiiergon trifarium
1 Campylium stetlatum
2 Riccardia sp. (ej pinguis) 
1 Scorpidium scorpioides

5
1
1
3

Även denna vegetationstyp faller inom Scorpidietum (s. 326).
En vegetationstyp, som täckte ganska stora ytor av myren, och 

som var mycket homogent utbildad, skildras i tabell V. En täckande

Tabell V. Flarkkärret vid Stora Stensjön. Rikkärr med Trichophorum 
caespitosum - dominerat fältskikt.

Analys nr i 2 3 4 5

Andromeda polijolia.................................. 1 1 1
Betula nana................................................... 1
Menyanthes trifoliata.................................. 2
Carex rostrata............................................... i i 1
Eriophorum angustifolium.......................... i i 1 1 1
Molinia coerulea........................................... 1 1
Trichophorum caespitosum ..................... 3 4 3 3 4

Catiiergon sarmentosum.............................. 1 1 5 2 4
C. stramineum............................................... 1
Drepanocladus badius .............................. 1 1
D. revolvens................................................... 3 1 1 1
Sphagnum subsecundum .......................... 4 2 2 1 3
S. warnslorfianum....................................... 1
Gymnocolea inflata....................................... 1 2
Odontoschisma elongatum.......................... 1 1 1 4
Scapania irrigua........................................... 1

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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tuvsävmatta ger intryck av fastmatta, men bottenskiktet domineras 
av de för mjukmattor mera utmärkande arterna Calliergon sarmen- 
tosum, Drepanocladus revolvern och Sphagnum subsecundum. En så
dan kombination med just de här ingående fält- och bottenskikts- 
dominanterna tycks inte vara ovanlig i nordskandinavisk vegeta
tion, vilket framgår av vegetationsexempel hos Melin (1917 s. 54), 
Nordhagen (1928 s. 408—409, 1943 s. 477), Sjörs (1948 s. 131—133 
och tabell N: 1-15) och Persson (1961 s. 69-71). Se vidare »Cal- 
liergonetum sarmentosi», kapitel IX, s. 327.

MYRVEGETATION VID RÖRVATTENÅN

3. Fastmattor.
Rikkärrens fastmattor var av två typer, sannolikt åtskilda på 

grund av olika näringskrav. Den mindre rikkärrbetonade typen 
täckte relativt små ytor på kärrvallarna mellan llarkarna, ofta i 
stark lutning. Två vegetationsexempel:

Andromeda polifolia 1
Pinguicula vulgaris 1
Potenlilla erecta 1
Saussurea alpina 1
Selaginella selaginoides 1
Viola epipsila 1
Carex vaginata 1
Eriophorum angustifolium 1
Molinia coerulea 3 3

1 Trichophorum caespitosum 3 3
1
1 Calliergon sarmentosum 1

Campylium stellatum 2 3
Drepanodadus badius 3 1
D. revolvens 5 2
Pleurozium schreberi 1
Sphagnum warnstorfianum 1
Scapania irrigua 1

Genom närvaron av Saussurea alpina och Campylium stellatum är 
denna vegetationstyp ett klarare rikkärr än den i tabell V skildrade. 
Den är också mera fastmattbetonad i bottenskiktet. Den torde kunna 
betraktas som en edafiskt sämre lottad typ av följande i myren be
tydligt mera utbredda samhälle.

Analyserna från detta samhälle (tabell VI) är hämtade från ett 
svagt sluttande kantparti av myren vid sidan av flarkkärret (se 
figur 4). Även här uppträder Molinia coerulea och Trichophorum 
caespitosum som fältskiktsdominanter, men ej så frekvent som i nyss 
skildrade bestånd. De avlöses i dominantställningen av Potentilla 
erecta, Saussurea alpina, Thalictrum alpinum och Carex lasiocarpa. I 
bottenskiktet är Sphagnum warnstorfianum den mest frekventa do
minanten, fläckvis avlöst av den något blötare växande Campylium 
stellatum. Den väsentligaste skillnaden är emellertid närvaron av 
vissa rikkärrledarter, som ej påträffades i föregående bestånd: 
Angelica silvestris, Bartsia alpina, Coeloglossum viride, Geranium

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell VI. Flarkkärret vid Stora Stensjön. Thalictrum alpinum-riksL 
Sphagnum warnstorfianum- och Campylium stellatum-consociationer.

Analys nr 1 2 3 4 5

Andromeda polifolia................................... 1 1 1 i
Betala nana.................................................... 1 1 2 2 i
Oxycoccus microcarpus.............................. 1 i
Vaccinium uliginosum.............................. i i
Angelica silvestris....................................... 1 i
Bartsia alpina................................................ i
Coeloglossum viride....................................... 1
Geranium silvatieum................................... 1
Parnassia palustris....................................... i
Pinguicula vulgaris....................................... i
Potentilla ereeta........................................... 1 2 2 i i
P. palustris.................................................... 1 i
Saussure a alpina ....................................... 3 i
Selaginelia selaginoides.............................. i i i
Thalictrum alpinum................................... 1 2 2 2 2
Trientalis europaea....................................... i i
Viola epipsila............................................... t i i
V. palustris.................................................... i
C ar ex dioeca ............................................... i
C. echinata.................................................... 1 i
C. juncella.................................................... 2
C. panicea........................................................ i i
C. pauciflora............................................... i i
C. lasiocarpa............................................... 3 i i 3
C. ros t rata.................................................... i
C. vaginala.................................................... 1 1
Equisetum palustre....................................... 1 i
Eriophorum angustifolium.......................... 1 i i
Molinia coerulea........................................... i 2 i 1
Trichophorum caespitosum.......................... 2 3 i 1

Calliergon richardsonii.............................. 1
C. sarmentosum........................................... 1 1
C. stramineum............................................... 1 1 1 i
Campylium stellatum................................... 1 1 2 5
Drepanocladus badius .............................. 1 i 1
D. revolvens.................................................... 1
Hylocomium splendens.............................. i
Pleurozium schreberi................................... i
Sphagnum aurieulatum.............................. 1 1
S. subsecundum........................................... 1
S. warnstorfianum....................................... 6 6 6 6

Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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(Tabell Yl, forts.)

Analys nr 1 2 3 4 5

Cephalozia bicuspidata.............................. 1
Riccardia pinguis....................................... 1 1
Scapania hyperborea.................................. i
S. irrigua........................................................ 1
Tritomaria quinquedentata v. turgida . . 1 i
Riccardia sp. (ej pinguis).......................... 1

Utanför provrutorna: Betula pubescens (»tortuosa»), Salix lapponum, Carex adelostoma, 
Trichophorum alpinum, Leontodon aulumnalis, Mnium pseudopunctatum och Barbilo- 
phozia hatcheri.

silvaticum, Parnassia palustris, Thalictrum alpinum, Carex panicea 
och Calliergon richardsonii.

Denna vegetation visar stark anknytning till Tomentypnetum (se 
s. 321). Visserligen saknas Tomentypnum nitens själv, men i övrigt 
är den tämligen närstående de övriga bestånd av denna association 
som skildras på s. 314 och 319. (Obs. att analys 5 har avvikande 
bottenskiktsdominans!)

VI. Flarkkärret mellan Rörvattnet och Lilla Kingen.
Mellan Rörvattnets nordvästra vik och Lilla Kingen finns en 

ganska stor myr. Den sträcker sig från Grubbdalsån strax nedanför 
den föreslagna regleringsdammen till vägbygget cirka 1 km ovanför 
och norrut. Vandrar man efter det nämnda vägbygget, kan man lägga 
märke till stora vassbestånd ute på myren, och på flygbilden i skala 
1 : 20 000 ser man, åtminstone med lupp, tydliga flarkkomplex 
över större delen av densamma. Deras läge framgår av den skiss, 
som jag ritat efter flygbilden (fig. 6).

Som framgår av denna skiss består myren av två skilda flark
komplex, av vilka det östra är av klar rikkärrnatur och det västra av 
extremfattigkärrtyp. Ren mossevegetation påträffades ej.

B. Fattigkärr.
Det nyss nämnda västra flarkkomplexet är i det närmaste plant 

och har i öst-västlig riktning gående parallella kärrvallar och flarkar, 
vilket visar, att kärret dock sluttar något mot söder. De nedersta 
llarkarna avvattnas i öster, och vattnet samlar sig slutligen till en

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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5 kärret

Fig. 6. Flarkkärret mellan Rörvattnét och Lilla Ringen. Flarkarna är markerade som
svarta fläckar. Partiet väster om den streckade linjen är extremfattigkärr, övriga delar 
huvudsakligen rikkärr. — Skiss upprättad efter flygblad.

bäck, som förenar sig med det östra flarkkomplexet. Kärret är be
vuxet med ett glest bestånd av 6-7 m höga tallar.

Tuvornas vegetation framgår av tabell VII: 3-7. Det är en vegeta
tion, som mj^cket nära anknyter till mossarnas tuvvegetation, egentli
gen endast med det undantaget, att Carex pnuciflora ingår i de flesta 
av rutorna. Denna art anses som den känsligaste fastmarksvatten- 
So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell VII. Flarkkärret mellan Rörvattnet och Lilla Ringen
Kärrtuvor med Sphagnum fuscum.

Analys nr 1 2 3 4 5 6 7

Andromeda polifolia.................................. 1 1 1 1 1 1 1
Betula nana................................................... 1 1 1 1 1
Calluna vulgaris........................................... 2 1 4 4 3 2 2
Empetrum nigrum...................................... 1 3 4 3
E. sp. (steril)............................................... 4 2
Oxycoccus microcarpus.............................. 1 1 1 1 1 1 1
0. quadripetalus........................................... 1 2
Vaccinium myrtillus.................................. 1 1
V. uliginosum............................................... 1 1 2 2
Drosera rotundifolia.................................. 1 1
Menyanthes trifoliata.................................. 2
Rubus chamaemorus.................................. 3 3 1 2 1
Trientalis europaea...................................... 1
C ar ex dioeca ............................................... 1 1
C. lasiocarpa............................................... 1 1
C. pauciflora............................................... 1 1 1 1 1 1
Equisetum fluviatile.................................. 1
Eriophorum vaginatum.............................. 1 1 2 1
Molinia coerulea.......................................... 1 1
Trichophorum caespitosum......................... 1

Aulacomnium palustre.............................. 1 2
Calliergon stramineum.................................. 1
Dicranum angustum.................................. 1
D. bergeri....................................................... 1 1 1
Pleurozium schreberi.................................. 2 1 2 1
Pohlia cfr sphagnicola.................................. t t 1 i 1 1
Polytrichum strictam.................................. 1 i t 1 t 1
Sphagnum fuscum...................................... 6 6 6 6 5 6 6
S. parvifolium............................................... 1
S. rubellum................................................... 1 1
Calypogeia sphagnicola.............................. 1 1 1
Cephalozia loitlesbergeri.............................. 1 1 1
C. media....................................................... 1 1
C. sp................................................................. 1
Lepidozia setacea.......................................... 1
Lophozia marchica....................................... 1
Mylia anomala............................................... 1 1 2 1 1
Cladonia rangiferina.................................. 1 1 2 1 1
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indikatorn (jfr Sjörs 1948 s. 249) men tycks dock i regel vara en 
sådan, och analysserien måste därför föras till kärren. Analyserna 
är lagda i Sphagnum fuscum- consociation, men även lav-consocia- 
tioner fanns. Floristiskt intressanta är levermossorna Lophozia 
marchica och Cephalozia loitlesbergeri. Den förstnämnda är en rela
tivt sällan samlad art (Arnell 1956 s. 122), och den senare, som är 
ytterst vanlig i syd- och mellansvenska mossetuvor, minskar be
tydligt i frekvens norrut (Arnell op. c. s. 209, Mårtensson 1955 
s. 96).

Analyserna VII: 1-2 visar vegetationen på några Sphagnum 
fuscum-UiYOT i det östra (rikkärr-)flarkkomplexet. Här är kärr
indikatorerna åtskilligt flera, även om inga exklusiva rikkärrarter 
förmått följa med i tuvans höjdtillväxt. Sådana kärrindikatorer är: 
Menyanthes trifoliata, Trientalis europaea, Carex dioeca, C. lasio- 
carpa, C. pauciflora, Equisetum fluviatile, Molinia coerulea och Cal- 
liergon stramineum. Det är således huvudsakligen fältskiktsarter, 
som indicerar kärr.

Flarkvegetationen i det västra flarkkomplexet har också analy
serats, och analyserna finns sammanställda i tabell VIII.

I fältskiktet dominerar Trichophorum caespitosum, i bottenskiktet 
Sphagnum halticum, S. tenellum, eller, i en analys från en av tie 
nedre flarkarna, S. papillosum. Analys VIII: 1 saknar helt kärrindi
katorer, VIII: 2—4 har endast Carex pauciflora, medan VIII: 5 har 
denna art och Sphagnum papillosum. I denna analys uppträder 
också S. compactum och S. lindbergii, som båda i Norrland dock 
förekommer även i rent ombrotrof vegetation.

Fattigkärr fanns också A'id den stora (östra) flarkmyrens kanter. 
Analyserna härifrån fördelar sig på två något olika typer av mjuk
mattor.

Tabell IX: 1—5 visar ett samhälle, som i bottenskiktet domineras 
av Sphagna cuspidata, nämligen S. lindbergii och S. pulchrum, av 
vilka den sistnämnda var den mest frekventa. 1 fältskiktet är domi
nansen mera oklar, men som regel dominerar blött växande arter, 
såsom Menyanthes trifoliata och Carex limosa. Denna fattigkärr- 
vegetation faller under Du Rietz’ (1949 s. 293-294; se även Wald
heim 1944 s. 23) association Rostrateto-Apiculatetum och under 
Sjörs’ (1948 s. 128-130) Carex rostrata- limosa-Sphagnum apicula- 
tum-pulchrum - association. Beträffande förekomsten av Sphagnum 
pulchrum -societeten i Skandinavien hänvisar jag till Sjörs (1948 
s. 130) och av denne anförda arbeten. Den är i undersöknings- 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell VIII. Flarkkärret mellan Rörvattnet och Lilla Ringen.
Extremfattigkärr-mjukmattor.

Analys nr 1 2 3 4 5

Andromeda polijolia .................................. 1 1 1 1 1
Oxycoccus microcarpus.............................. 1 1 1
0. quadripetalus.......................................... 1 1 1
Drosera rotundifolia.................................. 1 1 1 1
Rubus chamaemorus.................................. 1
Carex pauciflora.......................................... 1 1 2 2
Eriophorum vaginatum.............................. 1 1
Trichophorum caespitosum......................... 3 3 3 2 2

Drepanocladus fluitans.............................. 1 1 t 1
Dicranum angustum.................................. 1
Sphagnum balticum...................................... 4 4 5 3 5
S. compaction............................................... 1
S. lindbergii................................................... 1
S. papillosum............................................... 3
S. tenellum................................................... 5 5 4 6 2
Calypogeia sphagnicola.............................. 1
Cladopodiella fluitans.................................. i 1 1 1 1
Mylia anomala............................................... 1 1 1 1

området den mest utbredda Apiculatetum-bottenskiktssocieteten. 
Analysserien har vissa inslag av medelfattigkärr.

Tabell IX: 6-10 visar en något avvikande vegetation. Det är även 
här fråga om mjukmattor, ty blötväxter som Menyanthes trifoliata, 
Carex limosa och C. livida är framträdande fältskiktsarter. I botten
skiktet dominerar emellertid Sphagnum papillosum, och bottenskikts- 
societeter med denna art växer i en torrare zon än nyss skildrade 
vegetation. Sådan vegetation motsvarar den blötare delen av Du 
Rietz’ (1949 s. 294; se även Waldheim 1944 s. 23) association 
(Vaginateto-Papillosetum och torde helt motsvara Sjörs’ (1948 
s. 130-131) Carex rostrata-pauciflora-Sphagnum papillosum-asso
ciation. Analysserien upptager några rikkärrarter (Calliergon sar- 
mentosum, S. warnstorfianum och Riccardia pinguis), vilket får till
skrivas det omedelbara grannskapet till rikkärr.

Su. Rot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell IX. Flarkkärret mellan Rörvattnet och Lilla Kingen.
F attigkärrmj ukmattor.

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

Andromeda polifolia.................................. 1 1 1 i 1 1 1 1 1
Betula nana................................................... 1 1 1 1
Oxycoccus microcarpus.............................. 1
0. quadripetalus.......................................... 1 1 1 1 1
Drosera anglica........................................... 1
D. rolundifolia............................................... 1 1 1 1 1
Menyanthes trifoliala.................................. 1 2 2 2 2 2 1 1
Carex lasiocarpa.......................................... 1 i 2 i 1 2 1 1
C. limosa....................................................... 1 2 2 i i 1 1 1
C. livida......................................................... i 2 1 2
C. pauciflora.................................................. i 1
C. rostrata ....................................................... i 1 1
Equisetum fluviatile.................................. i i 1 i 1 1
Eriophorum angustifolium.......................... 1 i i 1
Phragmites communis.................................. t 1 i 1
Trichophorum caespitosum......................... 2 i i 1 1

Calliergon sarmentosum.............................. 1
C. stramineum............................................... 1 i i 1 1 1 1
Drepanocladus badius .............................. 1 1
D. fluitans................................................... i i 1
Sphagnum apiculatum................................. i
S. batticum................................................... i
S. dusenii....................................................... 1
S. lindbergii................................................... 5
S. jensenii....................................................... 1 1
S. papillosum.............................................. 1 3 i 1 6 6 6 6 6
S. parvifolium.............................................. 2
S. pulchrum................................................... 6 4 4 6 6 1 1
S. rubellum................................................... 1 1
S. subsecundum.......................................... 4 1
S. warnstorfianum...................................... 1 1 1 1
S. tenellam................................................... 1
Cladopodiella fluitans.................................. 1 1
Riccardia pinguis...................................... 1
Scapania irrigua.......................................... 1

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell X. Flarkkärret mellan Rörvattnet och Lilla Kingen. 
Flarkvegetation.

Analys nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Andromeda polifolia.................................. 1
Drosera anglica.......................................... 1 2 1 1 2 2 2
Menyanthes trifoliata.................................. 2 1 i
Utricularia intermedia................................. 1 2 1 t i
U. minor....................................................... 1 1 1 1 t 1 t 1 t
Carex adelostoma.......................................... 1
C. lasiocarpa.................................................. 1 1 1 t 1 t
C. limosa....................................................... 2 1 1 1 t 1 i 1 i
C. livida....................................................... 2 2 1 t 2 2
C. rostrata....................................................... 1 i 1
Equisetum fluviatile...................................... 1 1 1 t 1 1
Eriophorum angustifolium ..................... 1 t 1
Juncus slygius.............................................. 1
Molinia coerulea.......................................... 1 1 1
Phragmites communis.................................. 1 2 i i 1
Trichophorum caespitosum......................... i 1 1

Calliergon trifarium...................................... 2 1
Campylium stellatum.................................. 1 1 1 1
Drepanocladus badius .............................. 1
D. revolvens................................................... 2 1 1
Scorpidium scorpioides.............................. 2 2 2 i 2 5 5 1
Sphagnum contorlum.................................. 6
Odontoschisma elongatum......................... 1
Riccardia pinguis...................................... t 1

C. Rikkärr.
1. Lösbottnar.
Som regel hade llarkarna täckande bottenskikt, men i deras mitt 

uppträdde stundom lösbottnar (tabell X: 1—6). Med undantag av 
deras glesare bottenskikt skilde de sig inte väsentligt från följande 
mjukmattor. 2

2. Mjukmattor.
Alla rikkärr mjukmattor hade rika inslag av Scorpidium scorpioi- 

des, och som regel dominerade denna art (tabell X: 7—8). På enstaka 
mindre ytor kunde dock Calliergon trifarium tränga undan Scorpi- 
dium som dominant. Vid en llarkkant påträllades ett rikt bestand

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell XI. Flarkkärret mellan Rörvattnet och Lilla Ringen
Rikkärrfastmattor.

Analys nr 1 2 3 4 5 6

Andromeda polijolia.................................. 1 i 1 1 1 1
Betuta nana................................................... X 1
Oxycoccus microcarpus.............................. 1 i 1 1
0. quadripetalus........................................... 1
Pinus silvestris (ca 1 dm)......................... i 1
Drosera rotundi/olia.................................. 1 i 1 1 1 1
Menyanthes trifoliata.................................. 2 2 1 2 2
Pinguicula vulgaris...................................... 1 i 1
Potentilla erecta.......................................... 1 X 1 1 1
Selaginella selaginoides.............................. 1 1 1 1 1
Tofieldia pusilla........................................... 2 1 1 1
Carex dioeca ............................................... 2 1 1 2
C. echinata................................................... i
C. lasiocarpa................................................... i 1 1
C. livida....................................................... 1
C. panicea....................................................... 1 i 1 1 1
C. rostrata....................................................... 1
Equisetum fluviatile...................................... 1 1
E. palustre................................................... 1 1 1
Eriophorum angustifolium......................... i 1 1
E. latifolium................................................... 2 2 2 1 1
Molinia coerulea.......................................... 1 i i 1 1 1
Trichophorum alpinum............................. 2 i i 1 2 1
T. caespitosum............................................... 1 i i 1 1 2

Campylium stellatum.................................. 1 i i 1 1 1
Calliergon stramineum.................................. 1 1
Drepanocladus badius .............................. 1 i i 1 1 1
D. revolvens................................................... 1
Paludella squarrosa...................................... 1
Sphagnum papillosum.................................. 2 i 4 1 5 1
S. plumulosum............................................... 2 5 4 3
S. subfulvum................................................... 1 6 1
S. subsecundum.......................................... i 2
S. warnstorfianum...................................... 6 2 6
Cephalozia pleniceps.................................. 1
Cladopodiella fluitans.................................. 1
Odontoschisma elongatum......................... 1 i 1 1 1
Scapania irrigua v. rubescens................. 1
S. paludicola................................................... X i 1 1 1

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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(cirka 1 m2) med täckande Sphagnum contortum (tabell X: 9), och 
artsällskapet passar väl in i samma association som Scorpidium-socie- 
teterna. Arten har få kända lokaler från de svenska fjälltrakterna 
(Åberg 1937 s. 33), vilket huvudsakligen torde bero på bristande 
undersökningar. Arten har dock kända lokaler i Västerbotten och 
Ångermanland (Åberg op. c.) och tycks vara tämligen vanlig i 
Sylene-området (Nordhagen 1928). Den är sparsamt funnen i 
Långanområdet (Sjörs 1946 s. 51) och i Torne träsk-området 
(Mårtensson 1956 s. 10; Persson 1961 s. 170).

Ehuru i dominansavseende heterogen passar hela denna analys
serie in under »Scorpidietum», och jag hänvisar därför för ytterligare 
uppgifter till kapitel IX s. 326.

3. Fastmattor.

Kärrvallarna kläddes av den i tabell XI analyserade vegetationen. 
Fysionomiskt kännetecknas den av den rika förekomsten av Erio- 
phorum latifolium i fältskiktet och av växlande dominans av Sphag
num- arterna papillosum, plumulosum, subfulvum och warnstorfianum 
i bottenskiktet. Förutom av dessa karakteristika indiceras fastmatt- 
karaktären genom närvaron av bl. a. Molinia coerulea, Trichophorum 
alpinum och T. caespitosum, vilka alla är konstanter. Rikkärrkarak- 
tären är fullt klar genom närvaron av Tofieldia pusilla, Carex pani- 
cea, Eriophorum latifolium, Trichophorum alpinum, Campylium 
stellatum, Paludella squarrosa och Sphagnum warnstorfianum. Vege
tationen är dock inte så rik som i övriga i detta arbete analyserade 
rikkärrfastmattor (s. 299, 314 och 319). Mera om denna vegetalions- 
typ på s. 325. 4 5

4. Ristuvsamhällen. (Se s. 304.)

5. Öuergångstyp mellan mjukmattor och fastmattor.

På gränsen mellan Scorpzduzm-mjukmattorna och fastmattorna 
fanns en vegetation med drag av båda dessa vegetationstyper blan
dade. Vegetationen analyserades (tabell XII), närmast för att vissa 
egna lokala karakteristik a kunde iakttagas. Dessa var: 1) närvaron 
av Calliergon sarmentosum, Sphagnum platyphyllum och S. pulchrum; 
2) höjd frekvens och (eller) täckningsgrad för Dactylorchis incarnata 
(syntes väl i fält), Trichophorum caespitosum, Campylium stellatum, 
Drepanocladus reuolvens, D. badius och Sphagnum subsecundum. Mera 
om denna vegetation på s. 327.
20-633872 Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell XII. Flarkkärret mellan Rörvattnet och Lilla Kingen. Över- 
gångstyp mellan mjukmattor och fastmattor.

Analys nr 1 2 3 4 5

Andromeda polifolia.................................. i 1
Betula nana.................................................... 1 t
Dactylorchis incarnata.................................. t
Drosera anglica........................................... 1 i 1 1 i
D. rotundifolia............................................... 1 1
Menyanthes trifoliata.................................. 1 1 2 2
Pinguicula vulgaris....................................... t
Selaginelta selaginoides.............................. i 1 1 i
Tofieldia pusilla........................................... i 1
Carex dioeca ............................................... 1
C. lasiocarpa................................................... 1 t
C. limosa........................................................ 1 1 i
C. liuida........................................................ t
C. panicea........................................................ 1 i
C. rostrala....................................................... 1 1 t
Equisetum fluviatile....................................... 1 1 1 t
E. palustre................................................... 1 t
Eriophorum angustifolium.......................... i 1
E. latifolium................................................... 1 t
Juncus stygius............................................... i
Molinia coerulea........................................... 1 t 1 1 t
Trichophorum caespitosum.......................... 3 3 2 3 2

Calliergon sarmentosum.............................. 1 i
Campylium stellatum.................................. 1 1 1 2 4
Drepanocladus badius .............................. 6 1 1 4
D. revolvens................................................... 1 2 2 3 2
Scorpidium scorpioides.............................. 1 1 1
Sphagnum papillosum.................................. 2
S. platyphyllum........................................... 2
S. plumulosum............................................... 1
S. pulchrum................................................... 3 1
S. subsecundum........................................... 2 3 2 1
Odontoschisma elongatum.......................... 1 1 1 1
Orthocaulis cfr attenualus.......................... 1
Riccardia cfr multifida.............................. 1
B. pinguis....................................................... 1 1

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Fig. 7. Forsmyren. De svarta partierna är gölar. — Skiss upprättad efter flygblad.

VII. Forsmyren.

På landtungan sydost om forsen vid Grubbdalsåns utlopp i Rör
vattnet finns en myr, som sträcker sig ned till stranden i norr (fig. 7). 
Myren ligger endast obetydligt högre än Rörvattnets yta. Även en 
obetydlig reglering av denna sjös vattenstånd skulle påverka myrens 
vattenförhållanden.

Myren är cirka 500 m x 200 m stor. I centrum finns två gölar. 
Hela myren är rikkärr. Förekomsten av Catoscopium nigritmn, 
Leiocolea rutheana och Moerchia hibernica tyder på en kalkrikedom, 
som i vissa delar av myren närmar sig extremrikkärrens.

C. Rikkärr.
2. Mjukmattor.

Vid gölarnas kanter och på blöta fläckar över hela myren före
kom Sc o /•/) zV/z'u /n - mj uk m a 11 o r. 1 analysserien från dessa (tabell XIII) 
förekommer i bottenskiktet med hög frekvens så krävande arter som 
Calliergon trifarium och Cinclidium stygium. I en ruta ingår Moerchia 
hibernica. Fältskiktet håller mera triviala arter, som emellertid är 
vanliga i Scorpzdzzzm-mjukmattor: Drosera anglica, Utricularia inter-

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3



312 SVEN FRANSSON

Tabell XIII. Forsmyren. Scorpidium scorpioides-consociation.

Analys nr 1 2 3 4 5

Andromeda polifolia.................................. 1 1
Oxycoccus microcarpus.............................. 1 1
Drosera anglica........................................... 1 1 1 1 1
Menyanthes trifoliata.................................. 2 2 1 1
Pedicularis palustris.................................. 1
Selaginella selaginoides.............................. 1
Utricularia intermedia.................................. 1 1 1 2
U. minor........................................................ 1 1
Carex chordorrhiza....................................... 1
C. flava ........................................................ 2
C. lasiocarpa................................................... 1 1 1
C. limosa........................................................ 2 1 1 1
C. livida....................................................... 1 i 2 2 1
C. panicea....................................................... 1
C. rostrata....................................................... i 1
C. vesicaria................................................... 1
Equisetum fluviatile...................................... 1 i
Eriophorum angusti/olium.......................... 1 i
Molinia coerulea........................................... 1
Phragmites communis.................................. 1 i
Trichophorum alpinum.............................. 1
T. caespitosum............................................... 1 1
Triglochin palustre...................................... 1 1

Calliergon trifarium....................................... 1 i 1 1 1
Campylium stellatum.................................. 3 1
Cinclidium stygium .................................. 1 i
Drepanocladus procerus.............................. 1
D. revolvens................................................... 2 2 1 1
Paludella squarrosa....................................... 1
Scorpidium scorpioides.............................. 3 6 6 6 6
Sphagnum contortum.................................. 1
Gymnocolea inflata...................................... 1
Moerchia hibernica...................................... 1
Riccardia pinguis....................................... 1 1 1

media, U. minor, Carex limosa, C. liuida och Triglochin palustre. 
Denna vegetation har nära anknytning till de i detta arbete tidigare 
skildrade Scorpzdiiwn-mjukrnattorna (s. 298 och 307). Se vidare 
under Scorpidietum, s. 326.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell XIV. Forsmyren. »Tomentypnetum»-fastmattor.

Analys nr i 2 3 4 5

Andromeda polifolia................................... i 1 1 1 1
Betula nana.................................................... 2 1 1
Calluna vulgaris........................................... i 1 1
Empetrum sp. (steril)................................... i
Oxycoccus microcarpus.............................. i 1 1 1 1
Vaccinium uliginosum.............................. i 1
Anemone nemorosa....................................... 1
Angelica silvestris....................................... 1
Drosera rotundifolia.................................. 1 1 1
Menyanthes trifoliata.................................. 2 1
Pedicularis palustris.................................. 1
Pinguicula vulgaris....................................... 1
Potentilla erecta . . ................................... i 1 2 2
Rubus chamaemorus.................................. 1
Saussiirea alpina ....................................... i 1 2
Selaginella selaginoides.............................. 1 1 1
Thalictrum alpinum................................... 2 2 1
Tofieldia pusilla........................................... 1 1
Viola epipsila............................................... 1 1
Carex chordorrhiza....................................... 1 1 1 1 1
C. dioeca ........................................................ 1 2 1 1
C. lasiocarpa............................................... 1 1 1 1
C. panicea....................................................... 1 1 1 1
Equisetum fluviatile.................................. 1
E. palustre................................................... 1 1 1 1
Eriophorum latifolium.............................. 1 1 1 1 1
Molinia coerulea........................................... 1 1 1 1 2
Phragmites communis.................................. 1
Trichophorum alpinum.............................. 1 1
T. caespitosum............................................... 1 2 i

Aulacomnium palustre.............................. 1 1
Campylium stellatum.................................. 1 1 i 1 i
Calliergon slramineum.............................. 1 1 i
Drepanocladus badius .............................. 1 1 i i
D. revolvens................................................... 1 1 i
Mnium pseudopunctatum.......................... 1
Paludella squarrosa...................................... 1 1 i 1 i
Pleurozium schreberi.................................. 1
Tomentypnum nitens.................................. 1 2 2 2
Sphagnum parvifolium.............................. 3 4 1
S. warnstorfianum....................................... 5 5 6 6 6
Leiocolea rutheana...................................... 1

So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3



314 SVEN FRANSSON

(Tabell XIV, forts.)

Analys nr i 2 3 4 5

Odontoschisma elongatum.......................... 1
Orthocaulis kunzeanus.................................. 1
Riccardia pinguis...................................... t 1
Scapania paludicola.................................. 1
Tritomaria quinquedentata v. turgida . . 1

3. Fastmattor.

Speciellt mellan den västra gölen och myrkanten i sydväst före
kom vackra fastmattor av »Tbmenfy/metum»-karaktär. På långt håll 
markerades denna vegetation av vitlysande Eriophorum latifolium, 
och något närmare såg man en vacker »gyllenröd union» (Du Rietz 
1933 s. 65) av Tomentypnum nitens och Sphagnum warnstorfianum. 
Därmed är också det väsentliga sagt om samhällets fysionomi. I 
analysseriens fältskikt (tabell XIV) förekommer de nordliga arterna 
Saussurea alpina, Selaginella selaginoides, Thalictrum alpinum och 
Tofieldia pusilla, däremot saknas Bartsia alpina. Bland anmärk
ningsvärda arter i bottenskiktet kan nämnas Leiocolea rutheana och 
Tritomaria quinquedentata v. turgida. Ytterligare om denna vege- 
tationstyp på s. 321. 5

5. Övergångstyper mellan mjukmattor och fastmattor.

I tabell XV har sammanställts analyser av olika bottenskikts- 
consociationer. Man skönjer en uppdelning av analyserna i två 
grupper. Den ena (1-4) har en »rikare» vegetation med Caretc flava, 
C. panicea, Cinclidium stygium, Leiocolea rutheana och Moerchia lii- 
bernica, medan den andra (5—7) har en annan grupp av arter, 
nämligen Carex pauciflora, Calliergon sarmentosum, Sphagnum pul- 
chrum, S. subsecundum och Odontoschisma elongatum. Dessa osäkert 
verifierade artkonstellationer får sitt intresse i samband med andra 
analyser (se s. 326 och 327) och torde motsvara associationerna 
»Carex flava- ass.» och »Calliergonetum sarmentosi».

Kring själva gölkanterna växte en speciell vegetation, vars mest 
karaktäristiska art var Carex diandra. En analys kring denna art ser 
ut på följande sätt:
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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.- ■

Fig. 8. Forsmyren. Den västra av gölarna. I gungflyet kring denna bl. a. Moerchia hi- 
bernica bland Calliergon trifarium, Campylium stellatum och Scorpidium scorpioides. — 
27.7.1961. Foto förf.

Andromeda polifolia 
Oxycoccus microcarpus 
O. quadripetalus 
Dadylorchis incarnata 
Menyanthes trifoliata 
Carex canescens 
C. diandra 
C. limosa 
C. livida 
C. roslrala

1 Equisetum fluviatile
1 Trichophorum alpinum 
1
1 Calliergon stramineum 
1 Mnium cinclidioides
1 Paludella squarrosa
2 Sphagnum parvifolium
1 S. warnstorfianum
2 S. teres 
1

1
1

1
1
1
5
4
1

Man kan lägga märke till förekomsten av myrkantarterna Carex 
canescens och Mnium cinclidioides, vilka här växte långt från den 
egentliga myrkanten. På ett annat ställe vid samma göl växte Carex 
diandra i en ren Carex diandra-Sphagnum teres-consociation.

En kollekt utanför provruteanalyserna innehöll Catoscopium 
nigritum bland Campylium stellatum, Drepanocladus revolvens, Scor
pidium scorpioides och Leiocolea rutheana.

VIII. Myren vid Rörvattnets sydöstvik.
Vid stranden av Rörvattnets sydöstra vik växte en rik vegetation 

med bl. a. Eriophorum latifolium och Eleocharis pauciflora. Sven 
Stenberg gjorde här sitt enda fynd av Taraxacum crocodes inom 
undersökningsområdet. Strax ovanför stranden fanns ett litet vackert

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell XV. Forsmyren. Rikkärr-consociationer.

Analys nr 1 2 3 4 5 6 7

Andromeda polifolia.................................. 1 1 1 1 1 2 1
Betula nana................................................... 1 1 1 1 1
Oxycoccus microcarpus.............................. 1 1 1 i
0. quadripetalus.......................................... 1 i 1
Vaccinium uliginosum.............................. 1 1 1
Drosera anglica.......................................... 1 1 1
D. rotundifolia............................................... 1 1 1
Menyanthes trifoliata.................................. 1 1 1 i 1
Pedicularis palustris.................................. 1 1 1 1
Pinguicula vulgaris...................................... 1 1
Utricularia minor...................................... 1 1
Polentilla erecla.......................................... 1 1 i 2
Selaginella selaginoides.............................. 1 1 i i
Viola palustris .......................................... 1
Carex chordorrhiza...................................... i
C. flava ....................................................... 2
C. lasiocarpa.................................................. 1 1 1 1 i i
C. livida....................................................... 1
C. panicea....................................................... 1
C. pauciflora................................................... 1
C. rostrata....................................................... 1 i i
Equisetum fluviatile...................................... 1 1 1 i i
E. palustre................................................... 1 1 1
Eriophorum latifolium.............................. 2 1
Molinia coerulea.......................................... 1 1 1 1 i i
Trichophorum alpinum.............................. 1 i 2
T. caespitosum.............................................. 3 1 1 2 2 2

Calliergon sarmentosum.............................. i 6 1
Campylium slellatum.................................. 5 2 1 6 i 1 1
Cinclidium stygium .................................. 1 1 1
Drepanocladus badius .............................. 1 i 1 6
D. revolvens................................................... 2 6 6 1 i 1
Paludella squarrosa...................................... 1
Scorpidium scorpioides.............................. 1 1
Sphagnum contortum.................................. 3 1
S. pulchrum................................................... i
S. subsecundum.......................................... 6
Leiocolea rulheana...................................... 1 1 1
Moerchia hibernica...................................... 1
Odontoschisma elongatum......................... 1 1
Riccardia pinguis...................................... 1 1
Scapania paludicola.................................. 1
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rikkärr, som sträckte sig cirka 100 m upp i backen mot öster. Det 
var utbildat kring tre små bäckar, som samlade sig till en. Något 
tlarksystem var ej utbildat. Kärrets blötare partier täcktes i regel av 
Drepanocladus revolvens-mattor. Scorpidium scorpioides förekom 
endast sparsamt och ej täckande. Den torrare växande vegetationen 
var ett vackert »Tomentypnetum».

C. Rikkärr.
2. Mjukmattor.

Mjukmattornas vegetation framgår av tabell XVI. Drepanocladus 
revolvens dominerar i bottenskiktet. Fältskiktet är mera heterogent. 
Kvantitativt betydelsefulla arter är Betula nana, Menyanthes tri- 
foliata, Pedicularis palustris, Potentilla erecta, Carex flava, Erio- 
phorum latifolium och Molinia coerulea.

I samhället förekommer några + klara extremrikkärrindikatorer, 
nämligen Carex capillaris, Catoscopium nigritum och Leiocolea ru- 
theana. En svag källkärrkaraktär indicerar arterna Filipendula ul- 
maria, Polygonum viviparum och Philonotis tomentella, möjligen 
också Calliergon sarmentosum.

Beträffande sociologin hänvisas till s. 326. Här må endast på
pekas att samhället närmast är en mellanform mellan mjukmatta 
och fastmatta, och att jag således är tveksam om rubriceringen.

Detsamma gäller om nedanstående Campylium stellatum- och Pa- 
ludella squarrosa - consociationer från samma kärr: 1 2

Andromeda polifolia 
Oxycoccus microcarpus 
O. quadripetalus 
Drosera rotimdifolia 
Pedicularis palustris 
Polygonum viviparum 
Potentilla erecta 
Selaginella selaginoides 
Thalictrum alpimim 
Tofieldia pusilla 
Utricularia minor 
Carex dioeca 
C. lasiocarpa 
C. panicea
Eriophorum latifolium 
Equisetum palustre

1 Molinia coerulea
1 Trichophorum alpinum

1 Triglochin palustre
1
1 1

1 Calliergon giganleum
1 C. sarmentosum
1 Campylium stellatum
1 Cinclidium stygium
1 Drepanocladus revolvens
1 D. badius

1 Paludella squarrosa
2 1 Tomentypnum nitens
2 2 Sphagnum warnstorfianum

1 Leiocolea rutheana
1 1 Riccardia pinguis

1 1 
1

1 1

1
1

6
2

1 1 
1

6
1
1 1 
1

1
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Tabell XVI. Myren vid Rörvattnets sydöstvik. Drepanocladus revolvern -
consociation.

Analys nr i 2 3 4 5

Andromeda polifolia.................................. 1 1 1
Betala nana................................................... 2 2
Oxycoccus quadripetalns.............................. 1
Vaccinium uliginosum.............................. 1 1
Caltiia palustris........................................... 1
Drosera rotundifolia.................................. 1
Filipendula ulmaria.................................. 1
Menyanthes trifoliata.................................. 2 2
Pedicularis palustris.................................. t 1 1
Pinguicula vulgaris...................................... 1
Polygonum viviparum .............................. 1 i 1 1
Polenlilla erecta.......................................... 2 1
Rubus chamaemorus.................................. t
Saussurea alpina ...................................... 1
Selaginella selaginoides.............................. 1 1
Thalictrum alpinum.................................. 1 1
To/ieldia pusilla........................................... 1
Utricularia minor...................................... 1
Carex capillaris.......................................... 1
C. chordorrhiza............................................... i
C. flava ....................................................... t 1 1
C. lasiocarpa................................................... 1 2 1
C. limosa....................................................... 1
C. magcllanica............................................... 1
C. nigra............................................................ 2
C. panicea....................................................... 1 1 1 1
Eriophorum latifolium.............................. 1 t 1 1
Equisetum palustre...................................... 1 i 2
Juncus bulbosus.......................................... 1
Molinia coerulea.......................................... t 2 1
Trichophorum alpinum.............................. 1 1
T. cacspitosum............................................... 1
Triglochin palustre...................................... 1 1

Bryum pseudotriquetrum............................. t 1 1
Calliergon giganteum.................................. t 1
C. richardsonii .......................................... 1
C. sarmentosum.......................................... 1 1
Campylium stellatum.................................. 1 1 1 1
Catoscopium nigrilum ............................. 1
Cinclidium stygium .................................. 1 1
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(Tabell XVI, forts.)

Analys nr 1 2 3 4 5

Drepanocladus revolvens ......................... 6 6 6 6 6
Philonotis tomentella.................................. 1 1
Scorpidium scorpioides.............................. 1 1
Leiocoela rutheana...................................... 1 1 1 1
Riccardia pinquis...................................... 1 1 1 1

3. Fastmattor.
Kärrets torrare partier täcktes av en Tomen typnetu m - vege ta tion 

med vackert utbildad mosaik av Tomentypnum nit ens och Sphagnum 
warnstorfianum. Risen Betula nana och Salix lapponum spelar en 
dominerande roll i fältskiktet i analysserien härifrån (tabell XVII) 
tillsammans med Vaccinum uliginosum, Bartsia alpina, Potentilla 
erecta, Thalictrum alpinum, Carex chordorrhiza, C. lasiocarpa, Equi- 
setum palustre och Molinia coerulea. I bottenskiktet framträdde, för
utom ovan nämnda dominanter, Paludella squarrosa och Sphagnum 
parvifolium. Mera om denna och liknande vegetation på s. 321.

IX. Försök till associationsindelning av områdets rikkärrvegetation.

Beträffande de allmänna växtsociologiska principer, som ligger 
till grund för detta avsnitt, hänvisas till kapitel III.

I tabell XVIII har sammanställts frekvenssiffror i % för de ana
lysserier inom rikkärren, som omfattar minst 5 analyser. De kvanti
tativt framträdande arterna har markerats med fetare stil för pro
centsiffrorna. »Kvantitativt framträdande» är i detta fall sådana, 
som antingen ensamma har den högsta täckningsgraden i sitt skikt 
i minst 1 analys, eller som har en täckningsgrad > 1 i minst hälften 
av rutorna. — Jag vill påpeka, att det här inte är fråga om statistik i 
egentlig mening (sådan är ju omöjlig redan av det skälet att rutor
nas läge valts subjektivt), utan avsikten har endast varit att göra ma
terialet överskådligt.

Arterna fördelar sig rätt väl på vissa artgrupper. Till grupp I har 
sammanställts exklusiva rikkärrarter med så hög frekvens, att de + 
väl förenar rikkärrens alla associationer. Om det i större samman
hang visar sig finnas någon eller några sådana arter låter jag vara

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell XVII. Myren vid Rörvattnets sydöstvik. »Tomentypnetum»-
fastmattor.

Analys nr 1 2 3 4 5

Andromeda polifolia.................................. 1
Betula nana................................................... 2 3 3 2
Calluna vulgaris........................................... 1
Oxycoccus microcarpus.............................. 1 1 1 1
0. quadripetalus........................................... 1 1 1
Salix lapponum........................................... 2 2
S. phylici/olia............................................... 1
Vactinium uliginosum.............................. 1 1 1 1 2
Angelica silvestris....................................... 1 t
Bartsia alpina............................................... 2
Drosera rotundifolia.................................. 1
Epilobium palustre...................................... 1
Galium boreale............................................... i
Melampyrum silvalicum .......................... i
Parnassia palustris...................................... 1 1
Pedicularis palustris.................................. 1
Polygonum viviparum .............................. 1
Potentilla erecta........................................... 2 i
P. palustris................................................... 1
Rubus chamaemorus.................................. 1
Saussurea alpina ...................................... 1 t
Selaginella selaginoides.............................. t
Thalictrum alpinum.................................. 1 2
Viola epipsila............................................... 1
Carex chordorrhiza...................................... 2 2 i
C. dioeca ....................................................... 1 1 1 i
C. lasiocarpa................................................... 2 1 1 1 i
C. panicea........................................................ 1 i
Equisetum palustre...................................... 1 1 1 2 i
Eriophorum latifolium.............................. 1 1 i
Molinia coerulea........................................... 2
Trichophorum alpinum.............................. 1 t

Aulacomnium palustre.............................. t
Calliergon richardsonii.............................. 1
C. sarmentosum........................................... 1
C. stramineum............................................... 1 1 1 i
Campylium slellatum.................................. 1
Paludella squarrosa...................................... 1 2 2 1 i
Pohlia cfr sphagnicola.................................. 1
Tomentypnum nitens.................................. 5 4 3 3 2
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Tabell XVII, forts.)

Analys nr

Sphagnum parvifolium 
S. warnstorfianum . . 
Cephalozia pleniceps .

Riccardia pinguis .

osagt (Du Rietz’ myrsystem grundar sig ju huvudsakligen på skilje
arter). Här må endast påpekas att den namngivande arten i Du 
Rietz’ (1942 a, 1949) förband Scorpidion, Scorpidium scorpioides, 
inte är en sådan art. Till grupp VII har sammanställts arter, som 
inte kunnat inplaceras i någon av de övriga grupperna. De har ord
nats efter frekvens. Det bör påpekas, att även bland dessa arter finns 
många med skiljeartsvärde, vilket ej har kunnat markeras i tabel
len. Grupperna II-VI består av arter med sitt uppträdande be
gränsat till någon eller några analysserier. I dessa grupper har med- 
tagits även icke exklusiva rikkärrarter. Dessa artgrupper förenar 
analysserierna på vissa grupper ( = associationer). Vid urvalet av 
arterna inom grupperna II-VI har jag varit subjektiv på så sätt, att 
jag till grupp VII förpassat arter, vilkas ledartsvärde är + osäkert. 1

1) Tomentypnetum. (Artgrupp II.)
Analysserierna i tabell VI, XIV och XVII förenas av ett relativt 

stort antal arter, av vilka några är exklusiva rikkärrarter (Angelica 
silvestris, Bartsia alpina, Parnassia palustris, Saussurea alpina, Tha- 
lictrum alpinum, Paludella squarrosa, Tomentypnum nitens och 
Sphagnum warnstorfianum), medan andra förenar denna vegeta
tion med fattigkärrens och mossarnas torrare stadier. Några arter 
(Carex dioeca, Calliergon stramineum och Sphagnum warnstorfianum) 
förenar dessa analysserier med analyserna i tabell XI.

Namnet Tomentypnetum har tagits från Du Rietz (1949 s. 297), 
hos vilken det betecknar ett av stadierna i fuktighetsserien Scorpidie- 
tum-Drepanocladetum- Campylietum- Tomentypnetum - Fuscetum (se 
även Booberg 1930, Du Rietz 1933, v. Krusenstjerna 1945, 
Sjörs 1950 och Persson 1961). Genom inslaget av flera nordliga 
arter skiljer sig den här skildrade vegetationen klart från mot
svarande vegetation längre söderut.
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Tabell XVIII. Sammanfattning av analysserier inom rikkärren.

Association Tomentypnetum
Sub-
fulv-
elum

Carex 
flava- 
ass.

Scorpidielum
Oklar
ana-
lvs-
serie

Calli- 
ergon- 
etum 

sarmen- 
los i

XVII XIV VI XI XVI XIII X: 1-8 XII V

5 5 5 6 5 5 8 5 5

20 100 80 100 80 40 38 100
60 20 17 100 80 25 100 80

40 80 40 83 80 20 40
40 40 40 80 60 13 40
40 40 100 40 20
60 100 83 80 40

40 67 20 40

100 80
100 100 17 20
40 60 20 20
20 20
40 20

20 40
40 20 40
20 40 60
40 60 100 40
20 40
40 60
20 60
20 40

20 20
100 100 80 50 20
80 60 80 33 20
80 80 20 67 20

100 20
67 20
50

60 20
20

20 80

Tabell nr

Antal analyser

Artgrupp I.
Campylium stellatum.................
Drepanocladus revolvern . . .
Carex panicea..............................
Riccardia pinguis......................
Trichophorum alpinum .... 
Eriophorum latifolium .... 
Tofieldia pusilla..........................

Artgrupp II.
Tomentypnum nitens.................
Paludella squarrosa.....................
Saussurea alpina .....................
Barlsia alpina..............................
Parnassia palustris.....................
Tritomaria quinquedentata . .
Angelica silvestris.....................
Viola epipsila..............................
Thalictrum alpinum.................
Aulacomnium palustre .... 
Sphagnum parvifolium ....
Calluna vulgaris..........................
Polenlilla palustris.....................
Pleurozium schreberi.................
Sphagnum warnslorfianum. . .
Calliergon stramineum.................
Carex dioeca ..............................

Artgrupp III.
Sphagnum papillosum.................
S. plumulosum..............................
S. subfulvum..................................

Artgrupp IV.
Carex flava..................................
C. capillaris..................................
Leiocolea rutheana.....................
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(Tabell XVIII, forts.)

Association Tomentypnelum
Sub-
fulv-
etum

Carex
flava-
ass.

Scorpidielum
Oklar
ana
lys-
serie

Calli-
ergon-
etum

sarmen-
tosi

Tabell nr XVII XIV VI XI XVI XIII X: 1-8 XII V

Antal analyser 5 5 5 6 5 5 8 5 5

Philonotis tomentella..................... 40
Catoscopium nigritum ................. 20
Polygonum viviparum ................. 20 80

Artgrupp V.
Cattiergon trifarium.......................... 100 25
Scorpidium scorpioides................. 40 100 88 60
Utricularia intermedia..................... 80 50

Carex limosa...................................... 20 80 100 60
Drosera anglica.............................. 100 75 100
Carex livida...................................... 17 100 63 20

Artgrupp VI.
Calliergon sarmenlosum................. 40 40 40 100

Sphagnum subsecundum .... 20 33 80 100

Odontoschisma elongatum .... 20 83 13 80 80

Artgrupp VII.
Molinia coerulea.............................. 20 100 80 100 60 20 38 100 40
Andromeda polifolia..................... 20 100 80 100 60 40 13 40 60
Trichophorum caespitosum .... 60 80 100 20 40 25 100 100

Carex lasiocarpa.............................. 100 80 80 50 60 60 63 40
Menyanthes trifoliala..................... 40 83 40 80 25 80 20
Betula nana...................................... 80 60 100 33 40 40 20
Selaginella selaginoides................. 20 60 60 83 40 20 80
Carex roslrata.................................. 20 17 40 38 60 60
Eriophorum angustifolium . . . . 60 50 40 38 40 100
Equisetum palustre.......................... 100 80 40 50 60 40
Oxycoccus microcarpus................. 80 100 40 67 40
Equisetum fluvialite......................... 20 33 40 63 80

40Drepanocladus badius ................. 80 60 100 80

Drosera rotundifolia..................... 20 60 100 20 40
Potentilla erecta.............................. 40 80 100 83 40
Vaccinium uliginosum................. 100 40 40 40
Pinguicula vulgaris.......................... 20 20 50 20 20
Carex chordorrhiza.......................... 60 100 20 20
Pedicularis palustris..................... 20 20 60 20
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(Tabell XVIII, forts.)

Association T omentypnelum
Sub-
fulv-
etum

Carex
flava-
ass.

Scorpidietum
Oklar
ana-
lys-
serie

Calli-
ergon-
etum

sarmen-
tosi

Tabell nr XVII XIV VI XI XVI XIII X: 1—8 XII V

Antal analyser 5 5 5 6 5 5 8 5 5

Oxycoccus quadripetalus................. 60 17 20
Rubus chamaemorus..................... 20 20 20
Calliergon richardsonii................. 20 20 20
Phragmites communis..................... 20 40 63
Scapania irrigua.............................. 20 17 20
Utricularia minor......................... 20 40 100
Scapania paludicola..................... 20 83
Cephalozia pleniceps..................... 60 17
Carex echinata.................................. 40 17
Gymnocolea inflata......................... 20 40
Juncus stygius.................................. 13 20
Triglochin palustre......................... 40 40
Cinclidium stygium ..................... 40 40

Övriga (i endast 1 analysserie): (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) Salix lapponum 40, S. phylicifolia, Epilobium palustre, Galium boreale, Melam- 
pyrum silvaticum, Pohlia cfr sphagnicola, Cephalozia sp. 20.

(2) Empetrum sp. (steril), Anemone nemorosa, Mnium pseudopunclatum, Orthocaulis 
kunzeanus 20.

(3) Trientalis europaea, Carex pauciflora, C. vaginata, Sphagnum auriculatum 40, 
Coeloglossum viride, Geranium silvaticum, Viola palustris, Carex juncella, Hylocomium 
splendens, Cephalozia bicuspidata, Scapania hyperborea, Riccardia sp. 20.

(4) Pinus silvestris 33, Cladopodiella fluitans 17.
(5) Bryum pseudotriquetrum 60, Calliergon giganteum 40, Caltha palustris, Filipendula 

ulmaria, Carex magellanica, C. nigra, Juncus bulbosus 20.
(6) Carex vesicaria, Drepanocladus procerus, Sphagnum conlortum, Moerchia hiber- 

nica 20.
(7) Carex adelostoma 13.
(8) Sphagnum pulchrum 40, Dactylorchis incarnata, Sphagnum platyphyllum, Ortho

caulis cfr altenualus, Riccardia cfr multifida 20.
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I sitt arbete om myr- och källvegetation i Torne träsk-området 
urskiljer Persson (1961) några associationer, som har nära an
knytning till den här skildrade Tomentypnetum-xegetationen. Denna 
torde vara närmast besläktad med Perssons Carex dioeca-Tomen- 
typnum-association (op. c. s. 57—61) men skiljer sig från densamma 
genom frånvaron av en del av de arter, som Persson (op. c. tabell 
24) för till grupp 2. Den av mig skildrade vegetationen torde vara 
något mindre artrik än denna av Persson skildrade association. 
Den är å andra sidan rikare än Perssons Salix glauca- Paludella- 
association (op. c. s. 73-76) och Sphagnum ivarnstorfianum- parvi- 
folium - association (op. c. s. 81-83). Med den senare av dessa har 
emellertid mina analyser klara anknytningar genom närvaron av 
Sphagnum parvifolium, Betula nana, Salix lapponum och Vaccinium 
uliginosum. Denna likhet beror på myrkantinflytande. Persson 
(op. c.) ger också litteraturöversikter av närbesläktad vegetation, 
till vilka jag hänvisar.

2) Subfulvetum. (Artgrupp III.)
Fastmattorna i flarkkärret mellan Rörvattnet och Lilla Ringen 

(s. 309, tabell XI) hade en väsentligt olikartad vegetation jämfört 
med övriga rikkärrfastmattor inom undersökningsområdet. Här sak
nades alla till grupp II hörande arter utom Carex dioeca, Calliergon 
stramineum, Paludella squarrosa (sparsamt) och Sphagnum warnstor- 
fianum, men i gengäld tillkommer i bottenskiktet Sphagnum papillo
sum, S. plumulosum och S. subfulvum, alla som dominanter.

Denna analysserie är dels något artfattigare än föregående, dels 
klarare myrviddbetonad. Den torde väl närmast motsvara Subfulve
tum hos Du Rietz (1949 s. 297; se även Sjörs 1950 s. 194). Den står 
någonstans mellan Sjörs’ (1948) Eriophorum latifolium-Carex flava- 
Sphagnum ivarnstorfianum-C ampylium stellatum- association (op. c. 
s. 125—127) och Scirpus caespit osus - Molinia- Sphagnum papillosum- 
ivarnstorfianum-association (op. c. s. 122-125). Den saknar de 
fattigkärrarter, som är typiska för den senare, så när som på före
komsten av dominerande Sphagnum papillosum. Trots detta torde 
den här skildrade vegetationen ingå i den grupp av myrsamhällen, 
Intermediate Fens, vilken urskilts av Sjörs (1952 s. 248—249) och i 
liera arbeten beskrivits av denne (Sjörs 1945 s. 422—425; 1946 
s. 32, 41-46; 1948 s. 59, 122-125; 1952 s. 248-249) och senare tagits 
upp till utförlig behandling av Persson (1961, 1962).

Subfulvetum-xegetation torde vara ganska allmän norr om bio-
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 321 - 633872
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logiska norrlandsgränsen (om denna term, se Du Rietz 1935 s. 2, 
Fries 1948). Jag hänvisar till litteraturöversikter hos Sjörs (1948 
s. 122-125; 1950 s. 194). De tre arterna i grupp III, Sphagnum pa
pillosum, S. plumulosum och S. subfuluum avtar starkt i frekvens i 
regio subalpina, och associationen torde där ersättas av andra sam
hällen.

3) Carex flava - associationen. (Artgrupp IV.)
I Drepanocladus revolvens- consociationen i kärret vid Rörvattnets 

sydöstvik (s. 317 och tabell XVI) förekom etl llertal arter, som ger 
analyserna härifrån en egen prägel. Några av dessa är + säkra 
extremrikkärrarter, nämligen Carex capillaris, Leiocolea rutheana 
(jfr Larsson 1960 s. 425) och Catoscopium nigritum. Analyserna 
visar också käll- och myrkantpåverkan. Analyserna från Fors
myren (tabell XV: 1-4) har anknytningar till denna vegetation 
(s. 314).

De analyserade bestånden får antagligen betraktas som associa- 
tionsfragment av mera välutbildade extremrikkärr, och i så fall 
dessas Drepanocladetum (Du Rietz 1949 s. 297). De har starka an
knytningar till Nordhagens (1943 s. 469-473) association Caricetum 
jlavae subarcticum, som ingår i det kalkkrävande förbandet Caricion 
atrofuscae-saxatilis. Från Övre Långanområdet meddelar Sjörs 
(1946 s. 46-51) under rubriken Carex flava - Drepanocladus inter- 
medius-associationen vegetationsanalyser, som också har stora lik
heter med dessa analysserier. Jämförda med Perssons (1961) sam
hällen från Torne träsk-området ansluter de närmast till Carex pa- 
nicea - associationen inom Salix myrsiniles - Campi/lium - vegetationen 
(op. c. s. 34-46). 4

4) Scorpidietum. (Artgrupp V.)
Detta är den blötast växande rikkärrassociationen, och liksom i 

rikkärr i hela Skandinavien är i undersökningsområdet Scorpidium 
scorpioides dominant och mest karaktäristiska art. Som dominant 
förekommer här också den nordliga Calliergon trifarium. Utricularia 
intermedia, Carex limosa, Drosera anglica och Carex livida visar inom 
rikkärren klar preferens för denna association.

Scorpidium-lösbottnav och -mjukmattor från Stora Stensjön 
(s. 297) hör också hit, ehuru analyserna är för fåtaliga för att tagas 
med i översiktstabellen. Analyserna härifrån saknar de i Scorpidie- 
hmi-vegetation nedanför fjällen förekommande arterna Utricularia 
intermedia, U. minor, Carex livida och Juncus stygius. Beträffande 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Utricularia intermedia och Juncus stygius, så förekommer dessa 
nästan uteslutande i barrskogsregionen, och även de båda övriga 
har tyngdpunkten i sin förekomst i denna region (jfr Lange 1938, 
Hultén 1950, Kilander 1955). Scorpidietum-vegetationen lrån 
Stora Stensjön torde därför ingå i en subalpin variant.

I analyserna från Forsmyren (tabell XIII) förekommer Triglochin 
palustre och Moerchia hibernica, och det är troligt att analyserna 
härifrån i ett större sammanhang kan inpassas i en rikare typ (jfr 
Persson 1961 s. 31).

Scorpidietum-vegetation är vanlig i + kalkpåverkade områden i 
hela Skandinavien. Den har ofta skildrats, och jag hänvisar till en 
utförlig litteraturöversikt hos Dahl (1956 s. 232-234). Från svenska 
fjälltrakter har den nyligen skildrats av Persson (1961 s. 30-33). 
Namnet Scorpidietum härstammar från Du Rietz (1949 s. 297).

5) Calliergonetum sarmentosi. (Artgrupp VI.)

Denna association har inga egna arter men kan definieras genom 
den kvantitativa betydelse, som arterna inom grupp VI har. För defi
nitionen spelar också frånvaron av många till övriga associationer 
hörande arter stor roll. En antydan till en dylik artmotsättning om
talades på s. 314, och analyserna, tabell XV: 5-7 kan föras till denna 
associalion.

Benämningen är hämtad från Sjörs (1950 s. 194). Den användes 
även av Dahl (1956 s. 220). Enligt Sjörs (l.c.) är associationen 
»widely distributed in N Sweden, for instance in Muddus and in the 
Scandes, chiefly in non-calcareous districts». Sjörs (l.c.) ger en ut
förlig litteraturöversikt, till vilken jag hänvisar med tillägg av senare 
beskrivningar av Dahl (1956 s. 220) och Persson (1961 s. 69-71, 
76-80). Den senare för i likhet med Sjörs denna vegetation till 
gruppen »Intermediate Fens» (se s. 325). Liknande vegetation föres 
av Witting (1949 s. 736) till medelfattigkärren.

Oklar analysserie. (Tabell XII.)

Den vegetationstyp, som analyserats i tabell XII och beskrives 
på s. 309, kännetecknas av en kombination av artgrupperna V och 
VI. Det torde knappast vara möjligt all upprätthålla den som en 
särskild association, utan den får betraktas som en övergångstyp.
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Summary.

Mire Vegetation at the River Rörvattenåm in North-west Jämtland
(Sweden).

The vegetation of the investigated area is threatened with inunda
tion through planned hydro-electric power plants. The author has 
made this investigation with the aim of describing the mire vegeta
tion of the area before it would be destroyed or changed.

In chapter II the investigated area is described in a general way. 
Its geographical situation is seen from Figure 1 and 2. The levels 
above the sea of the actual lakes are seen from survey on page 284. 
The lake Åbervattnct is situated in the low-alpine belt, the lake 
Stensjön in the subalpine birch forest region and the lake Rörvattnet 
in the conifer forest region. According to estimates based on the 
average run-off, the area around the lakes Åbervattnet and Stora 
Stensjön has a very high annual rain fall (> 1400 mm), and the 
area around the lake Rörvattnet has a considerably lower one (Wal
len 1951, 1953). The humid climate in the western parts is inferred 
phytogeographically through the occurrences of Narthecium ossi- 
fr again.

Chapter III deals with the plant sociological principles applied in 
this work. Test areas of 0.25 square metres have been used. For 
determining the degree of cover the Hult-Sernander—Du Rietz’ 
scale has been used (1 = <i; 2 =^-J; 3 = £-£; 4 = £-£; 5 = >£), 
but it has been modified so that 5 means a cover between | and f, 
and 6 a cover between § and 1 of test squares (Hansson 1953, 
Steen 1956). As a rule series of analyses, each containing five 
analyses within the frame of either Ihe association, the sociation, 
or the consociation, have been carried out (about these terms see 
Du Rietz 1936). Sociations and consociations are separated within 
the associations (see Du Rietz 1949). Within every segment ( = Sied
lung), as a rule, only one analysis has been placed. In the mire de
scriptions (chapters IV-VIII) the series of analyses are arranged in 
a two-dimensional co-ordinate system, taking into consideration Ihe 
directions of variation (gradients) that are considered to be con
nected with nutrition and wetness (the term “direction of variation” 
is from Tuomikoski 1942; cf. Sjörs 1946, 1948, 1950, Persson 1961, 
1962, Malmer 1962). Regarding the first direction of variation, bogs, 
poor fens and rich fens are distinguished according to Du Rietz 
(1949). As to the second direction of variation, mud-bottom com- 
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munities, carpet communities, lawn communities and hummock 
communities are separated according to Sjörs (1948). Mire margin 
vegetation (Sjörs op. cit.) has been only imperfectly investigated. 
My most complete investigation in the area has been of the rich fens, 
of which a preliminary differentiation into associations is made in 
chapter IX. The associations are primarily founded on differences in 
quality, but frequency and dominance are also taken into considera
tion (cf. Sjörs 1946, Gj^erevoll 1956 and other Scandinavian 
plant sociologists).

In chapters IV-VIII the vegetation of the various mires is de
scribed (see tables). References are made to descriptions of related 
vegetation within Scandinavia.

In chapter IX an attempt is made according to the principles men
tioned above (chapter III), to make a differentiation into associations 
of the rich fens in the investigated area. The following five associa
tions have been found:

1. Tomentypnetum
2. Subfulvetum
3. The Carex flava -association
4. Scorpidietum
5. Calliergonetum sarmentosi.

In table XVIII frequency figures in percentage have been put to
gether for the series of analyses within the rich fens, containing at 
least five analyses. The figures for quantitatively prominent species 
have been marked with heavy type. (The only aim of the table 
is to make the material presentable and is not statistical in the pro
per sense of the word.) From the table it is apparent which species 
are characteristic for the different associations.
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NORRKÖPINGS KÄRL VÄXTFLORA.

EN JÄMFÖRELSE MED KOLMÅRDEN JÄMTE ARTLISTA FÖR 
ÖSTERGÖTLANDS NORDÖSTRA DEL.

AV

ERIK GENBERG.

I en tidigare uppsats (1958) har jag sökt analysera och skildra 
kärlväxtfloran i de fyra Kolmårdssocknarna Simonstorp, Kvillinge, 
Krokek och Kvarsebo. I dessa ingick, förutom det egentliga »Kol- 
mårdsområdet», även ett mindre men utpräglat slättbygdsområde i 
Kvillinge, och det måste väl betraktas som naturligt och självklart, 
att de flesta av den egentliga Kolmårdsbygdens typiska karaktärs
växter och växtsamhällen icke återfunnos i denna slättbygd. Eme
dan denna senare var liten till sin areal, kunna härifrån medtagna 
floristiska data emellertid ej med säkerhet betraktas som represen
tativa för den bygd, som vidtager söder om den topografiskt skarpt 
markerade Kolmårdshorsten. Den erhållna bilden av slättbygds- 
floran blev i varje fall mycket diffus och svävande, emedan den er
hölls som en »biprodukt» till den egentliga Kolmårdsfloran, som var 
huvudobjektet för den nämnda skildringen.

Det har därför varit av intresse att söka närmare utforska de flo
ristiska huvuddragen hos det område, som är beläget mellan sjön 
Glan och Bråviken, norr och söder om Motala Ström och härvid 
dels söka karaktärisera den slättbygdsflora, som vidtager söder om 
Kolmården, dels undersöka i vilken mån den egentliga Kolmårds
floran återkommer i den skogsbygd, som vidtager längre söderut.

För att tillgodose denna målsättning gällde det att undersöka ett 
område, som geografiskt anslöt sig till det tidigare undersökta och 
hade erforderlig storlek för att kunna förmodas lämna svar på de 
uppställda frågorna. Olika överväganden gjorde, att jag härvid 
stannade inför det område, som omfattas av den nuvarande stads- 
kommunen Norrköping (fig. 1). Då en stor del av den naturliga 
floran därstädes kunde förväntas vara tillspillogiven genom tät-

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Fig. 1. Nordöstra delen av Östergötlands län.

ortsbebyggelsen, hade jag gärna valt ett något större område men 
lät det dock stanna vid detta för alt ev. senare få tillfälle till kom
pletterande utvidgningar. Genom det gjorda valet av område er- 
hålles även en floristisk beskrivning av landets fjärde stad. I själva 
verket har jag i och för kontroll av vissa utbredningstendenser även 
gjort en grovinventering av Dagsberg. Av dennas resultat medtages 
emellertid i denna framställning endast några enstaka lokalupp
gifter för i Norrköping sällsynta eller mindre allmänna arter. 1

1. Stadskoimiiunens läge och omfattning.

Norrköpings stadskommun är belägen i Östergötlands län mellan 
sjön Glan och Bråviken (se tig. 1—2) samt gränsar till följande stor
kommuner (motsvarande grannsocknar anges inom parentes). I 
nordväst Finspång (Risinge), i norr Kvillinge (Simonstorp och Kvil- 
linge), i öster Västra Vikbolandet (Dagsberg, Furingstad och Tåby), 
i söder Söderköping (Drothem) och Aspveden (V. Husby) samt i 
väster Skärblacka (Kimstad och Kullerstad).

Staden omfattar numera de tre äldre innerstadsförsamlingarna 
Matteus, Hedvig och S:t Olai samt fem efter 1916 inkorporerade 
socknar, nämligen Ö. Eneby, Borg, S:t Johannes, Tingstad 
och Styrstad, vilka numera utgöra »församlingar» inom staden. 
Den 1.1. 1960 skedde en viss omreglering av församlingsgränserna, 
vilken i huvudsak innebar, att Matteus något utökades på bekostnad 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Fig. 2. Karta över Norrköping med omgivningar.

av Ö. Eneby och Hedvig, samt att det s. k. Lindölandet, vilket bil
dar udden norr om Lindövägen mellan Motala Ström och Bråviken 
och som förut utgjorde en exklav till S:t Johannes, överfördes till 
Hedvig.

Ö. Eneby omfattar i huvudsak området norr om Motala Ström 
och Borg området söder om denna och väster om Gamla O-vägen. 
S:t Johannes är belägen söder om innerstaden, öster om Borg och 
väster om Styrstad och Tingstad (se fig. 2). Den totala landarealen 
utgör drygt 2 mil2 med följande fördelning mellan de olika försam
lingarna.

Si). Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Ö. Eneby
Matteus
S:t Olai
Hedvig
Styrstad
Tingstad

56 km2 
4 km2 
2 km2

21 km2 
23 km2 
32 km2 
60 km2

13 km2 Härav Lindölandet 9 km2

S:t Johannes 
Borg

Totalt 211 km2

2. Stadskommunens topografi,
Den topografiska strukturen av stadens område är av mycket 

varierande beskaffenhet. Den bildar en »mosaik» av skogs- och slätt
bygder av växlande natur med den egentliga stadsbebyggelsen i 
centrum som ett »hjärta» kring »pulsådern» Motala Ström. Då 
församlingsgränserna endast undantagsvis följa den topografiska 
strukturen, skola vi i stället med hjälp av vägnätet uppdela staden i 
några topografiska huvudområden (se generalstabskartan blad 55- 
56 samt fig. 2).

»Ristområdet» omfattar ett topografiskt väl avgränsat område i 
Ö. Eneby, norr om Finspångsvägen och del längs denna belägna 
Svärtinge villasamhälle. Den utgör en bergig skogstrakt belägen på 
en direkt västlig fortsättning av den del av Kolmårdshorsten, som 
skjuter fram söder om Ågelsjön i Kvillinge. Dess högsta del ligger 
116 m ö. h.

Inom området finnes ett 10-tal smärre myrgölar samt — förutom 
Glan — en medelstor sjö, Risten (ca 1 km2), som dock endast till 
hälften ligger inom staden. Områdets sydsluttning mot Finspångs
vägen och Glan är till väsentlig del bebyggd och upptages av ovan
nämnda Svärtinge villasamhälle. Endast en ca 2 km lång zon väster 
om villasamhället är ännu obebyggd. Denna obebyggda del, som är 
av stort floristiskt intresse, benämnes här »Rosendalsbranten».

Området söder om Ristområdet och norr om Motala Ström, som 
utgöres av en utpräglad slättbygd, vill jag sammanfattningsvis be
nämna »Enebyslätten». Ur administrativ synpunkt omfattar delta 
område södra delen av Ö. Eneby, hela Matteus samt en liten del 
(Saltängen) av Hedvig.

På Enebyslätten, mellan sjön Glan och den grusås på vilken Fin
spångsvägen är lagd, ligger den s. k. Ringstad-mossen, som förr 
var en stor myrmark men i senare tid genom torvtäkt och invallning 
helt förändrat karaktär. Den utgöres i dag till väsentlig del av en 
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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svårforcerad snårskog genomkorsad av diken och torvschakt. På 
grusåsen NV om Ringstad gård ligger ett mindre men genuint barr
skogsområde, den s. k. Ringstad-skogen, som i väster direkt övergår 
i den nämnda Ringstad-mossen.

Förutom Glan finnas inga naturliga sjöar eller vattendrag av be
tydelse på Enebyslätten. Gusjön (bl. a. lokal för Potamogeton ruti- 
lus) är numera försvunnen i samband med den ovannämnda in- 
vallningen.

Söder om Motala Ström och öster om Söderköpingsvägen (nr 15) 
utbreder sig en slättbygd, som utgör en »norcopensisk» del av Vik- 
bolandsbygden. Den utgöres av ett i huvudsak uppodlat område 
med smärre insprängda skogbevuxna kullar och småberg. Dess 
norra del utgöres av det ovan nämnda Lindölandet. Några sjöar 
förefinnas icke inom detta område, och de enda vattendragen av 
betydelse äro Ljura bäck, som avbördar Ensjön och mynnar i 
Lindökanalen, samt Vadsbäcken, som avbördar Vagnsmossen (se 
nedan) och mynnar i Bråviken öster om staden. Ur administrativ 
synpunkt omfattar detta område Hedvig och Styrstad samt de östra 
delarna av S:t Johannes och Tingstad.

Väster om Söderköpingsvägen utbreder sig en blandad slätt- 
och skogsbygd, som i sin norra och västra del är övervägande 
slättbygd men i söder och sydväst mot Aspveden och Kimstad över
går i en utpräglad skogsbygd. Området omfattar de västra delarna 
av S:t Johannes och Tingstad samt hela Borg och innerstadsför- 
samlingen S:t Olai.

Inom detta område finnes förutom ett stort antal smärre myr
marker inneslutna i de olika skogspartierna även ett par större sam
manhängande myrområden, som dock förr haft ännu större ut
sträckning. Vagnsmossen (tig. 3), SO om Ensjön, är en verklig 
högmosse, omfattande en areal av ca 800 x 1300 m medan den något 
mindre Resebromossen NO om Skvalbäcken i Borg till över
vägande del utgör en skogbevuxen kärrmark.

Inom området ligger stadens (näst Glan) största insjö, Ensjön, 
vidare delar av St. Runken och Lövstasjön samt L. Runken 
(igenvuxen), Als ät er- och Bårl ej a sjöarna samt längst i söder 
den lilla gölen Toren. Med undantag för Ensjön bilda dessa sjöar 
ett sammanhängande vattensystem, som med början i Toren ut-' 
mynnar i Glan vid stadsgränsen. 700 m söder om Toren förefinnes 
slutligen en strandremsa vid den av Göta kanal genomflutna sjön 
Asplången.

NORRKÖPINGS KÄRLVÄXTFLORA

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3



338 ERIK GENBERG

3. Geologiska huvuddrag.

Områdets geologiska beskaffenhet framgår av Sveriges Geologiska 
Undersöknings kartblad, ser. Aa, 82 Finspång, 57 Stafsjö, 79 Nors- 
holm och 71 Norrköping.

Gnejser bilda berggrunden inom huvuddelen av området, såsom 
Ristområdet, Vikbolandsbygden och stadens sydligare delar (S om 
linjen Lövstasjön-Baggetorp), under det att granit dominerar i de 
centralare delarna. På ett flertal ställen, särskilt i omgivningarna till 
Styrstad kyrka, uppträder även diorit.

Av de glaciala bildningarna dominerar morängruset i de nord
ligaste och sydligaste delarna av stadens område. Det utgör dessutom 
huvudbeståndsdelen i Glanstranden i Ö. Eneby, Ensjöstränderna 
och Finspångsvägens grusås.

De äldre postglaciala bildningarna utgöras av mos and och 
åkerlera. Mosanden förekommer huvudsakligen endast i nord
västra delen av Enebyslätten, under det att åkerleran bildar bördiga 
jordbruksområden i sydvästra och östra delen av denna (kring 
Knivberga och Leonardsberg resp. Ingelstad och Ståthöga) samt vi
dare på Lindölandet och Vikbolandsbygden.

Senare postglaciala bildningar utgöras av torvdy och mosstorv, 
som bilda ytskiktet inom dels den norra centrala delen av Eneby
slätten (Itingstad-mossen), dels de lägre belägna områdena söder om 
Motala Ström såsom Eksunds- och Herrebro-kärren, den uppodlade 
delen av Resebromossen (mosstorv), Vagnsmossen (torvdy) samt 
den senares uppodlade del mellan Ensjön och Evelund (mosstorv). 4

4. Temperatur- och nederbördsförhållanden.

Uppgifter om lufttemperaturen i Norrköping finnas samman
ställda i Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Instituts må- 
nadsöversikter. I tabell I anges för de olika månaderna normal
temperatur (1931—60) samt medeltal för högsta och lägsta observa
tioner under åren 1941—60. Den högsta och lägsta observerade tem
peraturen under tiden 1941—60 utgjorde +33,5 resp. —32,2 och 
iakttogos i aug. 1941 resp. febr. 1942.

Om det statistiska underlaget är korrekt, har medeltemperaturen 
under de tre sista kvartalen 1931—60 i genomsnitt stigit med 1,2° i 
förhållande till 1901-30. I min uppsats om Kolmårdens kärlväxter 
har jag visat, att denna temperaturstegring ej kan vara av tillfällig 
natur, utan med över 99 % statistisk säkerhet är betingad av syste- 
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell I. Lufttemperatur i Norrköping.

Månad Normal
1931-60

Medelta

Högsta

1941-60

Lägsta

januari - 3,0 -i- 5,7 -19,8
februari - 3,1 + 5,6 -20,2
mars - 0,5 + 11,2 -15,1
april + 4,9 + 18,2 - 7,9
maj + 10,6 + 24,1 - 3,0
juni + 15,3 + 27,4 + 2,7
juli + 17,9 + 29,4 + 5,8
augusti + 16,5 + 27,6 + 4,3
september + 12,2 + 22,6 0,0
oktober + 7,1 + 16,8 — 5,0
november + 2,7 + 9,7 - 9,3
december 0,0 + 8,1 -13,7
Totalt + 6,7

matiska orsaker (sekulära förändringar). Den temperatursänkning 
av ca 0,4°, som inträtt under första kvartalet, kan däremot vara av 
tillfällig natur och till väsentlig del betingad av de kalla vintrarna 
i början av 1940-talet.

Den genomsnittliga nederbörden i mm 1901-30 och 1941-60 fram
går av tabell II. Man finner, att månaderna juni-aug. äro de neder- 
bördsrikaste med genomsnittligt drygt 60 mm pr mån. Däremot äro 
april-maj tämligen nederbördsfattiga med genomsnittligt endast 
30—40 mm pr månad.

Tabell II. Nederbörd i mm i Norrköping.

Månad
Medeltal

1901-30 1941-60

april 29,6 26,9
maj 38,3 40,3
juni 63,0 52,3
juli 66,0 60,1
augusti 64,0 77,6
september 38,8 57,0
Övriga mån. 180,6 218,4

Hela året 480,3 532,6

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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5. Tidigare floristiska uppgifter.
Äldre floristik omfattade tyvärr sällan beskrivningar över de be

handlade områdenas växtsociologi och förefintliga vegetationstypers 
sammansättning och karaktär. Den utgjordes till övervägande del av 
förteckningar å förefintliga arter, som slutligen sammanställdes i 
form av bl. a. våra olika »landskapsfloror». För Östergötlands del 
skedde detta 1861 av N. C. Kindberg i »Östgöta Flora». Kindberg 
nöjde sig härvid i regel med att endast ange de olika arternas större 
eller mindre utbredning i största allmänhet inom — i detta fall - 
länet (dvs. inkl. Kvarsebo socken). Endast för ett mindretal arter 
anger han lokaluppgifter, därav ett 20-tal för Norrköping men av 
dessa endast ett fåtal med närmare precisering. Någon tydlig bild av 
den dåvarande växtsociologiska strukturen kan man knappast få 
av denna första upplaga. Man kan dock med intresse konstatera, 
att några av de preciserade förekomsterna bestå ännu 102 år senare 
mitt inne i nuvarande stadsbebyggelse (se nedan).

För Norrköping mera utförliga lokaluppgifter förefinnas i ett ar
bete av C. F. Elmqvist om »Norrköpingstraktens fanerogamer och 
ormbunkar» (1874). Även här saknar man dock en skildring av de 
växtsociologiska förhållandena, men på grundval av de detaljerade 
lokaluppgifterna är det möjligt alt i någon mån rekonstruera de då
tida vegetationstypernas karaktär. Arbetet utgör obetingat det värde
fullaste äldre bidraget till kännedomen om Norrköpingstraktens flora.

1 de senare upplagorna av Östgöta Flora (den sista 1901) har 
Kindberg avsevärt utökat lokaluppgiftsmaterialet och härvid inför
livat många av Elmqvists uppgifter. När jag nedan i artlistan hän
visar till Kindberg (Kbg) avses nämnda sista (fjärde) upplaga av 
Östgöta Flora.

F. O. Westerberg, som bl. a. under 1900-talets båda första de
cennier studerade floran särskilt i den nordöstra grannsocknen Ri
singe, har utfört en ingående inventering av denna socken men även 
bl. a. angett några enstaka uppgifter för Norrköping.

Edvard von Krusenstjerna upplade 1949 i Norrköpings h. a. 
läroverk ett kortregister över växtlokaler i Norrköpingstrakten. De 
här främst av honom själv men även av efterföljare införda upp
gifterna utgöra ett både färskt, lättillgängligt och i övrigt synnerligen 
värdefullt källmaterial. I övrigt kunna nämnas strödda publicerade 
uppgifter, bl. a. av Erik Almquist och Nils Hylander.

Själv har jag bott i Norrköping i 35 år och under årens lopp gjort 
en del floristiska observationer. Dessa ha emellertid saknat systema- 
So. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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tiskt sammanhang och ha tidigare ej vidare bearbetats. Jag inriktade 
mig i stället på att söka analysera Kolmårdens flora och redovisade 
resultatet härav, som inledningsvis nämndes, i denna tidskrift 1958. 
Med dessa undersökningar som bakgrund har jag under de senare 
åren sökt att komplettera och systematisera min kännedom om 
floran i Norrköping med den målsättning, som inledningsvis an
givits.

6. Huvuddrag i vegetationen.

Med stöd av den ovan gjorda topografiska indelningen kan man ur 
växtgeografisk synpunkt inom stadskommunen urskilja i huvudsak 
tre olika vegetationszoner. Den nordligaste av dessa omfattar det 
område, som ovan benämnts Ristområdet i O. Eneby. Söder och 
sydöst om denna zon utbreder sig en slättbygd omfattande Eneby- 
slätten samt den söder om Motala Ström och öster om Söderköpings- 
vägen belägna Vikbolandsbygden med Lindölandet. Den tredje 
zonen utgöres av den blandade slätt- och skogsbygd, som är 
belägen söder om Motala Ström och öster om Söderköpingsvägen.

NORRKÖPINGS KÄRLVÄXTFLORA

Zon I. Ristområdet.

Denna är den till arealen minsta av de tre zonerna (ca 20 km2) 
och representerar ett utpräglat skogsbygdsområde, vars dominerande 
vegetationstyper utgöras av barrskog, myrar, övergångstyper mellan 
dessa samt sjöar. I sina huvuddrag överensstämmer floran i denna 
zon med skogsbygdsfloran i de fyra Kolmårdssocknarna, som jag 
tidigare skildrat. På grund av dess ringa areal är zonens floristiska 
register dock möjligen något mindre.

Barrskogen utgöres sålunda företrädesvis av en gran- eller barr
blandskog, vars fältskikt domineras av Vaccinium myrtillus samt 
bl. a. Equisetum silvaticum, Majanthemum, Ramischia och Melampy- 
rum pratense med inslag av Lycopodium annotimim, L. clavatum, 
Festuca arundinacea, Goodyera, Trientalis, Melampyrum silvaticum, 
Linnaea m. fl. På fuktigare mark är Orchis maculata t. a., och i vit
mossan finner man ofta Carex liuida och Listera cordata, under det 
att Corallorrhiza synes uppträda mindre ofta.

På mera hedartad mark förekommer ofta en tallskog, där skogs- 
riset företrädesvis utgöres av Vaccinium vitis-idaea, Calluna och 
Arctostaphylos uva-ursi. Karaktärsväxter på vindfällen och kal-

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 322- 633872
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hyggen äro bl. a. Deschampsia flexuosa, Chamaenerion och Senecio 
siluaticus.

Den i övergången mellan hed- och myrmark ofta förefintliga 
sumptallskogens karaktärsväxter utgöras bl. a. av Calamagrostis 
canescens, Molinia, Myrica, Rabus chamaemorus, Ledum, Vaccinium 
uliginosiim och Empetrum.

Myrmarkernas mest typiska karaktärsväxter utgöras i kärren 
av Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. magellanica, Eriophorum angusti- 
folium och Menyanthes, i övergången mellan sumptallskogen och 
mossarna av Carex pauciflora och Eriophorum vaginatum samt på 
mossarna av Scheuchzeria, Rhynchospora alha, Carex limosa, Drosera 
rotundifolia, Andromeda polifolia och Vaccinium oxycoccus. I mossar
nas våtare höljor finner man även ofta Drosera anglica och D. inter
media samt i myrgölarnas kanter ej sällan Rhynchospora fusca.

Utom sjön Risten kunna samtliga förefintliga sjöar betecknas 
som myrgölar (myrartade stränder). Vanliga vattenväxter äro Equi- 
setum fhwiatile, Potamogeton natans, Nymphaea och Nuphar. I 
Risten, som har grusiga och sandiga stränder, finner man även 
Isoetes och Lobelia.

På sydsluttningarna av Kolmårdshorsten mot Bråviken och Kvil- 
lingeslätten inom Kvarsebo, Krokeks och Kvillinge socknar kan man 
ur floristisk synpunkt urskilja en särskilt artrik gränszon inom 
vilken skönj es mötet mellan skogsbygdens och slätt- och kustbyg
dens Horor. Man kan även tydligt skönja, att denna gränszon fort
sätter västerut genom O. Eneby i gränsområdet mellan Ristområdet 
och Enebyslätten resp. sjön Glan. Till väsentlig del har emellertid 
denna flora gått till spillo genom den villabebyggelse, som här upp
stått och nu bildar Svärtinge villasamhälle (se fig. 1). Speciellt i den 
västra delen finner man dock ännu några naturliga lokaler av 
stort intresse, bland vilka särskilt böra nämnas Loviseberg samt 
sluttningarna mot Glan söder därom (»Rosendalsbranten»). Några 
anteckningar från dessa lokaler skola här anföras.

Förbi gården Loviseberg rinner en delvis ravinar tat nedskuren 
bäck. I backsluttningen på bäckens norra sida finner man en typisk 
gränszonsflora med Carex montana, Corylus, Polygonum dumelorum, 
Silene nutans, Trollias, Anemone hepatica, Astragalus glycyphyllus, 
Lathy rus niger, Geranium columbium, G. sanguineum, Daphne, Cy- 
nanchum, Origanum och Campanula trachelium. I ravinens botten 
uppträder associationen Carex remota-Circaea alpina jämte Chryso- 
splenium och Crepis paludosa. 1 hasselbacken söder om bäcken upp- 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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träda Lathraea och Lathyrus vernus samt vid uthusen Schleranthus 
perennis av vilka den senare förgäves efterforskats i de egentliga 
Kolmårdssocknarna österut.

I Rosendalsbranten finner man några andra typiska gränszon
arter, såsom Trifolium campestre, Hypericum montanum, Scinicula 
och Pulmonaria officinalis samt dessutom de i dessa trakter sällsynta 
Vicia pisiformis och Galium odoratum i många och rikliga bestånd.

Den i Kolmården flerstädes förekommande Care.r 7/osf/ana - asso
ciationen påträffas även inom denna zon, bl. a. vid Loviseberg, 
Hagsäter och Västgötetorp. På samtliga nämnda lokaler med Carex 
pulicaris och vid Loviseberg även med Crepis paludosa men ingen
städes med Eriophorum latifolium.

Zon II. Slättbygden.
Dennas omfattning har ovan angivits. Den ansluter direkt till 

slättbygden i Kvillinge, och båda dessa slättbygder kunna ur flo- 
ristisk synpunkt betraktas som enbart administrate t skilda delai 
av en och samma vegetationszon.

På Enebyslätten mellan Glan och Finspångsvägen samt NV om 
Ringstad gård ligger ett område av visst floristiskt intresse. Det ut- 
göres delvis av en Myrtillus-granskog, där man finner många av 
dennas speciella karaktärsväxter, såsom Goodyera, Stellaria longi- 
folia, Pyrola chlorantha och Linnaea. Vid en vägkant förefinnes även 
områdets enda kända lokal för Gypsophila muralis, angiven redan 
av Kindberg (1901).

I direkt anslutning till denna granskog ligger den s. k. Ringstad
mossen, som förr sannolikt varit en utpräglad myrmark, men senare 
helt förändrat karaktär genom människans ingrepp (se ovan). Av 
fattigkärrens flora finner man endast spår av Carex lasiocarpa under 
det att de rikliga förekomsterna av Equisetum palustre, Dryopteris 
cristata, Thelypteris palustris, Carex pseudo-cyperus och Parnassia 
kunna tolkas som inslag av en något näringsidkare kärrflora. Före
komsten av Viola epipsila bör även noteras. Av den typiska mosse- 
floran finner man sparsamma rester av Rhynchospora alba, Drosera 
rotundifolia, Andromeda polifolia och Vaccinium oxycoccus. Av sump- 
tallskogens växter återfinner man däremot de flesta, såsom Molinia, 
Eriophorum vaginatum, Myrica, Rubus chamaemorus, Ledum, Vacci
nium uliginosum och Empetrum i tämligen rikliga bestånd.

På slättbygdens berghällar och småberg uppträda allmänt 
bl. a. Asplenium septentrionale, Woodsia iluensis, Cerastium semide-
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candrum, Spergula vernalis, Erophila, Sedum acre, S. album, S. an- 
mmm, S. telephium, Viola tricolor och Thymus serpyllum. Asplenium 
trichomanes har visat sig vara något mindre allmän, under det att 
Silene rupestris och Schleranthus perennis förekomma mångenstädes, 
men nästan enbart i Vikbolandsbygden. Denna utbredning av de 
båda sistnämnda arterna är intressant, emedan den för den förra 
bekräftar den östliga utbredningen N och S om Bråviken (jfr Hul
téns atlas) och för den senare, emedan den varken är funnen i 
Kolmården eller i slättbygden mellan denna och Motala Ström.

På enstaka platser finner man Saxifraga tridactylites, Myosotis 
discolor, Poa bulbosa, Sedum sexangulare och Allium vineale. De tre 
sistnämnda förekomma bl. a. ännu i själva innerstaden på den 
lokal (Sylten), där de angavs av Kindberg redan 1861.

Allmänna vårväxter i backar och lundar äro bl. a. Gagea lutea,
G. minima, Ranunculus bulbosus, R. ficaria, Barbarea vulgaris, La- 
thyrus montanus, Myosotis hispida, M. stricta, Veronica arvensis och 
V. verna. Tämligen allmänna äro Potentilla Crantzii, P. Tabernae- 
montani, Viola hirta och Primula officinalis under det att Anemone 
hepatica är sällsynt i denna zon. Däremot förefinnes åtminstone ett 
rikligt bestånd av Anemone pulsatilla.

I slånsnår och ekbackar på Lindölandet och den Ö om E 4 lig
gande delen av Enebyslätten är Corydalis pumila tämligen allmänt 
förekommande liksom på det närbelägna och floristiskt likartade 
Malmö-landet i Kvillinge.

Den övervägande delen av zonens landsbygd upptages av odlad 
mark. Allmänna åkerogräs äro bl. a. Polygonum convolvulus, Schle- 
ranthus annuus, Sinapis arvensis, Erysimum cheiranthoides, Erodium 
(synbarligen ej på mosstorv), Viola arvensis, Myosotis arvensis och 
Matricaria maritima. Längs vägkanterna uppträda allmänt Avena 
elatior, Agrimonia eupatoria och Daucus samt, särskilt längs E 4, 
Melilotus officinalis. Tämligen allmän är även Carduus crispus, och 
Bromus inermis uppträder h. o. d. På gårdarnas gödselstäder saknas 
sällan Chenopodium glaucum.

I slättbygdszonen ligger huvuddelen av den egentliga innerstaden 
och med denna förknippade ruderatplatser, såsom Gästgivar
hagen, Saltängen och godsbangården N om Motala Ström samt Öh- 
manskajen och Kråkvilan S om denna.

Den förefintliga ruderatfloran är i dag ej särskilt märklig men har 
tidigare varit betydligt mera differentierad. Allmänna ruderatväxter 
äro numera endast Lepidium ruderale, Bunias, Descurainia, Melilotus 
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3



albus och på järnvägsområdena Diplotaxis muralis och Chaenorrhi- 
num. H. o. d. på spårområdena finner man även Bromus tectorum 
och Androsace samt i övrigt flerstädes Festuca trachyphylla, Pucci- 
ncllia distans, Chenopodium rubrum, Lepidium densiflorum, L. cam- 
pestre, Alyssum alyssoides, Berteroa, Sisymbrium altissimum, S. offi
cinale, Conium, Erigeron canadense och Lactuca serriola. I hamn
området äro Apera spica-venti, Alopecurus myosuroides, Ranunculus 
sardous, Erucastrum, Sisymbrium Loeselii och S. altissimum funna 
vid Öhmanskajen och Sinapis alba och Melilotus altissimus på Salt
ängen. Poa alpina är funnen av Erik Almquist vid Eksunds stn 
redan 1935 och växer fortfarande rikligt därstädes.

På ruderatplatserna förekomma även många tillfälliga arter, så
som Setaria italica, Panicum miliaceum, Hordeum jubatum, Phalaris 
canariensis, Conringia orientalis, Lepidium perfoliatum och Medicago 
arabica, men sådana arter komma i denna översikt att i huvudsak 
lämnas obeaktade. Endast i slutet av artlistan lämnas en uppräk
ning av ett antal dylika arter.

Glanstranden i Ö. Eneby är i sin norra del övervägande lång
grund samt stenig eller sandig. Förutom bl. a. Polygonum persicaria 
och Chrysanthemum vulgare uppträda mångenstädes Chenopodium 
polyspermum, Scirpus acicularis, Rubus caesius och Litorella samt på 
enstaka ställen även Juncus alpinus, Viola stagnina och Limosella. 
På något avstånd från strandkanten är Lysimachia nummularia t. a. 
hela vägen.

1 sin södra del vid Glans avlopp genom Motala Ström utgöres 
stranden av en i regel liera hundra meter bred tuvig kärrmark do
minerad av Carex data. Innanför denna Carex-zon vidtager ett 
omväxlande gräsbevuxet och klippigt strandbälte, som karaktärise
ras av förekomsten av Eleocharis uniglumis, Rumex maritimus, Car- 
damine parviflora och Myosotis discolor.

I själva vattnet domineras strandfloran av en mäktig Phragmites- 
vegetation. Insprängd i denna fmner man ofta bestånd av Glycerin 
maxima, Phalaris arundinacea samt h. o. d. Butomus, Scolochloa, 
Cicuta och Sium. Bland de submersa arterna finner man Potamogeton 
acutifolius, P. gramineus, P. obtusifolius och P. perfoliatum samt 
Elodea, Stratiotes, Hydrocharis, samtliga tre Myr ioph yllum-arter och 
Utricularia vulgaris. Utanför Phragmites-hältet förekommer även 
Potamogeton lucens.

I Motala Ström återkommer i stort sett samma arter, som upp
träda i Glan och vid dess stränder. Man fmner emellertid även Pota-
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mogeton crispus, P. praelongus, P. zosterifolius och Callitriche herma- 
phroditica. \ id strömmens mynning i Bråviken vid Händelö på 
Lindö-landet uppträda de första egentliga havsstrandväxterna, 
Triglochin maritimum, Scirpus maritimus och Sc. Tabernaemontani. 
Dessutom finner man även Mentha aquatica, och vid Hanholmen 
återkommer Scolochloa.

På den korta Bråviksstranden vid Lindö och Aborreberg 
[inner man ytterligare några typiska havsstrandväxter, såsom Festuca 
arundinacea, Alopecurus arundinaceus, Carex Mackenziei, Allium 
schoenoprasum, Ranunculus obtusiflorus, Glaux, Plantago maritima 
och Aster tripolium. Av submersa arter har på grund av vattengrum
lingen genom pågående kanalbygge och muddring endast Pota- 
mogeton pectinatus kunnat iakttagas.

Slättbygden, som saknar insjöar, är däremot ganska rik på små
kärr och smärre vattengropar med stillastående vatten. I dessa 
förekommer allmänt bl. a. Typha latifolia, Alisma plantag o-aqua- 
tica, Lemna minor och Bidens tripartita. Tämligen allmänna äro 
även Ranunculus trichophyllus, Lemna trisulca och Bidens cernua. 
\ id och i vattengropen vid Hillerstad finner man Spirodela, Rumex 
maritimus och Ceratophyllum demersum. På några ställen finner man 
även Lemna gibba.

Zon III. Den blandade slätt- och skogsbygden.
På grund av sin blandade topografiska struktur uppvisar denna 

zon icke någon floristiskt enhetlig bild, utan denna undergår en 
successiv förändring i huvudsak från N och Ö i riktning mot S och 
V. Denna förändring karaktäriseras av en uttunning av många, men 
icke alla, karaktäristiska slättbygdsarter samt uppträdandet av 
många av Kolmårdens typiska skogsbygds- och gränszonsarter, 
vilka i huvudsak saknats i den mellanliggande slättbygdszonen.

Zonens nordvästra del, företrädesvis NV om E 4, utgör en över
vägande slättbygd, där tidigare förefintliga stora kärrmarker, 
bl. a. vid Herrebro, Eksund och Torp, som ovan redan nämnts, 
numera till väsentlig del äro invalladc och uppodlade. 1 Herrebro- 
k ärr et växer dock ännu Lathyrus palustris ymnigt, och Ranunculus 
lingua återfinnes såväi där- som flerstädes. Det ovan i avsnitt 2 om
nämnda vattensystemet är i denna del av utpräglat eutrof natur, 
och man finner liera för slättbygdssjöar karaktäristiska arter, såsom 
Spirodela, Butomus, Stratiotes, Hydrocharis och Sagittaria. I St. Run- 
Sv.Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Fig. 3. Veronica longifolia vid Glanstranden i Borgs lörs. i Norrköping. — Foto H. A. 
Genberg 25.7.1962.

ken växer Rumex maritimus ymnigt, och Scolochloa återfinnes såväl 
i denna sjö som i Herrebro- och Eksundskärren.

På klippstränderna vid Glan V om Vi, N om Torlunda samt 
på holmarna utgör Veronica longifolia (lig. 3) ett intressant och ovan
ligt inslag i den lloristiska bilden. Även bör framhållas, att Anemone 
hepatica är sällsynt och Thymus serpyllum veterligen ej funnen i 
denna nordvästra del av zonen.

Den i zonen förefintliga barrskogen utgöres i de norra delarna 
företrädesvis av smärre bestånd av »lingontallskog», som på torrare 
mark har en tämligen trivial fältskiktsflora och på fuktigare mark 
understundom uppvisar sparsamma inslag av några typiska ka
raktärsväxter för sumptallskogen, såsom Molinia, Myrica, Ledum, 
Vaccinium uliginosum och Empetrum.

Längre söderut bli skogsbestånden större samt mera samman
hängande, och granen övertar dominansen som skogbildande träd. 
Härmed följer en mera varierande fältskiktsflora, men tämligen 
sparsamt uppträda dock många av Kolmårdens typiska barrskogs
växter, såsom Goodyera, Dactylorchis maculata, Vicia silvatica, Pyrola 
chlorantha, Linnaea och Melampyrum silvaticum. Chimaphila är

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Fig. 4. Vagnsmossen i Norrköping sedd från berget 700 m NV om Johannisdal i Ting
stad församling. — Foto H. A. Genberg 25.7.1962.
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dock funnen på ilera ställen, och särskilt i skogsbryn vettande mot 
söder uppträder åter Vicia cassubica tämligen allmänt. I backar och 
vid vägkanter återfinner man mångenstädes Lathyrus niger, Selinum 
och Serratula. Lathyrus silvestris och Campanula cervicaria äro 
däremot endast funna å enstaka lokaler.

Av Kolmårdens typiska gränszonsarter uppträda Carex flacca, 
Polygonum dumetorum, Hypericum montanum och Cynanclmm 
mångenstädes, och Agrimonia eupatoria jämte Dauern äro vanliga 
längs vägkanterna. Silene rupestris, Astragalus glycyphyllus, Daphne, 
Geranium sanguineum, Origanum och Jasione äro däremot sällsynta 
i dessa trakter, och frekvensen av Thymus serpyllum avtar tydligt 
såväl mot S som V. Det motsatta förhållandet synes gälla för Chryso- 
splenium, som påträffats flerstädes i zonens södra delar men under 
senare tid ej iakttagils i slättbygden eller zonens entrofare delar. 
Lathraea är ej alls funnen, vare sig i denna zon eller i slättbygden, 
trots förekomsten av många och stora hasselbestånd.

Den SO om Ensjön belägna Vagnsmossen (fig. 4) uppvisar i 
sina centrala delar en utpräglad mossevegetation med Scheuchzeria, 
Carex limosa, Rhynchospora alba, Andomeda polifolia, Vaccinium 
oxycoccus och Drosera rotundifolia samt inslag av Drosera anglica 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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och D. intermedia i de fuktigare höljorna. Särskilt anmärknings
värd är den rikliga förekomsten av Trichophorum caespitosum, som 
ej iakttagits i Ristområdet och i Sverige huvudsakligen utgör en 
västlig art på denna latitud (se Hulténs atlas). I detta avseende utgör 
mossen en parallel till Fjällmossen i Kvarsebo N om Bråviken. I de 
perifera laggkärren uppträda Equisetiim palustre, Carex lasiocarpa, 
Trichophorum alpinum och Parnassia samt i övergången till sump- 
tallskogen Carex pauciflora.

Den s. k. »Resebromossen» mellan Lövstasjön och Alsäter 
utgör numera, i den mån den icke omvandlats till betesmark eller 
uppodlats, till övervägande del en kärrmark rikligt bevuxen av låg- 
stammig tall och björk samt med en busk- och risvegetation domi
nerad av Myrica, Rhamnus franyula, Ledum och Empetrum. I fält
skiktet uppträda framförallt Carex lasiocarpa, C. panicea och C. dioeca 
samt Trichophorum alpinum, Corallorrhiza (i södra delen ställvis 
ymnig) och Meuyanthes med sparsamma inslag av Dryopteris 
cristata och Parnassia. På tuvorna uppträda Eriophorum vaginatum, 
Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccus samt Drosera rotundifolia.

I den östra delen av Resebromossen, på sluttningarna av ett mindre 
berg, uppträder en helt avvikande vegetationstyp av lundkarak
tär. Trädvegetationen utgöres av ek, lind och hassel, och fältskiktet 
frapperar framförallt genom den rikliga förekomsten av Anemone 
ranunculoides.

Orkidéerna äro genomgående svagt representerade i denna zon. 
Tämligen allmän är visserligen Plathanthera bifolia, men redan 
Dactylorchis maculata kan, som ovan redan nämnts, betecknas som 
m. a., och av övriga arter har på enstaka lokaler endast påträffats 
Platanthera chlorantha, Listera cordata, Neottia, Goodyera och 
Corallorrhiza.

NORRKÖPINGS KÄRLVÄXTFLORA

7. Redovisade arter och beteckningssätt.

I den följande artlistan för nordöstra delen av Östergötlands län 
redovisas inhemska och naturaliserade arter inkl. neosynantroper. 
Däremot beaktas i regel ej subspecies, hybrider eller former och ej 
heller de tillfälliga arter, som i Hylanders växtförteckning (1955) 
angetts med kursiv stil. En särskild förteckning över ett godtyckligt 
urval av dylika arter lämnas efter den egentliga artlistan. För Hiera- 
cium och Taraxacum tillämpas dessutom Krok & Almquists be
gränsade artuppdelning.

En viss uppfattning om de varierande spridningsförhållandena för
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Tabell III. Antal arter funna i nordöstra delen av Östergötlands län.

1 2 3

Funna i Norrköping Fr. o. m. 
1960

Äldre
uppgifter

Uppgifter
saknas

Summa

Funna i de fyra Kolmårds-
socknarna

a. Fr. o. m. 1950 729 53 83 865
b. Äldre uppgifter 18 22 22 62
c. Uppgifter saknas 38 40 18 96

Summa 785 115 123 1 023

förekommande arter erhålles genom tabell III. Denna utgör en sam
manställning av antalet arter, som finnas angivna för Norrköping 
samt de fyra Kolmårdssocknarna Kvarsebo, Krokek, Kvillinge och 
Simonstorp samt dessutom de båda angränsande socknarna Ri
singe och Dagsberg, av vilka den förra numera utgör landskommu
nen Finspång och den senare en del av storkommunen Västra Vik
bolandet. Totalt sett kan det angivna området anses motsvara 
nordöstra delen av Östergötlands län med en sammanlagd 
landareal av drygt 1000 kmI 2 (fig. 1). Förekommande arter ha med 
hänsyn till lokaluppgifterna för detta område indelats i tre huvud
grupper med vardera tre undergrupper sålunda:

Huvudgrupp 1. Funna i Norrköping fr. o. m. 1960 
Huvudgrupp 2. Funna i Norrköping enligt äldre uppgifter 
Huvudgrupp 3. Uppgifter från Norrköping saknas.

Undergrupp a. Funna i de fyra Kolmårdssocknarna fr. o. m. 1950 
Undergrupp b. Funna i de fyra Kolmårdssocknarna enligt äldre upp

gifter
Undergrupp c. Uppgifter från de fyra Kolmårdssocknarna saknas.

I artlistan upptagas i grupp 3 c de arter, som varken äro kända från 
Norrköping eller de fyra Kolmårdssocknarna men däremot från 
någondera av de båda grannsocknarna Risinge och Dagsberg.

Uppdelningen i yngre och äldre uppgifter har gjorts för att de
samma bättre ska kunna tjäna som underlag för det pågående arbe
tet med en modernare upplaga av Östgöta Flora, varvid bör beaktas 
att många endast enligt äldre uppgifter förekommande arter nu- 
Sv. Hot. Tidskr., 57 (1963): 3
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mera antingen äro mycket sällsynta eller kanske t. o. m. utgångna. 
Insatt i artlistan ger gruppbeteckningen sålunda värdefull upplysning 
om artens utbredning inom det betraktade området.

Man finner sålunda, att drygt 1000 arter äro kända från nordöstra 
Östergötland, härav ca 900 från Norrköping (huvudgrupp 1-2), ca 
920 från de fyra Kolmårdssocknarna (undergrupp a-b) samt 18 
enbart från grannsocknarna Risinge och Dagsberg (grupp 3 c).

I artlistan basera sig de färskare uppgifterna till väsentlig del å 
mina egna fältobservationer, vilka under åren 1960-62 bedrevos 
som ett mera systematiskt inventeringsarbete i Norrköping. Följe
slagare på många av mina exkursioner ha bl. a. varit fil. mag. 
John Hellsten (f), redaktör Carl-Fredrik Lundevall, fil. lic. 
Per Olof Nyman och godsägare Karl Törnquist, Norrköping, 
fil. dr Edv. von Krusenstjerna, Djursholm, fil. kand. Örjan 
Nilsson, Lund, och fil. kand. Germund Tyler, Åby. Med fil. dr 
Erik Almquist, Uppsala, har jag haft äran att uppehålla en viss 
korrespondens, som givit mig värdefulla påpekanden och hänvis
ningar. Jag tackar dem alla för många värdefulla observationer och 
upplysningar.

Äldre uppgifter äro företrädesvis hämtade dels från citerade ar
beten och uppgifter av bl. a. Elmquist (Eqt), Kindberg (Kbg), 
Westerberg (Wbg) och Hylander (Hyl) samt privata meddelan
den från E. Almquist (EA) och C.-F. Lundevall (CFL), dels från 
herbarierna i Riksmuseet (S), Norrköpings h. allm. läroverk inkl. 
von Krusenstjernas kartotek (N) och P. O. Nymans herbarium i 
Norrköping (PON).

För varje art anges först utbredningsgrupp enligt tabell III. En
dast arter med huvudgruppbeteckningarna 1 och 2 äro sålunda 
kända från Norrköping. För arter med högre frekvens därstädes 
anges endast a. eller ta. enligt författarens bedömning. För arter med 
lägre frekvens anges lokal jämte församling enligt 1960 års indel
ning med följande beteckningssystem: ÖE=Ö. Eneby, M =Matteus, 
SO =S:t Olai, // Hedvig, S= Styrstad, T = Tingstad, SJ = S:t Jo
hannes, B =Rorg. För några i Norrköping sällsynta arter anges även 
aktuella enstaka lokaler i Dagsberg = Dbg.

Äldre lokaluppgifter äro jämte källbeteckning satta inom parentes. 
För arter, som på 1870-talet enligt Elmquist hade en väsentligt av
vikande frekvens mot vad som kan anses vara fallet i dag, har detta 
noterats för resp. art.

Nyare lokaluppgifter hänföra sig i regel till den topografiska kartan
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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(1 : 50 000) samt för stadskärnan till stadsingenjörskontorets karta, 
men därutöver må några beteckningar förklaras.
ÖE. Oxhålet

Svartbäcken 
Kopparstubäcken 

SJ. Clastorp 
Ekliden 
Hjortstorp

Göl 500 m S om St. Orrkojgölen 
Bäck från Holmsjön till Risten 
Bäck från Oxhålet till Risten 
Gård 1 km SO om Jonstorp
Trädgårdsmästareboställe 700 m SO om Jonstorp 
Denna av Elmquist ofta angivna lokalbeteckning 
torde vara identisk med Jonstorp eller Jorstorp, 
som namnet angavs på äldre kartor.

För utbredningen inom de fyra Kolmårdssocknarna hänvisas läsaren till 
mina tidigare uppsatser i denna tidskrift. Endast några nyare rön redovisas 
här. Genom välvillig förmedling av lektor Inga Arvidsson vid h. allm. 
läroverket i Blackeberg (Stockholm) är jag i besittning av ett handskrivet 
manuskript av kyrkoherde J. P. Linde, daterat jan. 1898 och företrädesvis 
utgörande en artförteckning med lokaluppgifter från Krokek. Många av de 
upptagna arterna ha hittills ansetts okända från dessa trakter, men då de 
angivna växtplatserna i flera fall ej överensstämma med de naturliga be
tingelserna för resp. art, måste ifrågasättas om icke artförväxlingar kunna 
ha ägt rum. I den här följande artlistan ha därför dessa i och för sig synner
ligen intressanta uppgifter icke medtagits.

Artlista.
Efter artnamnet anges gruppbeteckning enligt tabell III.
Vid dubbla generella spridningsbeteckningar, t. ex. a-ta i skogsb., hänför 

sig den första beteckningen till Ristområdet och den andra till skogsbygden 
söder om Motala Ström.

Lycopodium selago, la. ÖE: Ålgölarna, Västgötetorp, Gåsbäcken, Gåsen, 
Ringstadsmossen. B: Borgsholm, Alsäter, Resebro, L. Åkemossen, Härads- 
udden. L. inundatum, 3a. — L. annotinum, la. a-ta i skogsb. — L. 
clavatum, 1 a. a-ta i skogsb. — L. complanatum, 2 a. T: (Hageby, Eqt). SJ: 
(Hjortstorp, Eqt).

Isoetes lacustris, la. ÖE: Risten, Åken. M: (Himmelstalund, N).
I. echinospora, 2 a. (V. Lund, Eqt).

Equisetum arvense, 1 a. a. — E. silvaticum, la. a. — E. pratense, 1 a. 
ÖE: Loviseberg, Svärtinge, Tingsbrötan. SO: Strömbacken. S: Aborreberg. 
T: Kummelby, Restad. SJ: Lida kulle. B: Bårleja, Häradsudden.
E. palustre, la. ÖE: Långgölen, Butstallet, Loviseberg, Gåsbäcken, Gåsen, 
Sjöslätten, Ringstadsmossen. SJ: Öbonäs. T: Johannisdal. B: Helgetorp, 
Vagnsmossen. — E. fluviatile, la. a. — E. hiemale, la. ÖE: Hagsäter, 
Loviseberg. T: Johannisdal.

Ophioglossum vulgatum, 2a. ÖE: (Ringstad, Eqt). SJ: (Vrinnevid, Eqt). 
Botrychium lunaria, 2 a. SJ: (Vrinnevidskogen, Eqt). B. multifidum, 3b. 
Pteridiuin aqiiilinum, 1 a. a.
Matteuccia struthiopteris, la. ÖE: Loviseberg. SO: Strömbacken.
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Woodsia ilvensis, la. ta.
Cystopteris fragilis, 1 a. a.
Athyrium filix-femina, 1 a. a.
Lastrea thelypteris, la. ÖE: Långgölen, Ringstadsmossen. II: Händelö. 

T: (Hageby, Eqt). SJ: (Hjortstorp, Eqt). — L. phegopteris, 1 a. a. — L. 
dryopteris, 1 a. a.

Dryopteris filix-mas, 1 a. a. — D. cristata, 1 a. ÖE: Gåsbäcken, Ringstads- 
mossen. S: (St. Malm, Eqt). B: Resebromossen. — D. spinulosa, la. a.

Blechnum spicant, 3b.
Asplenium trichomanes, la. ta. — A. viride, 3c (Risinge: Hjälmstorp, 

Wbg). — A. ruta-muraria, 3a. — A. septentrionale, la. a.
Polypodium vulgare, 1 a. a.
Picea abies, 1 a. a.
Pinus silvestris, 1 a. a.
Juniperus communis, 1 a. a.
Taxus baccata, 3 a.
Typha latifolia, la. ta (täml. sällsynt, Eqt). T. angustifolia, la. ÖE: 

Tingsbrötan. M: (Johannisborg, Kbg). II: Händelö, Jurabäck. S: Aborre- 
berg, Sörby, Gräsnäs. T: Ensjön. SJ: Jonstorp. B: Eda

Sparganium minimum, la. ÖE: Risten. S: Lundby. T: Sten. SJ: Evelund, 
Vagnsmossen. B: Snickartorp, Kättsäter, Löt, Toren. (Allm., Eqt.) - 
S. Friesii, 2a. ÖE: (Risten, S), (Leonardsberg, Kbg). — S. angustifolium, 
3a. — S. simplex, la. ta. — S. glomeratum, 3a. — S. erectum, la. a.

Acorus calamus, la. ÖE: Tingsbrötan, Ringstad, Marieborg. M: Him- 
melstalund. H: Hamnen, Rörsviken, Händelö, Västerbyholm. B: Vi.

Calla palustris, la. ÖE: Långgölen, Llolmsjön. II: Händelöhult. T: Vagns
mossen. B: Vi, Hagsäter, Finstad, Eda.

Lemna trisulca, 1 a. ta i slättb. — L. minor, la. a. — L. gibba, la. ÖE: 
»Byn» SO om Svärtinge gård. II: Händelö, (Sylten, S).

Spirodela polyrrhiza, 1 a. ta i slättb.
Najas marina, 3c. Dbg: (Djurön, Eqt).
Zannichellia palustris, 2 a. II: (Mellan Aborreberg och Lindö, Eqt).
Triglochin palustre, 1 a. ta. — T. maritimum, 1 a. II: Händelöhult, Han

holmen, Lindö. S: Aborreberg.
Potainogeton filiformis, 3a. P. pcctinatus, la. II: Händelö, Hanholmen, 

(Lindö, Ljurabäck, Eqt). — P. crispus, la. Motala Ström ovanför Him- 
melstalund och nedanför Drag. B: Bårleja. — P. zosterifolius, lc. ÖE: 
Himmelstalund, (Fiskeby, N). P. acutifolius, lc. ÖE: Glan vid Svärtinge 
villasamhälle och Tingsbrötan. — P. rutilus, 2 c. ÖE: (Gusjön, Kbg, S).
P. pusillus, la. S: Aborreberg, Berga, Sidkälla. SJ: Björksäter, Hårstorp.

P. obtusifolius, la. ÖE: Glan (G. Tyler). M: (Motala Ström, Kbg). B: 
Eksund. — P. alpinus, 1 a. ÖE: Loviseberg, Gölen 600 m NV om Puksten, 
Gröndalen. T: Marksgärdet. SJ: Evelund, (Ljurabäck, N). B: Alsäter.

P. polygonifolius, la. ÖE: St. Ålgölen, Västgötetorp, Gåsbäcken. — P. 
natans, 1 a. a. — P. gramineus, la. ÖE: Risten, Skarsäter, Tingsbrötan. 
SJ: Ensjön. B: Torlundastranden vid Glan. — P. lucens, lb. ÖE: Glan 
utanför Gladlunda. B: (Vi, Eqt). — P. praelongus, 1 b. ÖE: Himmelstalund- 
badet. M: Motala Ström nedanför Drag. — P. perfoliatus, la. a.
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Ruppia maritima, 3a. R. spiralis, 3c. Dbg: (Djurö kanal, Eqt).
Zostera marina, 3 c. Dbg: (Djurökanalen, Svinnerön, Eqt).
Butomus umbellatus, 1 c. ÖE: Glanstranden vid Svärtinge, Tingsbrötan, 

Gladlunda, Fiskeby. M: Motala Ström nedanför Drag. II: Ljurabäck. SJ: 
Ensjön. B: Alsätersjön, Eda, Torlundastranden, Eksund.

Elodea canadensis, 1 a. ÖE: Skarsäter, Himmelstalund. B: Eksund.
Stratiotes aloides, 1 a. ÖE: Glan vid Svärtinge villasamhälle, Leonards

berg. B: Alsätersjön, Eksund.
Hydrocharis morsus-ranae, la. ÖE: Tingsbrötan, Leonardsberg, Golv

banan. H: Händelö. T: Fransberg. B: Eksund, Alsätersjön, Eda, Runken.
Alisma plantago-aquatica, 1 a. a.
Sagittaria sagittifolia, la. ÖE: Risten, Skarsäter, Himmelstalund. II: 

Händelö, Ljurabäck, B: Alsätersjön, Eda, Runkenavloppet, Torlunda
stranden.

Scheuchzeria palustris, la. ÖE: a på mossarna i Ristområdet. T: Vagns- 
mossen. B: (Bårlejasjön, Eqt).

Allium ursinum, 3b. — A. schoenoprasum, la. II: Kråkvillan, Västerby- 
holm, (Lindö, Eqt). S: Aborreberg. — A. oleraceum, 1 a. ta. — A. vineale, 
la. M: (Himmelstalund, N). H: Sylten, (Oxelbergen, S). T: Kummelby stn, 
Johannisdal. SJ: Vallby. SO: (Domarringen, N). B: Eda. — A. scorodopra- 
sum, 2 c. B: (Alsäter, Eqt).

Gagea lutea, la. a. — G. pratensis, 1 b. SO: S. Promenaden, Gustaf Adolf- 
skolan. — G. minima, 1 a. a.

Tulipa silvestris, 2 c. M: (Gård vid L. Torget, Eqt).
Fritillaria meleagris, 2 c. II: (Sylten, Kbg).
Lilium bulbiferum, 1 c. S: (St. Malm, Eqt). B: Smedstorp. — L. martagon, 

1 c. SO: Lennings park.
Ornithogalum umbellatum, 2 c. M: (Himmelstalund, Kbg).
Asparagus officinalis, la. ÖE: Sörbyvägen. II: Kråkvillan.
Majanthemum bifolium, 1 a. a.
Polygonatum odoratum, 1 a. ta. P. multifIorum, 3 a.
Convallaria majalis, 1 a. ta.
Paris quadrifolia, 1 a. ta.
Iris pseudacorus, 1 a. ta.
Juncus squarrosus, 3a. J. compressus, la. ta. J. Gerardi, la. II: 

Händelöhult, Hanholmen, Lindö. S: Aborreberg. J. tenuis, 1 a. ÖE: 
Ringstad. SJ: (Ljurabergets fot, N). J. bufonius, la. a. - J. bulbosus, 
la. a. J. articulatus, 1 a. a. — J. alpinus (ssp. nodulosus), 1 a. ÖE: Skrik- 
hult, Gåsbäcken, Ringstad, Gladlunda. B: Glanstranden N om Torlunda.

J. effusus, la. a. — J. conglomeratus, 1 a. a. J. filiformis, 1 a. a.
Luzula pilosa, la. a. — L. luzuloides, 2a. II: (Sylten, N). SO: (Lennings 

park, S). — L. campestris, la. a. — L. multi flora, la. a. L. pallescens, 
3 a.

Setaria viridis, la. ÖE: Mellan Rist och Sjösäter, Sveden. H: Sylten, 
Kråkvilan, (Saltängen, S). B: Leverstad.

Echinochloa crus-galli, 1 c. ÖE: Fiskeby (CFL). II: (Kråkvilan, CFL).
Sieglingia decumbens, 1 a. a.
Molinia coerulea, 1 a. ÖE: a i Ristområdet, Ringstadsmossen, S: Aborre- 
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berg, Gräsnäs, Lundby. T: Gullborg, Johannisdal, Yagnsmossen. B: Sundet, 
Glanstranden N om Torlunda.

Phragmites communis, 1 a. a.
Nardus stricta, la. ÖE: Gåsbäcken, Grimstad. S: Kyrkan. T: Kummelby 

stn, (Johannisdal, N). SJ: Jonstorp, (Vrinnevid, N). B: L. Åkemossen, 
Alsäter.

Melica ciliata, 3 a. — M. nutans, 1 a. a.
Glyceria fluitans, 1 a. a. — G. maxima, 1 a. a.
Sesleria coerulea, 2 a. M: (Ståthöga, Kbg). H: (Lindö, Kbg).
Festuca ovina, la. a. — F. trachyphylla, la. ÖE: Fiskeby, Himmelsta- 

lund. H: Oxelbergen. B: Vattenverket, Eksund. — F. rubra, la. a. — 
F. pratensis, la. a. — F. arundinacea, 1 a. ÖE: (Sandbyhov, N). H: Lindö. 
S: Aborreberg. B: Eksund. — F. gigantea, 2 a. H: (Sylten, Eqt).

Lolium perenne, 1 a. a. — L. multiflorum, 1 a. II: (Lindö, PON). SJ: Grön- 
högsvägen. — L. temulentum, 2b. ÖE: (Marieborg, Eqt). M: (Himmelsta- 
lund, Eqt). SJ: Hjortstorp, Ljura, Eqt). — L. remotum, 2b. S: (St. Malm, 
Eqt), SJ: (Hjortstorp, Eqt).

Poa annua, la. a. — P. trivialis, 1 a. a. — P. bulbosa, 1 c. H: Kråkvilan, 
Sylten. S: Kråkvilan. - P. alpina, 1 c. B: Eksunds stn. — P. pratensis, 1 a. a. 
— P. remota, lb. ÖE: Loviseberg. - P. Chaixii, 2 c. SO: (Lennings park, S). 

P. compressa, la. a. — P. nemoralis, la. a. — P. palustris, la. ta. 
Puccinellia distans, la. ÖE: Grimstad. Innerstaden ta, SJ: Jonstorp. S: 

Sörby. B: Tegelbruket. - P. retroflexa, la. H: Kråkvilan (CFL). — P. 
maritima, 3c. Dbg: (Esterön, Djurö, Eqt).

Catabrosa aquatica, 2 b. ÖE: (Fiskeby, Ekbacken, Eqt). M: (Johannisborg, 
Kbg).

Briza media, la. ÖE: Loviseberg, Gåsbäcken. SJ: ta. S: Fröberga. B: 
L. Åkemossen, Kullen, Torlundastranden.

Cynosurus cristatus, la. ta.
Dactylis glomerata, 1 a. a.
Scolochloa festucacea, la. ÖE: Tallholmen, Glanstranden flerst., t. ex. 

Skarsäter, Himmelstalund. II: Hanholmen, Rörsviken. B: Herrebro, Ek
sund, Eda.

Avena fatua, la. ÖE: Sveden. H: Röda Stugans gata. S: St. Malm. T: 
Fransberg. SJ: Karstorp. B: Odinslund, Leverstad, Albrektstorp, Alsäter. 

Arrhenatherum elatius, 1 a. a. — A. pubescens, la. a. — A. pratense, 1 a. a. 
Trisetum flavescens, la. ÖE: (Svärtinge, Eqt). M: Himmelstalund, (Folk

parken, N). II: (Kråkvilan, N). B: (Grönholmen, Kbg).
Deschampsia caespitosa, la. a. — D. bottnica, 3b. D. flexuosa, la. a. 
Aira caryophyllea, 3a. Kvillinge: Getå (först funnen av Örjan Nilsson 

1960).
Holcus lanatus, la. II: Lindö. S: (St. Malm, Eqt). SJ: (Hjortstorp, Eqt). 

B: (Klinga, Vi, Eqt). M: (Centralstn, EA). — H. mollis, la. ÖE: Knivsäter. 
SJ: (Hjortstorp, Eqt).

Apera spica-venti, la. II: Öhmanskajen (allm. enl. Eqt).
Calamagrostis epigeios, la. ÖE: a i Ristområdet. T: Alm. SJ: Björksäter. 

B: Häradsudden, Baggetorp. — C. purpurea, 3a. C. canescens, la. a-ta i 
skogsb. — C. neglecta, 1 a. ta. — C. arundinacea, 1 a. a.
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Agrostis stolonifera, la. a. - A. tenuis, la. a. — A. canina, la. a. — A. 
gigantea, 1 c. M: Gästgivarhagen (CFL).

Alopecurus pratensis, la. a. — A. arundinaceus, la. H: Hanholmen, 
Lindö. Dbg: Djurön. — A. geniculatus, la. a. — A. aequalis, la. ÖE: 
Svärtinge villasamhälle, Svärtinge gård, Leonardsberg, Gladlunda. H: Bo
udden. S: Bjärby. T: Alm, Gullborg, Fransberg. SJ: Ensjön. — A. myosu- 
roides, 1 c. H: Öhmanskajen.

Phleum phleoides, la. ÖE: Ekbacken vid Karlsro. M: (Folkparken, N). 
H: Sylten, Oxelbergen. S: Bjärby, Lundby. T: Hållstad, Kummelby stn. 
B: Eda, Borgsholm, Alsäter. — Ph. pratense, 1 a. a.

Phalaris arundinacea, 1 a. ta.
Hierochloe odorata, la. H: Händelö, Boudden, (Lindö, Kbg). B: Borgs- 

holm, Herrebro.
Antlioxanthuni odoratum, 1 a. a.
Milium effusum, la. ÖE: Loviseberg. SJ: (Hjortstorp, Evelund, Eqt). 

Dbg: Djurön.
Bromus erectus, 2a. M: (Folkparken, N). B. inermis, la. ÖE: 

Sandby, Leonardsberg. M: Kungstorget, Godsbangården. SJ: Vilbergen. 
B: Leverstad, Skälv. H: Stuveribolaget. B. tectorum, la. ÖE: Fiskeby 
stn, Sandby. M: Godsbangården. H: Saltängsgatan, Röda Stugans gata. 
B: Vattenverket, Eksund stn. B. sterilis, 3b. — B. arvensis, la. ÖE:
Tallbacken, Sveden, (Fiskeby stn, EA). H: Sylten, Öhmanskajen. B: Lever
stad, (Herrebro, N), (Eksunds stn, EA). — B. secalinus, 2a. ÖE: (Sandby
hov, N). H: (Kronomagasinet, N). SO: (Dagsbergsvägen, N). SJ: (Smedby, 
Kummelby, S), (allm., Eqt). B. commutatus, 2 c. M: (Åbackarna, S).
B. hordeaceus, 1 a. a.

Brachypodium pinnatum, la. ÖE: Gröndalen. B. silvaticum, 3a. 
Elytrigia repens, 1 a. a.
Elymus arenarius, 3 a.
Roegneria canina, 2 a. ÖE: (Fiskeby, Eqt). M: (Himmelstalund, Eqt). T: 

(N om Vagnsmossen, N).
Ilordeum inurinum, 2 c. ÖE: (Sandbyhov, N). — H. jubatum, 1 c. B: 

Tegelbruket.
Eriophorum vaginatum, 1 a. a i skogsb. E. angustifolium, 1 a. a. — E. 

latifolium, 2a. SJ: (Hjortstorp, Eqt). B: (Ingeltorp, Eqt). — E. gracile, 3a.
Scirpus silvaticus, la. ta. — Sc. maritimus, la. H: Händelöhult, Hanhol

men, Lindö. S: Aborreberg. — Sc. lacustris, 1 a. a. Sc. Tabernaemontani, 
1 a. II: Händelöhult, Lindö. S: Aborreberg.

Blysmus compressus, 2 a. H: (Lindö, N).
Eleocharis palustris, 1 a. a. — E. mamillata, 3a. E. uniglumis, la. ÖE:

Leonardsberg, H: Händelö. S: Aborreberg. B: Glanstranden N om Torlunda.
E. multicaulis, 3a. — E. acicularis, la. ÖE: ta vid Glanstranden. II: 

(Lindö, Eqt). S: (Aborreberg, Eqt). —• E. pauciflora, 2 a. II: (Lindö, Kbg).
Trichophorum alpinum, la. ÖE: (Svärtinge, Ringstad, Eqt). T—SJ: 

Vagnsmossen. SJ: (Hjortstorp, Eqt). B: Resebromossen. — T. caespitosum, 
la. a på Vagnsmossen.

Cladium mariscus, 3b.
Rhynchospora alba, la. ÖE: a i Ristområdet, Ringstadsmossen. T-SJ: 
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Yagnsmossen. SJ: (Kårtorp, Hjortstorp, Eqt). S: (St. Malm, Eqt). B: To
ren, Resebromossen. — R. fusca, la. ÖE: Åken, Holmsjön, Långgölen, 
L:a Älggölen, L:a Orrkojgölen.

Carex chordorrhiza, la. B: Bårleja. — C. dioeca, la. ta i Ristområdet. 
SJ: Mamre. B: Resebromossen. — C. heleonastes, 3 c. Risinge: (Hulta, 
Hagsjön, Wbg). — C. glareosa, 3a. — C. Mackenziei, la. H: Lindö, (Han
holmen, PON). — C. canescens, la. a. — C. disperma, 3a. — C. loliacea, la. 
ÖE: Långgölen, Gåsbäcken, Loviseberg. — C. remota, la. ÖE: Loviseberg. 
B: Sluttningen mot Asplången. — C. elongata, la. H: Grymön, Västerby- 
holm, (Lindö, N). SJ: Gamla Ö, Ensjöns villasamhälle. T: Johannisdal. 
B: Eda, Sundet, Bårleja, Toren, Borgsholm, Kullen. — C. ecliinata, la. a.

C. diandra, la. ÖE: Gåsbäcken, Sjöslätten, Hillerstad. H: (Lindö, N). 
SJ: Ensjöns villasamhälle. S: Gräsnäs. T: Åselstad. B: Borgsholm, Herre
bro, Kullen. — C. appropinquata, 3b. — C. paniculata, 3c. Risinge: (Stjärn- 
vik, Gron, Wbg). — C. contigua, 1 a. ta. — C. Pairaei, 3c. Dbg: (Djurö kvarn, S). 
— C. divulsa, 3b. — C. vulpina, la. ÖE: Leonardsberg. H: Rossängarna. 
S: Aborreberg, Berga. T: Åselstad. SJ: Ljurabäck. B: Viudden, Torlunda, 
Leverstad, Alsäter, (Torp, EA). — C. disticha, la. a. — C. leporina, 1 a. a. 

C. elata, 1 a. a. — - C. caespitosa, 1 a. ta. — C. nigra, 1 a. a. — C. acuta, 1 a. a. 
C. aquatilis, 3 a. — C. Hartmani, lc. ÖE: Rist. B: (Öar i Glan, S). Dbg: 

Bråborg. — C. Buxbaumii, 2b. ÖE: (Leonardsberg, Kbg). SJ: (Lljortstorp, 
Eqt). — C. magellanica, la. ÖE: Skrikhult, Butstallet, Långgölen, Llolm- 
sjön, Oxögat. — C. limosa, la. ÖE: a i Ristområdet. T-SJ: Vagnsmossen. 
B: Skärlunda, Leverstad, Alsäter, Toren. — C. flacca, la. ÖE: Rävfarmen, 
Sjöslätten. S-T-SJ—B: ta. — C. vaginata, la. ÖE: ta i Ristområdet. SJ: 
(Evelund, Hjortstorp, Eqt). — C. panicea, 1 a. a. — C. distans, 3c. Dbg: 
(Djurön, Eqt). — C. hostiana, la. ÖE: Gåsbäcken, Hagsäter, Västgötetorp, 
Loviseberg. II: (Lindö, Eqt). (Kråkvilan, N). SJ: (Evelund, Hjortstorp, 
Eqt). B: L:a Åkemossen, Helgetorp, Alsäter. - C. flava, la. ta. — C. lepi- 
docarpa, 2c. ÖE: (S). - C. oederi, la. ÖE: Åken, Skrikhult, Gåsbäcken, 
Butstallet, Sjöslätten. H: (Lindö, N). SJ: Mamre. B: Herrebro, Alsäter. — 
C. tumidocarpa, 1 a. ÖE: Oxögat, Risten, Långgölen. B: Toren. K le: Tyrs- 
torp. Denna art har av mig tidigare förbisetts. Den är sannolikt ta i Kol
mården. — C. lasiocarpa, la. ÖE: a i Ristområdet. T: Vagnsmossen. SJ: 
(Hjortstorp, Eqt). B: Eksund, Resebromossen. — C. acutiformis, la. ÖE: 
Svärtinge gård. B: Glanstranden N om Torlunda. — C. riparia, lc. B: 
Borgsholm, Leverstad, Gränsbäcken mot Okna. — C. vesicaria, 1 a. a. — 
C. rostrata, 1 a. a. — C. hirta, la. ta. — C. pseudocyperus, la. ÖE: Glan- 
stranden vid Svärtinge villasamhälle, Hillerstad, Ringstadsmossen, Leo
nardsberg. II: Rörsviken, Händelö, Hanholmen, Kråkvilan. S: Aborreberg. 
SJ: Ensjön. B: Eda, Leverstad, Alsätersjön. — C. capillaris, 2a. H: (Lindö, 
Eqt). — C. silvatica, 3a. — C. pallescens, la. a. — C. digitata, la. ta. — C. 
inontana, la. ta. — C. globularis, 3a. — C. pilulifera, 1 a. a. — C. caryopliyl- 
lea, 1 a. a. — C. ericetorum, 1 a. ÖE: Loviseberg, Svärtinge villasamhälle, 
Ekbacken vid Karlsro. (Allm., Eqt.) — C. pulicaris. ÖE: Hagsäter, Gås
bäcken, Loviseberg, Sjöslätten. II: (Kråkvilan, Eqt). — C. pauciflora, la. 
ÖE: Holmsjön, L. Ålgölen, Oxögat. T: Vagnsmossen.

Platanthera bifolia, la. ta. - P. clilorantba, la. SJ: Karstorp. B: Löt.
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Coeloglossum viride, 3 c. Risinge: (Häradstorp, Wbg).
Gymnadenia conopsea, 2 a. ÖE: (Ringstad, Eqt). S: (Räntorp, Eqt). SJ: 

(Evelund, Eqt).
Dactylorchis sambucina, la. S: Aborreberg (inplanterad). SJ: (Evelund, 

Eqt). — D. Traunsteineri, 2 a. ÖE: (Svärtingemosse, Eqt). —- D. incarnata, 
3a. - D. maculata, la. ÖE: Ristområdet ta. H: (Lindö, N). T: Stensvad, 
Johannisdal. SJ: Petterslund, Evelund. B: Helgetorp.

Herminium monorchis, 2 b. H: (Lindö, N, S.). S: (Kråkvilan, N). 
Cephalanthera rubra, 3 a.
Epipactis palustris, 2a. M: (Ingelstad, N). — E. atrorubens, 3a. — E. 

helleborine, 3 a.
Epipogium aphyllum, 3 a.
Listera ovata, la. S: Aborreberg (möjligen 100 m över gränsen till Dbg). 
L. cordata, la. ÖE: Oxögat, Skrikhult, Långgölen, Gåsbäcken, Västgöte

torp. T: Johannisdal.
Neottia nidus-avis, la. ÖE: Loviseberg. B: Vi, Borgsholm.
Goodyera repens, la. ÖE: Loviseberg, Ringstad. T: Johannisdal. B: 

Sundet.
Corallorrhiza trifida, 1 a. ÖE: Långgölen. B: Resebromossen.
Populus tremula, 1 a. a.
Salix phylicifolia, 1 a. ÖE: Rist, Loviseberg, Berget, Ringstadsmossen. 

H: Lindö. B: Resebro. - S. starkeana, la. ÖE: Rist, Loviseberg. S: Bjärby 
hpl. SJ: Vrinnevid. B: Odinslund. — S. aurita, la. ÖE: Ristområdet a. 
T: Fransberg, (Johannisdal, Eqt). S: Gräsnäs. SJ: Mamre, Vrinnevidskogen, 
N). — S. cinerea, la. ta. — S. caprea, 1 a. a. — S. viminalis, la. ÖE: (Ring
stad, Eqt). 11: Risängsgatan, Boudden. SJ: (Kårtorp, Hjortstorp, Eqt). B: 
Leverstad, Eksund. — S. repens, la. ta. — S. hastata, 3b. — S. purpurea, 
3a. Krokek: Getåns mynning. Kvillinge: (Tuna, Eqt). — S. fragilis, la. ta. 
— S. pentandra, 1 a. ta.

Myrica gale, la. ÖE: Ristområdet a., Ringstadsmossen. T: Sten, Vagns- 
mossen. B: Vi, Eda, Toren, Resebromossen.

Carpinus betulus, 3 a.
Corylus avellana, 1 a. ta.
Betula verrucosa, la. a. — B. pubescens, la. ÖE: Ristområdet a, Ring

stadsmossen. SJ: Petterslund. B: Eda, Resebro. - B. nana, 3 c. Risinge: 
(Yttringgölen, Wbg).

Alnus glutinosa, la. a. —- A. incana, 2b. II: (Lindövägen, H). S: (Aborre
berg, N). B: (Kneippbaden, N).

Fagus silvatica, la. ÖE: Rosendalsbranten, Marieborg.
Quercus robur, la. a. Q. petraea, 3a.
Ulmus glabra, 1 a. ta.
Humulus lupulus, la. H: Västerbyholm. T: Alm. B: Odinslund, Bårleja. 
Urtica urens, 1 a. a. — U. dioeca, 1 a. a.
Rumex hydrolapathum, 1 a. ta. — R. longifolius, la. a. — R. crispus, 

la. a. — R. obtusifolius, la. ta. — R. maritimus, la. ÖE: Hillerstad, Leo
nardsberg. II: Hanholmen, (Lindö, N). B: Leverstad, Eda. — R. acetosa, 
la. a. — R. thyrsiflorus, 2c. (Kyrkogårdens västra mur, S), (Norrköping, 
Kbg). — R. acetosella, 1 a. a.
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Polygonum oxyspermum, 3b. P. aviculare, la. a. — P. viviparum, la.
ÖE: Hagsäter, Gåsbäcken, Loviseberg. SJ: Karstorp, (Gamla Ö, Hjortstorp, 
Eqt). B: Borgsholm, Alsäter, L:a Åkemossen, Häradsudden, Helgetorp. — 
P. bistorta, 1 c. M: Ståthöga. SO: Lennings park. P. amphibium, la. ta.
— P. minus, la. ÖE: Tingsbrötan, (Himmelstalund, S). H: Händelö, (Lindö, 
Eqt). T: (Restad, N). — P. persicaria, la. ÖE: Hillerstad, Svärtinge 
gård, Ringstadsmossen. M: Drag, Godsbangården. II: Händelö. B: Eksund.
— P. lapathifolium ssp. pallidum, 1 a. a. — ssp. nodosum, 1 a. ta. — P. 
hydropiper, la. a. — P. dumetorum, 1 a. ta. — P. convolvulus, 1 a. a.

Chenopodium album, la. a. — Ch. suecicum, lb. SO: Läroverkets för 
vuxna skolgård (CFL). Krokek: (Orrekulla, Fridsäter, S). — Ch. polysper- 
mum, la. ÖE: ta vid Glanstranden, Svärtinge gård, Grimstad, Hillerstad, 
Gladlunda. M: Gästgivarhagen. S: Kyrkan. SJ: Prostängen, Karstorp. SO: 
Frituna. B: Eda, Leverstad, Alsäter, Asplången. — Ch. urbicum, 2b. ÖE: 
(Ringstad, S). B: (Klockargården, Eqt). — Ch. hybridum, la. M: (Ståthöga, 
N), (Folkparken, N). H: Sylten, Ö. stn (EA). SJ: Vrinnevidskogen, Jons- 
torp, (Brånnestad, EA). SO: V. Grytsgatan. B: Bårleja. —- Ch. bonus- 
henricus, la. T: Fransberg. SJ: Karstorp, Gamla Ö, Björksäter. B: Borgs 
säteri, Odinslund, Kyrkan, Bårleja. — Ch. glaucum, la. ta. — Ch. rubrum, 
la. ÖE: Hillerstad, Grimstad, Gladlunda. M: Gästgivarhagen. JI: Grymön, 
Händelö, Kråkvilan. S: Sörby. SO: Frituna. B: (Eksund, N). — Ch. folio- 
sum, 3b. Kvillinge: (Torshag, Eqt).

Atriplex litoraiis, 1 c. M: Ståthöga. JI: Kråkvilan, (Barlastplatsen, Kbg).
— A. patula, la. a. — A. latifolia, la. ta. — A. prostrata, 2b. H: (Barlast
platsen, S). Krokek: (Mörtnäs, S). Kvarsebo: (Säter, S). — A. longipes, 3 a.

A. calotheca, 2 c. M: (Ståthöga, N). II: (Sylten, N).
Salicornia europaea, 3 c. Dbg: (Kårholmen, Beteby, Eqt), (St. Sidus, S). 
Suaeda maritima, 2c. II: (Kråkvilan, N), (Norrköping, S).
Amaranthus retroflexus, 1 c. M: (Dragsgärdet, S). II: N. och S. Hamnen 

(CFL).
Montia fontana, la. II: (Sylten, N). B: Löt.
Stellaria aquatica, 2 b. ÖE: (Ringstad, Leonardsberg, Eqt). - S. nemorum, 

3a. — S. media, la. a. S. alsine, la. ta. — S. palustris, la. ta. — S. 
graminea, 1 a. a. — S. longifolia, la. ÖE: Loviseberg, Rosendalsbranten, 
Ringstad. SJ: (Hårstorp, Hjortstorp, Eqt). B: Toren, (Ingeltorp, Eqt).

Cerastium arvense, 1 a. ta. — C. holosteoides, 1 a. a. — C. brachypetalum, 
3 a. — C. glomeratum, 2 a. ÖE: (Svärtinge, S). H: (Lindö, N). — C. glutino- 
sum, la. ÖE: Fiskeby sin. M: (Himmelstalund, N). H: Kråkvilan. — C. 
semidecandrum, 1 a. a.

Sagina nodosa, la. II: Yästerbyholm, (Lindö, Eqt). B: Alsätersjön, Glan- 
stranden N om Torlunda. — S. procumbens, la. a.

Arenaria serpyllifolia, 1 a. a.
Moehringia trinervia, 1 a. a.
Spergula arvensis, la. a. — S. vernalis, la. a. S. rubra, 1 a. ta. S. 

salina, 3 a. Dbg: Djurön.
Herniaria glabra, 1 a. ta.
Scleranthus perennis, 1 c. ÖE: Loviseberg, Knivsäter. S: allm. T: L:a 

Gullborg. SJ: Ljuraberget, Lida kulle. — S. animus, la. a.
Su. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3

NORRKÖPINGS KÄRLVÄXTFLORA 359



Agrostemma githago, 2 a. (allm. Eqt).
Lychnis flos-cuculi, 1 a. a.
Viscaria vulgaris, la. a. —V. alpina, 3b.
Silene cucubalus, la. ta. — S. dichotoma, la. ÖE: (Svärtinge, PON). H: 

(Kråkvilan, CFL). B: Leverstad. — S. mpestris, la. S: ta. T: Ensjön, Jo- 
hannisdal. SJ: Ljuraberget, Lida kulle. B: L:a Åkemossen. —• S. armeria, 
2c. T: (Hageby, Eqt). SJ: (Hjortstorp, Eqt). — S. nutans, la. ta.

Melandrium noctiflorum, la. M: Fängelset (CFL). H: (Hamnen, N). SJ: 
Kyrkan. SO: (Domarringen, N). — M. album, la. ta. — M. rubrum, 2a. 
S: (Aborreberg, Eqt). SJ: (Hjortstorp, Eqt).

Saponaria officinalis, 1 a. ta.
Gypsopliila muralis, lb. ÖE: Ringstad. B: (Borgs säteri, Hyl). 
Kohlrauschia prolifera, 2c. SJ: (Hjortstorp, Kbg).
Dianthus deltoides, 1 a. ta. - D. armeria, 2 c. T: (Hageby, Kbg). 
Nymphaea alba, la. a. — N. Candida, 2c. Krokek: (Viksjön, S).
Nuphar luteum, 1 a. a.
Ceratophyllum demersnm, la. ÖE: Hillerstad. II: (Lillån, N). SJ: (Hjorts

torp, Eqt). C. submersion, 3c. Risinge: (Måltorpsån, Wbg).
Aquilegia vulgaris, 1 a. ta.
Thalietrum minus, 3a. — Th. simplex, 2 a. SJ: (Hjortstorp, Eqt). Dbg: 

Bråborg. — Th. flavum, 1 a. ta.
Actaea spieata, 1 a. ta.
Caltha palustris, 1 a. a.
Trollius europaeus, la. ÖE: ta i Ristområdet. B: ta.
Delpliinum consolida, la. II: Röda stugans gata. (Lindö, N). B: Tegel

bruket, Alsäter (G. Törnquist).
Anemone hepatica, 1 a. ÖE: ta i Ristområdet, Hillerstad. II: Oxelbergen, 

Händelö, Händelöhult, Grymön. S: (Aborreberg, N). B: ta. — A. nemorosa, 
la. a. — A. ranunculoides, 1 a. H: Grymön, Sylten. B: Borgsholm, 1 km 
SSO om Resebro, (Tegelbruket, N). (Borgs säteri, S). — A. vernalis, 3 c. 
Risinge: (Häradstorp, Lämmetorp, Skräddartorp, Wbg). — A. pulsatilla, 
lc. II: (Sylten, Kbg, S), (Oxelbergen, Eqt). T: (nära kyrkan, Eqt). SJ: 
Brånnestad. — A. pratensis, 2 c. H: (Sylten, Kbg). S: (Lund, Eqt).

Ranunculus circinatus, 1 c. ÖE: Gladlunda. SJ: (Hjortstorp, Eqt). B: 
(Eksund, Eqt). - R. peltatus, la. ÖE: Rist, Fiskeby. M: (Himmelstalund, 
Eqt). SJ: Ljurabäcken vid Ensjön. R. trichophyllus, la. ta. - R. Rau- 
dotii, 1 a. S: Aborreberg. — R. sceleratus, 1 a. ta. — R. auricomus, 1 a. a. 
— R. acris, la. a. — R. repens, 1 a. a. R. polyanthemus, 1 a. ta. — R. 
bulbosus, la. ta. — R. sardous, lc. II: Öhmanskajen. — R. arvensis, lc. 
ÖE: Fiskeby stn. S: (Lundby, N). —- R. flammula, 1 a. a. — R. lingua, la. 
ÖE: Tingsbrötan, Leonardsberg. B: Eksund, Herrebro, Snickartorp, Al- 
sätersjön, Alsäter, Tröstad, Glanstranden N om Torlunda. — R. ficaria, 
1 a. a.

Myosurus minimus, 1 a. ta.
Berberis vulgaris, 1 a. ta.
Chelidonium majus, 1 a. a.
Papaver dubium, 1 a. ta. — P. argemone, 1 a. SO: Domarringen. S: (Vi- 
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bergstad, Eqt). T: (Vret, Eqt). B: Eksund. — P. rhoeas, la. ÖE: Fyrby. H: 
Lindö (PON). T: (Hageby, Eqt). SJ: (Hjortstorp, Eqt).

Corydalis fabacea, lb. II: Västerbyholm. — C. solida v. laxa, lc. ÖE: 
(Ekbacken, Eqt), H: Västerbyholm. — C. puinila, la. ÖE: Marieborg, Ek
backen vid Karlsro. H: ta. S: Fröberga.

Fumaria officinalis, 1 a. a.
Brassica campestris, la. ÖE: Hagsäter, Västgötetorp, Tingsbrötan. M: 

Godsbangården. H: Sylten. SJ: (Ljura, N). B: (Eksund stn, EA). (a enl. 
Eqt). — B. nigra, lb. ÖE: Sandbyhov, (Fiskeby, S). H: (Slakthuset, N), 
(Tullhuset, Hyl).

Sinapis arvensis, 1 a. a. — S. alba, 1 c. ÖE: (Sandbyhov, N). H: Öhmans- 
kajen, Saltängen, Västerbyholm, (Tullhuset, Hyl).

Erucastrum gallicum, 1 c. II: Röda Stugans gata nära Öhmanskajen. 
Diplotaxis tenuifolia, 2c. JI: (Barlastplatsen, S). — D. muralis, la. ÖE: 

Fiskeby stn, Marieborg. M: Centralstn, Godsbangården. B: Eksund stn.
Raphanus raphanistrum, la. ÖE: Ristområdet ta, Leonardsberg, Tall

backen. M: (Folkparken, N). II: Kråkvilan. S: Bjärby. SJ: Prostängen, 
Karstorp.

Lepidium campestre, 1 a. ÖE: Glanstranden vid Svärtinge villasamhälle. 
S: Berga. B: Odinslund, Eksund, (Kyrkan, Eqt). — L. virginicum, 2 c. 
(Östra Folkskolan, S). — L. densiflorum, la. M: (Centralstn, EA). H: Oxel- 
bergen, Kråkvilan, (Ö. stn, EA). B: (Eksund stn, EA). Dbg: Djurön. — L. 
ruderale, la. M-H -SO: Innerstaden ta. SJ: Hagby. B: Tegelbruket, 
Kneippbaden.

Coronopus squamatus, 2c. M: (Dragsgärdet, Eqt). II: (Barlastplatsen, S). 
Isatis tinctoria, 3 c. Risinge: (Häradstorp, Skolan, Wbg).
Thlaspi arvense, 1 a. a. Th. perfoliatum, 3a. Tli. alpestre, la. ÖE: 

Marieborg, Ekbacken vid Karlsro, Ingelstad, Fiskeby gård. SO: Ström
backen. II: Sylten. SJ: Ensjöns villasamhälle, Ekliden. B: Helgetorp, (Ek
sund, N).

Capsella bursa-pastoris, 1 a. a.
Cochlearia danica, 3 a.
Subularia aquatica, la. ÖE: Risten, (Himmelstalund, S), (Fiskeby, Kbg). 
Neslia paniculata, lb. ÖE: Sjöslätten. H: Lindö, Kråkvilan (PON). S: 

(Berga, St. Malm, Eqt).
Bunias orientalis, 1 a. a.
Alyssum alyssoides, 1 a. ÖE: Fiskeby stn. M: (Lokstallarna, N). B: Ek

sund, (Torp, EA).
Berteroa incana, la. ÖE: Svärtinge villasamhälle, (Karlsro, EA). M: 

Himmelstalund, Godsbangården, (Ståthöga, EA). II: Kråkvilan, Sylten, 
Lindö. S: Aborreberg. SJ: Tläradsviken.

Draba muralis, 3 a.
Erophila verna, 1 a. a.
Armoracia rusticana, 1 a. ta.
Cardamine bulbifera, 3a. Dbg: Djurön. — C. impatiens, la. ÖE: Lovise- 

berg, (Ekbacken, N). H: Trastvägen 21. B: Berget Ö om L. Runken. —- 
C. hirsuta, 3a. — C. flexuosa, lc. B: Bårleja. — C. parviflora, lc. ÖE: Tall-
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holmen i Glan, Leonardsberg. B: Fiskeby öar, Glanstranden NO om Tor- 
lunda, (Skälv, S). — C. amara, 1 a. ÖE: Loviseberg, (Fiskeby, Eqt). SJ: 
(Hjortstorp, Lqt). B: (Eksund, Eqt). — C. pratensis, la. a.

Barbaren vulgaris, la. a. - B. stricta, la. ÖE: Svärtinge gård, Leonards
berg. SJ: Ensjön. B: Eksund, Vi, Viudden, Vattenverket, Alsätersjön.

Arabis hirsuta, la. ÖE: (Ekbacken, N). SO: (Frituna, Eqt). T: Kummelby. 
SJ: (Vilbergen, Eqt). B: (Kättsäter, Eqt). Dbg: Djurön.

Cardaminopsis arenosa, 1 a. ÖE: Fiskeby stn. H: (Gamla varvet, Kbg). — 
L. suecica, la. ÖE: Fiskeby stn, (Fyrby, EA). M: Godsbangården, (Ham
nen, PON). B: Eksund, Resebro på banvallen.

Arabidopsis thaliana, 1 a. a.
Turritis glabra, 1 a. ta.
Borippa silvestris, 2a. Il: (Barlastplatsen, N). Dbg: Djurön. R. islandica, 

1 a. ta.
Hesperis matronalis, 1 a. ta.
Erysimum hieracifolium, 2 a. SJ: (Smedby, J. Hellsten). — E. clieiran- 

thoides, 1 a. a.
Alliaria petiolata, la. ÖE: Gröndalen. H: Sylten, Kråkvilan, Västerby- 

holm, Boudden. SO: Strömbacken. B: Eksund, Kättsäter.
Sisymbrium Loeselii, 1 c. M: (Dragsgärdet, S). H: Öhmanskajen, (Kråk

vilan, S). SO: (Södra Tullen, S). — S. altissimum, 1 c. M: Mäster Påvels 
gränd, (Dragsgärdet, Åbackarna, S). II: Kråkvilan, Öhmanskajen, (Krono- 
magasinet, N). S. officinale, 1 a. ÖE: Skrikhult, Gröndalen, Ringstads 
grustag. M: Saltängen, Godsbangården, Mäster Påvels gränd, Fängelset, 
Drag. S: Kyrkan. SJ: Klingsberg.

Camelina microcarpa, 2 a. M: (Norra Kyrkogården, Eqt). II: (Hamnen, 
PON). — C. alyssum, lb. II: Öhmanskajen (allm. enl. Eqt).

Descurainia sophia, 1 a. ta. Innerstaden a.
Reseda lutea, 2 c. M: (Johannisborg, Hyl).
Sedum telephium, la. a. — S. rupestre, 3a. — S. album, la. ta. — S. 

annuum, la. ta. — S. sexangulare, la. II: Sylten, Kråkvilan, Lindö, Väs- 
terbyholm. S: Berga, Bjärby. — S. acre, la. a.

Crassula aquatica, 2 b. (Norrköping, S).
Parnassia palustris, 1 a. ÖE: Gåsbäcken, Ringstadsmossen. SJ: Vrinnevid- 

skogen, Hårstorp, Vagnsmossen. B: Bårleja, Häradsudden, Snickartorp, 
Resebromossen. (Allm., Eqt.)

Saxifraga tridactylites, 1 a. H: (Sylten, Lindö, Eqt). S: Kråkvilan. Dbg: 
Marbystranden. — S. granulata, 1 a. a.

Chrysosplenium alternifolium, la. ÖE: Loviseberg. B: Häradsudden, 
Toren, Sluttningen mot Asplången.

Ribes uva-crispa, 1 a. ta. R. nigrum, 1 a. ta. — R. silvestre, 1 a. ÖE: 
Rist, Tingsbrötan, Sjöslätten. S: Malm. SJ: Ensjöns villasamhälle. B: 
Resebro. — R. alpinum, la. ta.

Spiraea salicifolia, 1 c. ÖE: Fiskeby. B: Alsäter.
Filipendula ulmaria, la. a. — F. vulgaris, 1 a. ta.
Prunus spinosa, la. a. Dock ej i Ristområdet. — P. domestica, lb. B: 

Alsäter, (Klinga, Eqt). Kvillinge: (Häradssveden, Eqt). — P. avium, la. ta.
— P. padus, 1 a. ta.
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Rubus chamaemorus, la. ÖE: Ristområdet a, Ringstadsmossen. T: 
Vagnsmossen, SJ: Petterslund. B: Bårleja. — R. arcticus, 3a. — R. saxa- 
tilis, 1 a. a. — R. idaeus, 1 a. a. — R. nessensis, 1 a. ÖE: Ristområdet ta, 
Tingsbrötan. SJ: Evelund. — R. sulcatus, 3a. - R. plicatus, 3b. — R. 
lliyrsanthus, 2a. ÖE: (Ö. Eneby, S), (Skogslottberget, S). — R. Hartmani, 
3a. — R. Bellardii, 3a. — R. aureolus, la. ÖE: Fiskeby gård. S: Gräsnäs. 
T: (Hageby, Eqt). SJ: Evelund. — R. gothicus, 3 a. — R. Walilbergii, 3 a. 

R. caesius, la. ÖE: Glanstranden ta, Himmelstalund. B: Fiskeby öar. 
Fragaris vesca, la. a. — F. viridis, 1 a. ta. Dock ej i Ristområdet. — F. 

moschata, la. M: Himmelstalund. H: Sylten. T: Ensjön. SJ: Evelund, 
Vallby.

Potentilla palustris, 1 a. a. — P. argentea, la. a. P. norvegica, la. ÖE:
Ringstadsmossen. M: Gästgivarhagen. H: (Hamnen, N). SJ: Gamla Ö, 
Evelund, (Hjortstorp, N). B: Vi. — P. intermedia, 2 a. H: (Barlastplatsen, 
S). Krokek: Jvstn. - P. thuringiaca, 3a. — P. Crantzii, la. ta. — P. Taber- 
naemontani, la. ÖE: Ryssnäs. H: Kråkvilan, Västerbyholm. S: ta. B: Eda. 
— P. erecta, 1 a. a. — P. reptans, 1 a. a. — P. anserina, 1 a. a.

Alchemilla glaucescens, la. a. — A. plicata, 3c. Risinge: (Finspång, 
Häradstorp, Wbg). -- A. pastoralis, la. SJ: Lida kulle, Evelundsvägen. H: 
Oxelbergen. SO: (Lennings sjukhem, S). S: Dömestad. — A. filicaulis, la. 
ÖE: Gåsbäcken, Loviseberg. B: Löt. — v. vestita, la. ÖE: Loviseberg, 
Puksten. H: (Sylten, S). B: Borgsholm, L:a Åkemossen. - A. snbglobosa, 
la. ÖE: Loviseberg. M: (Folkparken, N). H: (Sylten, S). SJ: Karstorp. — 
A. acutiloba, 2a. SO: (Lennings sjukhem, S). A. micans, la. ÖE: Lovise
berg, Tallbacken, (Svärtinge, S). H: (Kråkvilan, S). T: Kummelby stn. 
B: Kättsäter, Sundet. — A. subcrenata, la. ÖE: Himmelstalund. II: Sylten. 
S: Bjärby. SO: (Lennings sjukhem, S). — A. glabra, la. ÖE: Loviseberg, 
(Ekbacken, N). M: (Himmelstalund, S). H: Västerbyholm. S: Berga. B: 
Borgsholm, Baggetorp, Sundet. — A. glomerulans, 2 c. B: (Herrebrokärren, 
CFL).

Rosa majalis, la. S: Berga, Gräsnäs. T: Fransberg, Johannisdal. SJ: 
Jonstorp, Evelundsvägen, Ensjöns villasamhälle. B: Helgetorp, Härads- 
udden, L. Åkemossen, Skälv, Baggetorp, Kullen, Borgsholm. — R. rugosa, 
1 c. M: Drag. II: Kråkvilan. — R. villosa, 1 a. ta. - R. Sherardi, 1 a. ÖE: 
Ekbacken vid Karlsro. — R. rubiginosa, la. H: (Kråkvilan, Lindö, Eqt). 
T: Kummelby stn. SJ: (Hjortstorp, Eqt). — R. dumalis, la. SJ: Karstorp. 
B: Baggetorp. — R. canina, 1 a. a.

Agrimonia odorata, 3a. — A. eupatoria, la. ta. Dock ej i Ristområdet. 
Sanguisorba minor, 3 a.
Amelanchier spicata, la. B: Odinslund, Tegelbruket, Torlunda.
Pyrus communis, la. ÖE: (Ekbacken, Eqt). T: Sten. Krokek: Erlands- 

torp.
Sorbus intermedia, 1 a. ta. — S. aucuparia, 1 a. a.
Malus silvestris, la. ÖE: Rosendalsbranten. H: Västerbyholm. B: Bår

leja, Leverstad.
Crataegus oxyacantha, 2 a. ÖE: (Ekbacken, Eqt). M: (Himmelstalund, Eqt). 

SO: (Domarringen, N). — C. calycina, la. ÖE: Ekbacken vid Karlsro. H: 
(Sylten, N). S: Sörby. SJ: Smedby. — C. monogyna, la. ÖE: Ekbacken vid
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Karlsro. M: (Himmelstalund, N). H: Sylten. SJ: Lida kulle, (Hjortstorp, 
Eqt). SO: Klingsberg. B: Vattenreservoaren.

Cotoneaster integerrimus, la. ÖE: Ekbacken vid Karlsro. II: Västerby- 
holm. S: Aborreberg, Berga, Bjärby, Sidkälla. T: Gullborg. SO: Galgberget. 
B: (Skälv, N). — C. melanocarpus, 2b. H: (Sylten, N). SO: (Klingsberg, Eqt). 

Geum urbanum, 1 a. a. — G. rivale, 1 a. a.
Lupinus polyphyllus, la. ÖE: Sörbyvägen. Kvillinge: (Åby stn, EA). 
Genista tinctoria, 2 a. II: (Sylten, N).
Cytisus scoparius, 3 a.
Ononis hircina, 1 a. ÖE: (Ekbacken, Eqt). H: (Kråkvilan, Eqt). S: Aborre

berg, Berga, Dömestad. SJ: (Hjortstorp, Eqt). B: (Borg, N).
Medicago lupulina, la. a. M. falcata, 2a. (Spinnhuset, Eqt), (Norr

köping, N). — M. sativa, la. ÖE: Fiskeby stn. M: Johannisborg. S: Frö
berga. SO: Galgberget. B: Baggetorp, Alsäter, Leverstad. — M. minima, 
2c. ÖE: (Sandbyhov, N). H: (Hamnen, N).

Melilotus altissimus, la. II: Saltängen, (Tullhuset, Hyl). — M. albus, la. 
ta. 1 innerstaden a. — M. officinalis, la. ÖE: Sandbyhov, Svärtinge. M: 
Gästgivarhagen, Reningsverket. II: Sylten, Slakthuset, Kråkvilan. B: 
Odinslund, Leverstad. Sprider sig längs E4.

Trifolium dubium, lb. ÖE: Leonardsberg. SO: Lasarettet (EvK). — T. 
campestre, 1 a. ta. — T. aureum, la. ta. — T. spadiceum, 2b. ÖE: (Fiskeby 
stn, Kbg). M: (Ståthöga, Eqt). II: (Händelö, Eqt). T. hybridum, la. a.
— T. repens, 1 a. a. — T. montanum, 1 a. II: Oxelbergen, S: Aborreberg, 
Berga, Lundby. B: Baggetorp, Helgetorp, Häradsudden. T. fragiferum, 
3a. Dbg: Djurön, Kårholmen. — T. arvense, la. ta. T. pratense, la. a.
— T. medium, 1 a. ta.

Anthyllis vulneraria, 1 a. ta.
Lotus corniculatus, la. a. L. uliginosus, 3a.
Astragalus glycyphyllus, 1 a. ÖE: Loviseberg, Gröndalen, Rosendalsbran- 

ten. T: Johannisdal. II: Kråkvilan. SJ: Evelundsvägen. B: Alsäter, Ek
sund, Lläradsudden, Sluttningen mot Asplången.

Vicia hirsuta, la. ta. —V. tetrasperma, la. ta. V. pisiformis, la. ÖE: 
Rosendalsbranten flerstädes. — V. dumetorum, 3a. V. cassubica, la. 
ÖE: Ristområdet ta. T: Johannisdal, Hållstaudde, SJ: ta. B: ta. — V. silva- 
tica. ÖE: Loviseberg. T: (Vret, Eqt). B: Häradsudden, Baggetorp, LIagsäter, 
Alsätersjön. - V. cracca, la. a. — V. tenuifolia, 3c. Risinge: (Häradstorp, 
Wbg). — V. villosa, la. ÖE: Sandbyhov, (Svärtinge, N). II: Sjötullsgatan, 
Lindö gård, (Sylten, N). S: Bjärby, Eneby. T: Tingstad hpl. SJ: Ljura gård. 

V. sepium, 1 a. a. — V. lathyroides, 1 a. ÖE: (Ekbacken, N, S). II: Lindö.
— V. angustifolia, la. ÖE: Gåsbäcken, Svärtinge. II: (Hamnen, N). 

Latliyrus silvestris, la. ÖE: (Svärtinge, Eqt). SJ: (Lljortstorp, Eqt). B:
Häradsudden, L. Åsängen. — L. heterophyllus, 3a. — L. pratensis, la. a.

— L. palustris, la. ÖE: (Marieborg, Eqt). II: Hanholmen. B: Borgsholm, 
Herrebro, Tröstad. - L. montanus, 1 a. a. — L. niger, 1 a. ÖE: Loviseberg, 
Västgötetorp. H: Lindö. T: Johannisdal. SJ: Hårstorp, Jonstorp, Gamla Ö, 
Evelundsvägen. B: Borgsholm, Häradsudden, Resebro, Alsäter, Baggetorp.
•— L. vernus, la. ÖE: Ryssnäs, Loviseberg. SJ: Klastorp. B: Borgsholm, 
Ingeltorp, (Kättsäter, N). (Ta enl. Eqt.)
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Oxalis acetosella, la. a. — 0. stricta, 2c. M: (Centralfängelset, CFL). 
Geranium sanguineum, la. ÖE: Rist, Västgötetorp, Gåsbäcken, Lovise- 

berg, Puksten. H: Melby, Västerbyholm. T: Johannisdal. SJ: Jonstorp. B: 
Skälv, Borgsholm, Bårleja. — G. columbinum, la. ÖE: Loviseberg, Rosen- 
dalsbranten. H: Stuveribolaget, Sylten, Västerbyholm. S: Berga, Fröberga. 
SJ: Lida kulle. — G. disseetum, lb. SJ: Vallby. Krokek: (Marmorbruket, 
S). — G. silvaticum, la. a-ta. — G. pratense, la. SJ: Mellan Ljuraberget 
och Dagsbergsvägen, (Hjortstorp, Eqt). — G. ianuginosum, 3b. — G. 
bohemicum, 3a. — G. pyrenaicum, 3a. Täby: Mem. — G. molle, lb. ÖE: 
Puksten. SJ: (Hjortstorp, Eqt). Tåby: Mem. — G. pusillum, la. a. — G. 
lucidum, 3a. Dbg: Djurön. — G. robertianum, la. a.

Erodium cicutarium, la. ta.
Linum catharticum, 1 a. ta.
Polygala comosa, 2 c. H: (Lindö, Eqt). S: (Kråkvilan, N). SJ: (Vilbergen, 

Eqt). — P. vulgaris, la. a. — P. amarella, 2a. H: (Lindö, S). S: (Kyrkan, 
Eqt). SJ: (Jonstorp, Eqt).

Euphorbia esula, 2 a. B: (Eksund stn, EA), (V. Lund, S). — E. cypa- 
rissias, 1 a. ÖE: Svärtinge villasamhälle. T: (Kyrkan, N). — E. peplus, 1 a. a. 
— E. helioscopia, 1 a. a.

Callitriche stagnalis, 3a. — C. verna, la. ta. — C. polymorpha, la. ta. —- 
C. intermedia, 3a. — C. hermaphroditica, la. ÖE: Himmelstalund. T: En
sjöns avlopp.

Acer platanoides, 1 a. ta.
Impatiens noli-tangere, la. ÖE: Loviseberg. — I. glanduligera, la. ÖE: 

Grimstad. II: Lindö. — I. parviflora, 3 a. Kvillinge: Åby.
Rhamnus catharticus, 1 a. ta. Rh. frangula, 1 a. a.
Tilia cordata, 1 a. ta.
Malva alcea, 1 a. SO: Frituna. — M. moschata, 1 a. ta. — M. silvestris, 1 c. 

SJ: (Karlstorp, Eqt). B: Smedstorp. — M. neglecta, 1 a. ta. — M. pusilla, 
la. ÖE: Sveden. M: Gästgivarhagen, Fosfaten (CFL). II: Kråkvilan (CFL). 
S: Sidkälla. SJ: (Frituna, Gamla Ö, Eqt). B: (Herrebro, N).

Hypericum montanum, la. ÖE: Loviseberg, Rosendalsbranten. T: 
Fransberg, Johannisdal. SJ: Evelundsvägen, Jonstorp, Gamla Ö, Kars- 
torp. B: Kättsäter, Alsäter, Häradsudden, L. Åsängen, Baggetorp, Slutt
ningen mot Asplången. — H. hirsutum, 2 c. SJ: (Evelund, Eqt). — H. ma- 
culatum, 1 a. a. — H. perforatum, 1 a. a.

Elatine hydropiper, 2 a. ÖE: (Himmelstalund, S). II: (Röda stugan, Eqt). 
Helianthemum nummularium, 1 a. T: Alm. SJ: Jonstorp, Gamla Ö, Ek- 

liden, Evelundsvägen, B: Baggetorp (allm. enl. Eqt).
Drosera rotundifolia, la. ÖE: Ristområdet a, Ringstadsmossen. T-SJ: 

Vagnsmossen. B: Skärlunda, Alsäter, Toren, Leverstad. — D. anglica, la. 
ÖE: Ristområdet ta. T-SJ: Vagnsmossen. — D. intermedia, la. ÖE: Rist
området ta. T-SJ: Vagnsmossen (Hjortstorp, Eqt).

Viola odorata, 1 a. ta i närheten av bebyggelse. — V. hirta, 1 a. ta. — V. 
mirabilis, la. ÖE: Gåsen, Loviseberg. SJ: Klastorp, (Hjortstorp, Eqt). B: 
Häradsudden. —V. riviniana, la. ta. — V. reichenbachiana, 2b. ÖE: (Leo
nardsberg, Eqt). - V. rupestris, la. ÖE: (Enebymo, Eqt). H: (Sylten, Eqt). 
SJ: Brånnestad, (Vilbergen, Eqt). B: Viudden. — V. canina, la. a. —
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Y. montana, 1 a. ÖE: Gåsbäcken. SJ: Evelund, (Kårtorp, N). Kvillinge: Malmö.
— V. stagnina, la. ÖE: Gladlunda, (Fiskeby, Eqt). B: Vi, Viudden, Glan- 

stranden NO om Torlunda. — V. epipsila, la. ÖE: Ringstadsmossen. SJ: 
(Hjortstorp, Eqt). — V. palustris, la. a. - V. arvensis, la. a. — V. tri
color, 1 a. a.

Daphne mezereum, 1 a. ÖE: Ristområdet ta. SJ: Evelund. S: (Aborre- 
berg, N). B: Bårleja, Häradsudden.

Peplis portula, la. ÖE: Leonardsberg, (Ringstad, Kbg). S: Bjärby. T: 
Gullborg, Stensvad. SJ: Gamla Ö.

Lythrum salicaria, 1 a. a.
Epilobium hirsutum, 1 c. M: Kv. Gördeln nr 11. H: (Ö. Station, N). — 

E. parviflorum, 2 a. ÖE: (Loviseberg, Kbg), B: (Herrebrokärren, CFL). — 
E. montanum, la. a. — E. collinum, la. ÖE: Rosendalsbranten. — E. 
roseum, la. M: Drag, Kv. Gördeln nr 11. Il: Saltängen, Fländelö. SO: V. 
Grytsgatan. B: Eksund. — E. adenocaulon, la. ÖE: Loviseberg, Leonards
berg, Ringstadsmossen. M: Kv. Gördeln nr 11. H: Västerbyholm, T: L. Gull
borg, Kummelby stn, Ensjön. B: Tröstad, Leverstad, Alsäter, Toren. - 
E. rubescens, la. ta. Vanlig som ogräs på gårdar och tomter i stadens 
centrala delar. — E. adnatum, lc. ÖE: (Loviseberg, Wbg). SJ: Gamla Ö. 
(Av mig tidigare för Kolmården refererade lokaluppgifter av Eqt och Kbg 
för E. ielragonum torde enligt påpekande av E. Almquist avse E. Lamyi.)
- E. Lamyi, 1 b. ÖE: Loviseberg. — E. obscurum, la. ÖE: Rosendals

branten. SJ: Evelund. B: Bårleja. — E. palustre, la. a.
Chamenaerion angustifolium, 1 a. a.
Oenothera biennis, 1 a. ÖE: Ringstads grustag. M: Sandby, Godsbangår

den. II: Sylten, Röda Stugan, Kråkvilan.
Circaea alpina. ÖE: Loviseberg. B: Bårleja.
Myriophyllum verticillatum, la. ÖE: Glanstranden vid Svärtinge, Leo

nardsberg. SJ: (Gamla Ö, Eqt). B: Eksund. — M. spicatum, la. ÖE: Skar- 
säter, Gladlunda. H: Hanholmen, (Motala Ström, Eqt). T: Ensjön. — M. 
alterniflorum, la. ÖE: Risten, Skarsäter, Gladlunda. M: (Himmelstalund, 
Eqt).

Hippuris vulgaris, 1 a. ÖE: Gölen NV om Puksten, Leonardsberg, (Marie
borg, Fiskeby, Eqt), (Svärtinge, PON). II: (Lindö, S). SJ: (Ljurabäck, Eqt). 
B: Snickartorp, Eda.

Hedera helix, 3 a.
Sanicula europaea, la. ÖE: Rosendalsbranten. SJ: (Hjortstorp, Eqt). B: 

Borgsholm, Bårleja, Häradsudden.
Chaerophyllum temulum, 1 c. II: Sylten, (Kråkvilan, N). SJ: (Hjorts

torp, Eqt).
Anthriscus silvestris, 1 a. a.
Myrrhis odorata, la. ÖE: (Ringstad, Eqt). M: Himmelstalund. T: Johan- 

nisdal. B: Odinslund.
Torilis japonica, la. II: Lindö. T: Fransmans backe. SJ: Lida kulle, 

Evelund, (Ljura, Eqt).
Conium maculatum, lb. M: Ståthöga. H: Kråkvilan, (Sylten, Kbg), (Ham

nen, S). B: Helgetorp.
Pleurospermum austriacum, 3 a.
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Cicuta virosa, 1 a. ta.
Carum carvi, 1 a. a.
Pimpinella major, 3a. Kvillinge: Åby (Tyler 1961). - P. saxifraga, la. a. 
Aegopodium podagraria, 1 a. a.
Sium latifolium, 1 a. ta.
Seseli libanotis, 2a. SJ: (Hjortstorp, Eqt), B: (Tröstad, Eqt).
Oenanthe aquatica, 1 a. ta.
Aethusa cynapium, 1 a. ta.
Selinum carvifolia, la. ÖE: Loviseberg, Gladlunda. S: Lundby, Hållstad, 

Gräsnäs. T: Alm, Fransberg. SJ: Jonstorp, Evelundsvägen, Hårstorp. B: Vi
udden, Helgetorp, Bårleja, Åsängen, Ingeltorp, Syttorp, L. Åkemossen, 
Kättsäter. (Täml. sällsynt, Eqt.)

Angelica silvestris, la. ta. — A. archangelica, la. S: Aborreberg. 
Levisticum officinale, 2b. SJ: (Hjortstorp, Eqt).
Peucedanum ostruthium, 2c. ÖE: (Ö. Eneby, S, Eqt). — P. palustre la. a. 
Pastinaca sativa, la. ÖE: Sveden, Sörby, Fiskeby, Fyrby. M: Godsban

gården, Johannisborg. H: Kråkvilan, Röda Stugans gata, Lindö. B: Tegel
bruket.

Heracleum sphondylium, la. ta.
Laserpitium latifolium, 1 a. SJ: Jonstorp, (Hjortstorp, Eqt). B: Borgs- 

holm, Hagsäter, Alsätersjön.
Daucus carota, la. ÖE: Sjösäter, på slätten ta. Vikbolandsbygden a. 

I övrigt ta (sails., Eqt).
Chimaphila umbellata, la. ÖE: 900 m SO om Gröndalen. SJ: (Hjorts

torp, Hårstorp, Eqt). B: Baggetorp, Alsäter, Helgetorp, Häradsudden. 
Moneses uniflora, 1 a. ÖE: Gåsbäcken. SJ: (Hjortstorp, Evelund, Eqt). 
Pyrola minor, 1 a. ta. — P. media, 1 a. ÖE: Oxögat, Västgötetorp, Gås

bäcken, (Ringstad, Kbg). SJ: Johannisdal. — P. rotundifolia, 1 a. ta. — P. 
chlorantha, la. ÖE: Ristområdet ta, Ringstad. T: Johannisdal. SJ: Hårs
torp. B: Eda, Asplången, Baggetorp, Svinsäter, Smedstorp.

Ramischia secunda, 1 a. a.
Monotropa hypopitus, la. ta. — M. hypopliegea, 3a.
Ledum palustre, la. ÖE: Ristområdet a, Ringstadsmossen. T-SJ-B: ta. 
Andromeda polifolia, la. ÖE: Ristområdet a. T-SJ: Vagnsmossen. B: 

Eda, Resebromossen.
Arctostaphylos uva-ursi, la. ÖE: Ristområdet a. T: Ensjön, Johannis

dal. SJ-B: ta.
Vaccinum vitis-idaea, la. a. V. uliginosum, la. a-ta. — V. myrtillus,

la. a. — V. oxycoccus, la. ÖE: Ristområdet a, Ringstadsmossen. T—SJ: 
Vagnsmossen. SJ: Petterslund. B: ta. —V. microcarpus, la. ÖE: L. Orr- 
kojgölen.

Calluna vulgaris, 1 a. a.
Erica tetralix, 3 a.
Empetrum nigrum, la. ÖE: Ristområdet a, Ringstadsmossen, Hillerstad. 

H: (Lindö, Eqt). T: Vagnsmossen, Johannisdal. SJ-B: ta.
Primula veris, la. a. — P. farinosa, 2a. ÖE: (Ekbacken, Eqt). H: (Lindö, 

S, N), (Kråkvilan, Kbg). SJ: (Hjortstorp, Eqt).
Androsace septentrionalis, la. M: Godsbangården. B: Eksund.
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Hottonia palustris, 1 a. ta.
Lysimachia vulgaris, 1 a. a. — L. nummularia, 1 a. ÖE: Glanstranden ta. 

H: Lindö. B: Eksund, (Kättsäter, N). — L. thyrsiflora, 1 a. ta.
Trientalis europaea, 1 a. a.
Glaux maritima, 1 a. H: Lindö. S: Aborreberg.
Anagallis arvensis, 2 b. II: (Kronomagasinet, N). (Lindö, PON), (Oxel- 

bergen, Hyl).
Armeria maritima, la. M: (Himmelstalund, N), (Abackarna, S). H: 

(Lindö, S). SJ: Klingsberg, Lida kulle.
Centaurium vulgare, 2a. S: (Aborreberg, Eqt). — C. minus, 3b. ■— C. 

pulchellum, 2 a. II: (Lindö, Eqt). Dbg: Djurön.
Gentianella campestris, 1 a. ÖE: Gåsbäcken, Puksten. M: (Himmelsta

lund, Eqt). II: Berga, (Lindö, S). SJ: (Hjortstorp, Vrinnevidskogen, Eqt). 
G. uliginosa, 3 a. - G. amarella, 2 c. H: (Lindö, Eqt). B: (Kättsäter, Eqt). 

Menyanthes trifoliata, 1 a. a.
Nymphoides peltata, 3c. Risinge: (Gron, Stjärnviksån, Hultbosjön, Åm- 

lången, Ysundaån, Glan, CFL 1959).
Cynanchum vineetoxicum, 1 a. ta.
Fraxinus excelsior, 1 a. ta.
Ligustrum vulgare, 3 a.
Convolvulus arvensis, 1 a. ta i slättbygd.
Calystegia sepium, 1 a. ta.
Cuscuta europaea, la. H: (Lindö, S). T: Fransberg. SJ: (Hjortstorp, Eqt). 

— C. epithymum, la. ÖE: (Ringstad, S). SJ: (Ljura, Eqt). B: Baggetorp. 
Dbg: Bråborg.

Polemonium coeruleum, 2a. II: (Kråkvilan, CFL).
Litliospermum officinale, 3a. — L. arvense, la. H: (Lindö, PON). S: 

Eneby. B: Alsäter. (Allm., Eqt.)
Echiuin vulgare, 1 a. T: Fransberg. B: Eksund.
Symphytum officinale, la. ÖE: Hallbergsvägen. AI: Godsbangården, 

Ståthöga, Johannisborg. T: (Hagby, Eqt). SJ: Jonstorp, (Hjortstorp, N), 
(Kårtorp, Eqt). — S. uplandicum, la. ÖE: Svärtinge villasamhälle, Sjö
slätten. M: (Johannisborg, N). H: (Sylten, N). SJ: Häradsviken. — S. 
asperum, 3a. Koillinge: Åby 1961.

Anehusa officinalis, 1 a. ta. - A. arvensis, 1 a. a.
Nonea versicolor, 1 c. SO: Domarringen.
Pulmonaria officinalis, 1 a. ÖE: Loviseberg, Rosendalsbranten. II: Östra 

Lindö. SJ: Klastorp, (Hjortstorp, Eqt). S: (St. Malm, Eqt). B: Borgsholm, 
Häradsudden, (Vi, Eqt).

Lappula myosotis, 2a. M: (Dragsgärdet, S). SO: (Södertull, N).
Myosotis palustris, la. a. — M. laxa, la. ta. - M. silvatica, la. ÖE: Ek

backen vid Karlsro. II: Sylten, Lindö. B: Kättsäter. — M. arvensis, la. a.
M. hispida, la. a. M. stricta, 1 a. a. M. discolor, 1 a. ÖE: Fiskeby, 

Leonardsberg. T: (Sten, Kbg). B: Alsäter, Eksund.
Asperugo procumbens, la. ÖE: Fiskeby stn. M: (Riksbron, N). II: (Lindö, 

Eqt). T: (Åselstad, Eqt). SJ: (Gamla Ö, Eqt), (Klingsberg, S).
Cynoglossum officinale, la. ÖE: Sandbyhov. M: Godsbangården, Sandby. 

II: Sylten.
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Ajuga pyramidalis, la. a.
Scutellaria galericulata, 1 a. a. — S. hastifolia, 3 a.
Marrubium vulgare, 2b. SJ: (Hjortstorp, Eqt).
Nepeta cataria, 3 a.
Glechoma hederacea, 1 a. ta.
Dracocephalum thymiflorum, 3 b. (Norrköping, Malme.)
Prunella vulgaris, 1 a. a.
Galeopsis ladanum, 2 a. T: (Sten, Eqt). SJ: (Hjortstorp, Evelund, Eqt). 

— G. bifida, la. a. — G. tetrahit, 1 a. a. — G. speciosa, 1 a. a.
Lamium galeobdolum, 3 a. Krokek: Erlandstorp (inplanterad och för

vildad). — L. album, la. M och H: ta. — L. purpureum, 1 a. a. — L. hybri- 
dum, la. ÖE: Hillerstad. M: Ståthöga, (Folkparken, N). II: Ö. stn, (Sylten, 
N). SJ: Frituna, Lida kulle. B: Bårleja. — L. moluccellifoliuin, 2a. ÖE: 
(Marieborg, Eqt). — L. amplexicaule, 1 a. ta.

Leonurus eardiaca, 1 a. M: (Norrtull, Eqt). II: (Sylten, PON). T: Frans- 
berg. SJ: (FIjortstorp, Eqt).

Stachys silvatica, 1 a. ÖE: Loviseberg. II: Västerbyholm. B: Bårleja, 
Häradsudden, Asplången. — S. palustris, la. ta.

Salvia pratensis, 3a. — S. verticillata, 2c. M: (Dragsgärdet, S).
Satureja vulgaris, 1 a. ta. — S. acinos, 1 a. ÖE: Loviseberg. M: Godsban

gården. II: Saltängsgatan, Kråkvilan. S: Berga, Fröberga, Lundby. B: Syt- 
torp.

Origanum vulgare, la. ÖE: Loviseberg. H: (Lindö, Eqt). SJ: (Navestad, 
Eqt). B: Häradsudden. Dbg: Djurön.

Thymus pulegioides, la. M: Karl Johans park mot strömmen. — Th. 
serpyllum, la. Enebyslätten ta, Vikbolandsbygden a. B: Alsäter.

Lycopus europaeus, 1 a. ta.
Mentha gentilis, 2c. SJ: (Ljura bäck, Eqt). — M. aquatica, la. H: Han

holmen, Händelö. S: Aborreberg. — M. arvensis, 1 a. a.
Lycium lialimifolium, 2 c. M: (N. Kyrkogården, Eqt).
Hyoscyamus niger, la. M: Gästgivarhagen. II: (Sylten, N), (Good Year, 

PON), (allm., Eqt).
Solanum dulcamara, 1 a. ta. — S. nigrum, 1 a. ÖE: Sveden. M, H, SO: ta. 

B: (Herrebro, N). v. chlorocarpum, M: Gästgivarhagen.
Datura stramonium, 2b. ÖE: (Sandbyhov, N).
Verbascum thapsus, 1 a. ta. — V. nigrum, 1 a. ta.
Linaria vulgaris, 1 a. a. — L. repens, 1 a. ÖE: Puksten, Svärtinge villasam

hälle. SO: (V. Prom, V. skolan, S). B: Albrektstorp. — L. repens x vulgaris. 
ÖE: Puksten.

Chaenorrhinum minus, la. ÖE: Marieborg, Fiskeby stn. M: Drag, Central- 
stn, Godsbangården. II: Sylten, Ö stn, Öhmanskajen, Slakthuset. T: Kum
melby stn. B: Tegelbruket, Vattenverket, Eksund stn.

Scrophularia nodosa, 1 a. a.
Limosella aquatica, 1 c. ÖE: Glanstranden söder om Svärtinge gård. M: 

(Himmelstalund, Kbg).
Veronica longifolia, lc. ÖE: Gladlunda, Tallholmen, (Leonardsberg, Eqt). 

B: Berguddar i Glan väster om Vi och nordöst om Torlunda, (Öar i Glan, 
N, Eqt). — V. spicata, 2b. S: (St. Malm, Eqt). — V. serpyllifolia, la. a. —
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Y. triphylla, 2 c. (Norrköping, Kbg). — V. arvensis, la. a. - - V. verna, la. a. 
— Y. polita, 2c. H: (Kronomagasinet, N). V. agrestis, la. a. -- V. opaca, 
la. SO: Galgberget. — V. persica, la. ÖE: Leonardsberg. M: Ståthöga, 
Drag. H: Västerbyholm. T: Restad, Johannisdal. SJ: Jonstorp. SO: Do- 
marringen, Hörsalen, Frituna. B: Klinga. — V. hederifolia, 1 a. ta. — V. 
chamaedrys, 1 a. a. — V. scutellata, la. ta. f. villosa. B: Eda. — V. offici
nalis, la. a. — V. anagallis-aquatica, 2a. H: (Hamnen, N). S: (Lund, St. 
Malm, Eqt). T: (Hagby, Eqt). — V. beccabunga, 1 a. ta.

Digitalis purpurea, la. ÖE: Ringstad grustag. T: Ensjön. SJ: Gjuteriet. 
B: Eksund.

Melampyrum cristatum, la. ÖE: Marieborg. H: Mela. T: Johannisdal. 
SJ: Ekliden, Lida kulle (CFL). B: Skälv, Bårleja, Eda, Kullen. M. ar
vense, lb. SJ: (Hjortstorp, Eqt). B: Edaskogen. Dbg: Djurön. — M. ne- 
morosum, 2a. SJ: (Evelund, Eqt), (Vrinnevid, S). — M. pratense, la. a.
M. silvaticuin, la. ÖE: Ristområdet a. SJ: Klastorp, Evelund. B: Bårleja.

Euphrasia brevipila, 1 a. ta. — E. curta, 1 a. ÖE: Puksten, Grimstad. S: 
Berga. T: Stensvad. B: Alsäter, Eksund, Åsängen. — E. micrantha, 1 a. 
ÖE: Skrikhult, (Torpet Skogslotten, S). H: (Oxelbergen, Kbg). T: Johannis
dal (EvK). SJ: (Hjortstorp, Eqt). B: (Eksund, Bodin).

Odontites verna, 1 a. ta. — O. litoralis, 3 a.
Rhinanthus serotinus, 2a (allm., Eqt). — Rh. minor, la. a.
Pedicularis sceptrum-carolinum, 3b. — P. palustris, la. ÖE: Rist, (Svär- 

tinge, N). M: (Ståthöga, N). Ii: Händelö. S: Lundby. T: Vagnsmossen. 
(allm., Eqt). — P. silvatica, la. ÖE: Hagsäter, Yästgötetorp.

Lathraea squamaria, la. ÖE: Loviseberg.
Pinguicula vulgaris, la. ÖE: Gåsbäcken, Skrikhult, Hagsäter.
Utricularia vulgaris, la. ta. — U. intermedia, la. ÖE: Ristområdet a. i 

myrar. T: Sten, Vagnsmossen. B: Alsätersjön, Toren, Skärlunda. —- U. 
minor, la. II: Händelö. S: Aborreberg, Gräsnäs. SJ: Björksäter. B: Snickar- 
torp.

Plantago major, 1 a. a. - P. media, 1 a. ta. - P. lanceolata, 1 a. a. — P. 
maritima, 1 a. H: Hanholmen, Lindö. S: Aborreberg.

Littorella uniflora, la. ÖE: Svärtinge gård, Gladlunda. B: Glanstranden 
nordöst om Torlunda, (Tallholmen, Kbg).

Sherardia arvensis, 2c. H: (Djäkneberget, Eqt).
Galium boreale, la. a. — G. triandrum, 3a. — G. palustre, 1 a. a. - G. 

trifidum, la. B: Eksund. — G. odoratum, la. ÖE: Rosendalsbranten. M: 
(Himmelstalund, S). — G. uliginosum, la. a. — G. pumilum, 3a. — G. 
verum, la. a. G. mollugo, la. a. — G. aparine, la. ta. —G. Vaillantii, 
1 a. a. — G. spurium, 2 b (Ö. Eneby, Kbg).

Adoxa moschatellina, la. II: Ekbackarna vid Lindö gård, (Sylten, S). S: 
(Kråkvilan, S, N). SJ: (Kårtorp, Karlstorp, Eqt). B: Resebro, (Fiskeby, S). 

Sambucus nigra, 1 a. M: Ståthöga. B: Alsäter. ■— S. racemosa, 1 a. ta. 
Viburnum opulus, 1 a. ta.
Linnaea borealis, la. ÖE: Ristområdet ta, Ringstaskogen. SJ: Björksäter. 

B: ta i skogsbygden.
Lonicera periclymenum, 3 a. — L. coerulea, 3 b (Krokek, S). — L. xy- 

losteum, 1 a. ta.
Si>. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Yalerianella locusta, la. II: Lindö. S: Aborreberg. Dbg: Marby. — V. 
dentata, 2 c. M: (Bangården, S).

Valeriana officinalis, 1 a. T: Vadsbäcken. B: Resebro, Borgsholm, Löt. — 
V. sambucifolia, 1 a. B: Fiskeby öar.

Succisa pratensis, 1 a. a.
Knautia arvensis, 1 a. a.
Dipsacus fullonum, 1 c. H: (Tullhuset, Oxelbergen, Hyl). SJ: Klings

berg. - D. pilosus, 2c. M: (Drag, Eqt). SO: (Mässingsbruket, V. Tull, Eqt). 
Campanula cervicaria, la. ÖE: Knivsäter, (Svärtinge, N). B: Kättsäter.

— C. glomerata, la. H: Fågelsången. —- C. rapunculoides, la. ta. — C. 
trachelium, la. ÖE: Loviseberg. H: (Melby, N), (Mellan Lindö och Väster- 
byholm, Eqt). B: (Kättsäter, N). — C. latifolia, 3a. — C. rotundifolia, la. a.
- - C. persicifolia, 1 a. a. — C. patula, 1 a. ÖE: Ringstamossen, (Sörby, EA). 
M: (Himmelstalund, Eqt). SJ: Karstorp, Gamla Ö, Häradsviken, Kum
melby stn, (Vrinnevidskogen, N), (Evelund, Hjortstorp, Eqt).

Phyteuma spicatum, 3 a. Kvillinge: Åbymo.
Jasione montana, la. M: (Himmelstalund, Eqt). T: Johannisdal. SJ: 

(Ensjön, Eqt).
Lobelia dortmanna, la. ÖE: Risten, Käxten, (Glan, Eqt). SJ: (Ensjön, 

Eqt).
Eupatorium cannabinum, 3 a.
Bellis perennis, la. ÖE: Fiskeby gård. M: Ståthöga. SO: Strömbacken, 

(Lasarettet, N), Lennings park.
Solidago virgaurea, 1 a. a.
Aster linosyris, 2c. H: (SO om Sylten, N). — A. tripolium, la. S: Aborre

berg. Dbg: Djurön, Marby.
Erigeron canadense, la. ÖE: Karlsro (EA). M, H, SO: ta i innerstaden. 

B: Eksund, Skarptorp. — E. acre, la. ÖE: Gården Berget, Loviseberg, Gås
bäcken, Sörbyvägen, Sandbyhov, Himmelstalund. M: Godsbangården. B: 
Eksund.

Filago arvensis, la. ta. — F. minima, 2b. SJ: (Hjortstorp, Eqt). 
Antennaria dioeca, 1 a. ta.
Gnaphalium silvaticum, 1 a. a. — G. uliginosum, 1 a. a.
Inula salicina, 2a. SJ: (Navestad, Hageby, Eqt). B: (Klinga, CFL), (Mel

lan Kättsäter och Kullen, kortregister N). Dbg: Bråborg. — I. helenium, 
lb. II: Lindö (CFL). SJ: (Hjortstorp, Eqt). B: (Kättsäter, Helgetorp, 
Krogstorp, Eqt). Kvillinge: (Thorshag, S).

Bidens tripartita, 1 a. a. — B. cernua, la. ÖE: Hillerstad, Gladlunda, 
(Riksbron, Svärtinge, PON). S: Bjärby, Sidkälla, Gräsnäs, Sörby. T: Alm, 
Gullborg, Sten. SJ: Jonstorp, Björksäter. B: Baggetorp, Snickartorp, Al- 
säter, Resebro.

Galinsoga parviflora, 1 c. M: Kåkenhus, Fängelset. SO: Frituna. SJ: 
Ensjöns handelsträdgård. - G. ciliata, la. M: Gästgivarhagen. Krokek: 
Erlandstorp.

Anthemis tinctoria, 1 a. ÖE: ta. M: (Centralstn, Eqt). II: Kråkvilan, 
(Sylten, N). S: (Sidkälla, Eneby, N), (St. Malm, Eqt). SJ: Evelund. - A. 
arvensis, la. ÖE: Loviseberg. T: Alm. SJ: Björksäter. B: Svinsäter, Al- 
säter. — A. cotula, 3b.

NORRKÖPINGS KÄRLVÄXTFLORA
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Achillea ptarmica, 1 a. ta. — A. millefolium, 1 a. a.
Chrysanthemum vulgare, 1 a. ta. — Ch. leucanthemum, 1 a. a. — Ch. se- 

getum, 2 c. H: (Sylten, Kbg). B: (Alsater, Eqt). — Ch. parthenium, 2 b. 
(»Norrköping», 1922, B. Flach). Kvillinge: (Torshag, Eqt). 

Tripleurospermum maritimum, 1 a. a.
Matricaria recutita, 1 a. a. — M. matricarioides, 1 a. a.
Artemisia campestris, 1 a. M: (Abackarna, Eqt). H: Sylten, Oxelbergen, 

Kråkvilan. S: Berga, Fröberga. — A. vulgare, 1 a. a. — A. absinthium, 1 a. 
ÖE: Ringstad grustag, (Sandbyhov, N). S: Berga. SJ: Kummelby. B: Ek
sund, Skärlunda, (Herrebro, N).

Tussilago farfara, 1 a. a.
Petasites hybridus, la. ÖE: Marieborg. SO: Strömbacken.
Arnica montana, 1 a. ÖE: Hagsäter.
Senecio vulgaris, 1 a. a. — S. silvaticus, 1 a. ta. - - S. viscosus, 1 a. ta. — S. 

jacobaea, 2b. ÖE: (Pryssgården, Eqt).
Echinops sphaerocephalus, 1 a. M: Ståthöga. II: Kråkvilan. Krokek: 

Orrekulla.
Carlina vulgaris, 1 a. ta.
Arctium lappa, 2a. ÖE: (Kyrkan, Eqt). — A. minus, la. ta. (allm., Eqt). 

— A. vulgare, 2c. B: (Vi, Eqt). — A. tomentosum, la. a. (h. o. d., Eqt). 
Carduus crispus, la. ta. — C. nutans, 2c. H: (Sylten, S).
Cirsium vulgare, 1 a. a. — C. palustre, 1 a. a. C. heterophyllum, 1 a. ÖE: 

Loviseberg, Hagsäter. — C. acaule, la. ÖE: (Fiskeby, Eqt, N, S). H: (Lindö, 
N). S: Berga. Dbg: Bråborg. — C. arvense, 1 a. a.

Onopordon acanthium, 1 a. ÖE: (Ringstad, Kbg), (Leonardsberg, Eqt). 
H: (Ö. stn, Hamnen, N). S: (Kyrkbacken, S). SJ: Lida Kulle. SO: (Brand- 
stn, N). Dbg: Bråborg.

Serratula tinctoria, 1 a. S, T, SJ, B: ta.
Centaurea jacea, 1 a. a. — C. cyanus, la. ta. C. scabiosa, la. ÖE: 

(Sandbyhov, N). S: (Aborreberg, Eqt). T: (Tingstad, S). Dbg: Djurön.
Cichorium intybus, la. ÖE: (Fiskeby, Eqt). M: (Johannisborg, Eqt). H: 

(Lindö, PON). S: (Styrstad, S). SJ: Grönhögsvägen.
Lapsana communis, 1 a. a.
Arnoseris minima, 2c. ÖE: (Pryssgården, Eqt).
Hypochaeris maculata, 1 a. ÖE: ta i Ristområdet. T: Johannisdal. SJ, 

B: ta. - H. radicata, 2a. M: (Folkparken, S). II: (N. kajen, Hyl). (Alriks- 
berg, S. N).

Leontodon hispidus, 1 a. ÖE: Gåsbäcken, Loviseberg. — L. autumnalis, 
1 a. a.

Picris hieracioides, 3b. Krokek: (Getå på banvallen 1920). Dbg: Djurön vid 
kvarnen 1962, rikligt bestånd).

Tragopogon pratensis, 1 a. a.
Scorzonera humilis, 1 a. ta.
Taraxacum erythrospermum, la. ta. — T. palustre, 2a. H: (Mellan Kråk

vilan och Lindö, Eqt). — T. vulgare, la. a.
Sonchus arvensis, 1 a. a. — S. oleraceus, la. a. — S. asper, 1 a. a. 
Lactuca muralis, la. a. — L. serriola, la. ÖE: (Sandbyhov, N). M: Gods-
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bangården, Gästgivarhagen. H: Sylten, Fågelsången, Kråkvilan, Ö. stn, 
(EA). SJ: Prostängen. B: Eda.

Crepis nicaeensis, 3 a. —• C. biennis, 3 b. — C. capillaris, 2 a. M: (Folkpar
ken, N). — C. tectorum, la. ta. — C. praemorsa, la. ÖE: Loviseberg, Kniv- 
säter, (Ekbacken, Eqt). M: Himmelstalund, (Ståthöga, Eqt), (Sandbyhov, 
EA). H: Lindö. B: Borgsholm. — C. paludosa, la. ÖE: Loviseberg, Kniv- 
säter.

Hieracium pilosella, la. a. — H. auricula, 1 a. ta. — H. aurantiacum, 1 a.
ÖE: Fiskeby stn. B: Alsäter. — H. dubium, 1 a. a. — H. murorum, 1 a. a. — 
H. silvaticum, la. ta. — H. saxifragum, la. ÖE: Gåsbäcken. H: (Sylten, 
Kbg), S: Fröberga. SJ: Ljuraberget. B: Häradsudden, Alsäter. — H. rigi- 
dum, 1 a. a. — H. umbellatum, 1 a. a.

NORRKÖPINGS KÄRLVÄXTFLORA

Några tillfälliga arter.

Setaria italica. SO: Y. Grytsgatan. H: (Kråkvilan, CFL).
Panicum miliaceum. M: Gästgivarhagen. H: (Kråkvilan, S). — P. capil- 

lare. H: (Norra hamnen, CFL).
Phalaris canariensis. ÖE: Leonardsberg. M: Gästgivarhagen, Drags. 
Polygonum cuspidatum. ÖE: Svärtinge (CFL). M: Fredriksdal (CFL). H: 

Kråkvilan (CFL).
Atriplex hortensis. M: (Johannesborg, CFL), (Sandbyhovs avstjälpnings

plats, S). II: Rörsviken (CFL).
Amaranthus retroflexus. H: Södra och norra hamnen (CFL).
Lepidium sativum. ÖE: Leonardsberg. —L. perfoliatum. M: Mäster Påvels 

gränd.
Conringia orientalis. M: Mäster Påvels gränd.
Corydalis nobilis. SJ: Kårtorp.
Potentilla recta. B: Edatorp.
Medicago arabica. M: Gästgivarhagen.
Vicia pannonica. M: (Ståthöga, CFL).
Bryonia alba. SJ: Jonstorp.
Oenothera muricata. M: (Johannisborg, CFL).
Datura talula. II: Norra hamnen (CFL).
Verbascum lychnitis. Kvillinge: Åby.
Digitalis lutea. Krokek: Erlandstorp. — D. grandiflora. Kvillinge: Getå 

hpl.
Ambrosia arlemisifolia. H: Norra hamnen (CFL).

Zusammenfassung.
Die Gefässpflanzenflora in Norrköping (Mittelschweden). Ein Ver
gleich mit der Kolmårdengegend nebst Artenverzeichnis für den 

nordöstlichen Teil der Provinz Östergötland.

Norrköping ist Schwedens viertgrösste Stadt mit einer Einwohner
zahl von etwa 92 000. Sie liegt in der Provinz Östergötland an der 
Mündung des Motala-Stroms in die Ostseebucht Bråviken. Sie um- 
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fasst acht Gemeinden mit einem Gesamtareal von etwa 200 km2. 
Ihre grösste Ausdehnung sowohl in nord-südlicher als west-östli
cher Richtung beträgt etwa 20 km. Sie grenzt nördlich an den Hö
henzug des Kolmården und umfasst auch ein kleineres Gebiet 
(Zone I) auf diesem Höhenzug, von welchem jedoch in dieser Zu
sammenfassung abgesehen wird.

Die Gefässpflanzenflora in Norrköping weicht wesentlich von der 
Flora des Kolmården ab. Während diese in grossen Zügen als eine 
oligotrophe Waldgegendflora bezeichnet werden kann, stellt jene 
eine mehr eutrophe, aber kalkarme Flachlandflora dar.

Von der artreichen Flora der Südabhänge (Grenzzone) des Kol
mården findet man mit grösserer Verbreitung in Norrköping nur 
verhältnismässig wenige Arten, wie z. B. Carex digitata, C. flacca, 
C. montana, Prunus spinosa, Agrimonia eupatoria, zerstreut auch 
Silene nutans und Cynanchum. In den östlichen Teilen Silene ru- 
pestris und in den südlichen Vicia cassubica und Serratula.

Viele sowohl in der Waldgegend als in der Grenzzone des Kol
mården zerstreut vorkommende Pflanzen sind in Norrköping selten 
oder sogar fehlend, wie Roegneria canina, Eriophorum latifolium, 
Carex magellanica, Vicia silvatica, Lathyrus vernus, L. silvestris, 
Geranium sanguineum, Pulmonaria officinalis, Origanum, Lathraea 
und Campanula cervicaria.

Umgekehrt sind in Norrköping viele Pflanzen ziemlich verbreitet, 
die in der eigentlichen Kolmårdengegend selten oder sogar fehlend 
sind, wie Sagittaria sagittifolia, Butomus, Stratiotes, Hydrocharis, 
Carex vulpina, Spirodela und Lemna trisulca. Im östlichen Teil (Vik- 
bolandgegend) tritt Schleranthus perennis auf den Steinhöhen häufig 
auf, ist aber im Kolmården sehr selten. Aus natürlichen Gründen ist 
auch die Flora der Ruderatpflanzen in Norrköping mehr verbreitet 
und abgestuft als im Kolmården.

Das Vorhandensein von Eleocharis uniglumis, Rumex maritimus 
und Veronica longifolia im Glanbecken erinnert an postglaziale Mee
resufer. Auch das Vorkommen von Scolochloa, Cardamine parvi- 
flora und Vicia pisiformis in diesem Recken ist von grossem Interesse.

Die Artenliste umfasst insgesamt etwa 1000 verschiedene Spezies, 
wovon etwa 900 für Norrköping (einschl. Zone I) notiert worden 
sind. Das sind die Arten, die in der Artenliste und Tabelle III mit den 
Hauptgruppennummern 1 und 2 bezeichnet sind.
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IS THE OVULE TYPE OF IMPORTANCE FOR THE 
WATER ABSORPTION OF THE RIPE SEED?

BY

GRETA BERGGREN.

Government Seed Testing Station, Solna, Sweden.

Introduction.

According to the current view the water absorption in the seeds 
takes place directly through the testa. Niethammer & Tietz (1961) 
write: “Die im Samen reichlich vorhandenen Quellkörper ziehen die 
Wassermoleküle mit so grosser Gewalt an sich, dass die Adhäsions
kräfte der Moleküle überwunden werden und Wasser in die Inter- 
mizellarräume einzudringen vermag. Den elektrischen Eigenschaften 
des Moleküls entsprechend lagern sich um die einzelnen Teilchen 
verschieden grosse Hydrationshüllen an.”

In seeds of certain families, however, it is observed that the ab
sorption is often retarded by a low permeability of the seed coat. 
White (1908) was of the opinion that this property of some seeds 
within the family Leguminosae was due to the waxy cuticle of the 
testa. After removing this with sulphuric acid (Ewart 1908), it was 
possible to produce swelling in water. Witte (1931) writes: “The 
hardness of seeds or their incapability of absorbing the necessary 
quantity of water for swelling and germination is without doubt a 
quality of particularly varying nature. With a great number of legu
minous plants this quality seems to be of an original nature, which 
is obvious from the fact that when ripe seeds are carefully taken out 
of the pods and immediately put to germination of most species, a 
large number of seeds are hard.” The theory that a natural decompo
sition of the seed coat increases the permeability and facilitates the 
penetration of water, is advanced by certain authors. There is a con
siderable amount of literature on the development of hard seeds, 
but this subject will not be discussed in this article.
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Nevertheless, some authors have mentioned a specific part of the 
seed as medium of the absorption. Thus Haberlandt (1879) by 
blocking the hilum and micropyle of Phaseolus vulgaris with asphalt 
wax tried to establish that the absorption takes place through the 
hilum, and Filter (1914) believed that regarding the seeds of le
guminous plants the hilum and also (if not immediately) the micro
pyle absorbed the water most rapidly. Finally, Hamly (1932) writes 
concerning Melilotus albus: “Permeability of naturally soft seeds 
occurs through the opening of a cleft at the strophile. The strophilar 
cleft can be produced by moderate heating or by mechanical im
pacting.” Yet, according to the Agriculture Handbook, No. 30(1952):
\\ liether the water enters at strophile (chalaza) anti not at hilum 

or micropyle has not been definitely established. However, the hilum 
contains much suberin in alfalfa seed.”

from experiments performed by the author and presented in the 
following it appears, however, that the absorption takes place via 
dilferent paths into the seed, depending upon from what type of 
ovule the seed has developed. In the seeds now investigated the 
primary absorption has thus taken place through the hilum of seeds 
with campylotropous ovule, through (he chalaza in seeds with ana- 
tropous1 ovule and through the micropyle in fruits with orthotropous 
(atropous) ovule.

Material and Methods.
The material used in the investigation was composed of seeds and 

fruits of the following plants:

With campylotropous ovule.

Brassica campestris L. ssp. campestris. Wild turnip, 
ssp. oleifera Metzg. f. annua. Spring turnip rape.

f. biennis. Winter turnip rape. 
napus L. var. napobrassica (L.) Reichb. Swede, 

var. oleifera DC. f. annua. Spring rape.
f. biennis. Winter rape.

1 Burkart (1952) characterizes the ovule of the seeds of Leguminosae (Papilionaceae) 
treated here as campylotropous. Despite the fact that these have a curved embryo 
the present author prefers to refer them to the anatropous type, since they have well 
developed raphe. Likewise the chalaza (strophiolum) in certain Vicia species (lutea L. 
(Fig. le), pannonica Cr. as well as hybrida L. and melanops Sibth. et Sm.) is situated 
on the opposite side of the hilum, which is typical of seeds with anatropous ovule. 
The other Vicia species investigated by me have the chalaza at varying distances from 
the hilum.
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oleracea L. var. acephala DC. x gongylodes. Marrow steam kale.
var. capitata L. f. alba. White cabbage. 

nigra L. Black mustard. 
juncea L. Indian mustard.

Sinapis arvensis L.
Melandrium noctiflorum (L.) Fr.
Agroslemma githago L.

With anatropous ovule.
Trifolium pratense L. 

repens L. 
hybridum L.

Medicago sativa L. 
lupulina L.

Lupinus polyphyllus Lindl.
Pisum sativum L. inch arvense.
Vicia sativa L. 

villosa Roth. 
lutea L. 
pannonica Cr. 
hirsula (L.) Schreb. 
ervilia (L.) Willd. 
faba L. var. major Harz.

var. minor (Peterm. em. Harz) Beck.
Phaseolus mungo L. 

vulgaris L.

With orthotropous ovule.
Polygonum lapathifolium L. 

convolvulus L. 
aviculare L.

Rumex crispus L. 
acetosella L.

The investigation comprised the following steps.
Division of the Brassica seeds into fractions according to size. The 

seeds of the genus Brassica are as a rule round. By sifting the seeds 
through different sieves, the holes of each one being round and of a 
definite diameter, it was possible to obtain these fractions.

Germination studies of the Brassica seeds in a Jacobsen apparatus 
at 20—30°C.

Immersion of the seeds in eosin-colored water of room temperature.
Incision of the testa around the micropyle, hilum and chalaza of 

seeds with anatropous ovule after their immersion in eosin-colored 
water.
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Blocking of the hilum and of the chalaza and micropyle by means 
of cellulose-lacquer. In order to test the relative swelling ability of 
the seeds, these were first immersed in water for a short time. The 
seeds with the same rate of swelling were selected and those with 
injured coats were discarded. The others were dried again and trea
ted with the lacquer.

Lacquering of the whole seed with the exception of (1) chalaza, 
(2) hilum, (3) micropyle, (4) part of the testa. The last-mentioned 
was ot the same area as that left unlacquered around the chalaza 
and micropyle.

Morphology of the Investigated Seed Material.

In the morphology of the ripe seed it is possible to trace the dif
ferent parts from the ovule. The point from which the radicula at 
first pierces the seed coat is thus identical with the micropyle, and 
the hilum is the mark after the severed funiculus. In seeds with 
campylotropous (Fig. 1 b, c, cf. 1 o) and particularly anatropous ovule 
(big. 1 e, /, i, cf. 1 d) there is a + wartlike body (ch) on the seed coat. 
This body is called by certain authors chalaza and by others strophio- 
lum, and corresponds to the part where the vascular bundle of the 
funiculus ends in the chalaza. In achenes with orthotropous ovule 
(big. lb, cf. 1 o) this structure cannot be observed, as it coincides 
with the hilum.

Since the chalaza and micropyle in the campylotropous ovule lie 
at right angles to the funiculus, they will lie on the same side as the 
hilum in the ripe seed. The chalaza is placed between the hilum and 
the micropyle.

The same condition exists in the seeds with anatropous ovule with 
the exception that the micropyle is located on one side of the hilum 
and the chalaza on the other, the latter at a distinct distance from

big. 1. a, Ovulum campylotropicum. b, Longitudinal section of seed of Drassica napus, 
showing the path of the eosin-eolored water absorption.—c, Longitudinal section of 
seed of Melandrium noctiflorum, showing the path of the eosin-colored water absorp
tion.—d, Ovulum anatropicum.—e, Longitudinal section of seed of Vicia lutea._/,
Longitudinal section of seed of Trifolium pratense, showing the path of the eosin-colored 
water absorption.—g, Ovulum orthotropicum (atropicum).—h, Longitudinal section of 
seed of Polygonum lapathifolium, showing the path of the eosin-colored water absorp
tion.—I, Seed of Trifolium pratense mounted to show the micropyle, hilum, raphe, 
and chalaza. Abbreviations: ca, caruncula; ch, chalaza; cot, cotyledons; em, embryosac’ 
on seeds embryo; /, funiculus; hi, hilum; m, micropyle; n, nucellus; rad, radicle; raf, 
raphe; le, testa. shows the primarily absorption place of the seed, x x x shows the 

place of raphe in Vicia and Trifolium seeds.
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Fig. 2. Brassica napus L. Section of testa in the region of hilum. Abbreviations: hi,
hilum; pal, palisade cells.

the hilum. Between the chalaza and hilum is observed the raphe, 
the scar from the recurved vascular bundle of the funiculus. It runs 
inside the seed coat and appears to persist as an inner funiculus.

In the seeds with orthotropous ovule, where the funiculus and 
micropyle lie in a line with each other, the hilum and micropvle 
will be located on either side of the seed.

mr

Fig. 3. Brassica napus L. The inside of the testa in the region of the hilum, showing 
the parenchymal layer (par) attached to the hilum and running between the two (here 

removed) cotyledons, and folding the radicula (here removed), te, testa.
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Fig. 4. Brassica napus L. Enlarged seed. Seed coat removed, showing the radicle (rad) 
lying between the edges of the folded cotyledons (cot).

The Brassica and Sinapis seeds lack endosperm. The nutrient supply 
during germination thus takes place directly from the cotyledons. The 
testa1 (Fig. 2) is composed of, inter alia, an outer layer oi densely situ
ated palisade cells, which form a compact layer around the seed. They 
decrease in length around the hilum and finally disappear over the 
same and are replaced by a more porous tissue. On the inner side 
of the hilum and across (the same) there is attached a membranous 
layer of compressed parenchymal cells (Fig. 3). This extends as a 
lamina between the cotyledons. It divides towards the radicle and 
surrounds it from the tip a short distance downwards. This layer 
swells markedly on water absorption. The radicle lies between the 
edges of the conduplicate cotyledons (Fig. 4).

The seeds of Melandrium (Fig. 1 c) and Agrostemma lake up food 
from a perisperm around which the embryo is curved in a form 
like a horseshoe, so that its two lips, the one with the radicle and 
the other with the cotyledons, are directed towards the hilum from 
each side. The epidermal cell walls are thickened. Beneath the epi
dermis there are several layers of parenchymal cells (Greger 1927). 
A membranous, swelling layer, like that, which was observed from 
the hilum and between the cotyledons in Brassica and Sinapis seeds, 
of course does not exist in these genera inasmuch as the cotyledons 
are not free. On the other hand, a piece of the funiculus remains 
and a membranous layer surrounding the radicle tip is found. How
ever, no such layer is observed around the cotyledon tip.

The testa of the Papilionaceae is very characteristically formed. 
The epidermis consists of palisade cells with narrow lumina. Beneath 
these are ± greatly thickened, hourglass-shaped supporting cells. 
In Trifolium and Medicago follow several layers of parenchymal cells. 
In Vicia, Pisum, Phaseolus and Lupinus, on the other hand, the

1 The anatomy of the testa will not be closely treated in this article.
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parenchymal tissue is not noticeable (Greger 1927). In peeling the 
swollen seeds of Trifolium, Medicago, Vicia and Lupinus the author 
found that the parenchymal tissues appeared to be strongly attached 
only at the epidermal layer via the chalaza and raphe and likewise 
at the cotyledons. In the middle region of the chalaza is observed a 
small fissure (Hamly 1932) between the palisade cells. This is illu
strated very beautifully in pictures in Matirollo (1892).

The Papilionnceae lack endosperm. In Trifolium (Fig. 1 f, i) and 
Medicago the radicle lies somewhat apart from the cotyledons and 
is separated from them by a wedge-like tissue from the inner layer 
of the epidermis. In Vicia (Fig. 1 e), Pisum, Phaseolus and Lupinus 
the testa is doubled towards the embryo side and forms a closed 
conical sheath into which the radicle is inserted (Nobbe 1876).

1 he pericarpium in all the fruits with orthotropous ovule presen
ted here is strongly cuticularized and suberinized (Kolk 1962) and 
protects well the achene, which is surrounded by a thin testa. The 
embryo lies on the outside of a perisperm. Its radicle tip is surroun
ded by a swelling layer (Fig. 1 h).

Experiments.

In 1956 the author carried out an investigation at the Swedish 
Central Government Seed Testing Station on seeds of Brassica cam- 
pestris (turnip), together with cultivation experiments. One step in 
this investigation was to determine the relative size of the hilum.
I he seeds were divided on that occasion, into fractions differing in 
seed size in the manner previously mentioned. Thereafter the seeds 
with the same hilum diameter (the hilum is almost circular (Fig. 5)) 
were selected from each fraction. These were sown, each fraction 
separately. It was remarkable that the germination generally pro
ceeded more slowly in the large seed fractions, and this occurred 
gradually from the larger to the smaller seeds.i When a similar 
investigation, performed in 1960 on Brassica campestris (Winter tur
nip rape), revealed the same phenomenon, the author assumed that 
the rate of germination must have a certain relation to the diameter 
of the hilum versus the size of the seed. However, these studies were 
too incomplete to permit any real conclusion.

One disadvantage was that the comparative investigations were 
not based on seeds from the same plant. The genetic background was 1

1 The phenomenon has been demonstrated earlier by Tautphöus (1876) in experi
ments with, inter alia, “Holländischer raps”.
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Fig. 5. Brassica campestris L. Enlarged seed showing the form of the hilum.

thus extremely varying. In order to obtain a genetic basis as uniform 
as possible the experiments were repeated in 1962 with comparison 
of seeds from the same plant. This material comprised 4 plants of 
Brassica campestris (Spring turnip rape), 5 plants of B. napus (Spring 
rape) sown at the same time and harvested in 1953, and 10 plants 
of B. napus (Winter rape) harvested in Scania, Sweden, in 1962. 
Thus, the material in the first case was old, but the germination 
ability in spite of this had not noticeably decreased and remained 
between 90 and 100 per cent. The course of the germination, how
ever, was prolonged.

Table I. Germinative ability in Brassica seeds of the same size with 
varying hilum diameter (a and b) and smaller and larger seeds with 

the same hilum diameter (c).

Species Seed
diameter mm

Hilum 
diameter p

Percentage 
of germination 

after days: Number of 
seeds

5 7 9

a. B. campestris v. 2.00 400 5.0 40.0 81.0 57
oleifera f. annua 2.00 500 18.0 67.0 82.0 55
(1 plant, 1953) 2.00 600 32.0 79.0 84.0 19

b. B. napus v. olei- 1.90 400 21.0 72.0 85.0 33
fera f. annua (1 1.90 500 35.0 86.0 89.0 37
plant, 1953) Percentage

of germination
after hr

24 30 48
c. B. napus v. olei- 1.90 600 36.0 93.0 100.0 100

fera f. biennis (1 2.10 600 9.0 85.0 98.0 100
plant, 1962) 2.25 600 3.0 65.0 95.0 100
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Table II. Average germinative ability of smaller and larger Brassica 
seeds with the same hilum diameter.

Species Seed
diameter mm

Hilum 
diameter /(

Percentage 
of germination 

after days: Number of 
seeds

4 6 8

a. B. campestris v. 1.45 350 68.0 83.0 96.0 40
ole if era f. annua 1.75 350 56.0 90.0 94.0 107
(4 plants, 1953) 1.95 350 44.0 69.0 88.0 70

b. B. napus v. olei- 1.75 400 60.0 84.0 93.0 104
fera v. annua (5 1.95 400 47.0 78.0 91.0 489
plants, 1953) Percentage 

of germination 
after hr:

24 30 48
c. B. napus v. olei- 1.90 600 28.0 75.0 99.0 800

fera f. annua (10 2.10 600 14.0 67.0 99.0 700
plants, 1962) 2.25 600 10.0 60.0 99.0 700

2.35 600 8.0 37.0 93.0 200

The material from each plant was treated as described in the 
preceding experiments (Table Ic). In the material from 1953 also 
fractions containing seeds of the same size but of varying hilum 
diameter were obtained (Table I a, b). Since the diameter of the hilum 
is usually constant within each plant, it was not possible to obtain 
the same number of seeds in each fraction. This must be regarded 
as a source of error in the comparison of the germination results. 
The figures indicate, however, as in the experiments with the other
wise abundant material (Table II), that the relative size of the hilum 
seems to have a certain effect on the rate of germination. This is 
also illustrated in Fig. 6.

Assuming that the water absorption during the course of germina
tion takes place only through the hilum, this condition must be quite 
explainable. A longer time should be required to supply a larger 
seed with water than a smaller one through a hilum of the same size. 
Whether the absorption may also take place directly through the 
testa must, however, be investigated.

This was carried out by completely immersing the seeds in eosin- 
colored water, removing them after certain intervals, and bisecting 
them in the longitudinal direction of the radicle.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Fig. 6. Brassica napus L. Germinated seeds from one plant. 1000-grain weight: A 
3.75 g, B 5.98 g. Germination after 30.5 hr: A 93.0 %, B 65.0 %.

This procedure showed that after at least 24 hr a red coloration 
was observed on the inner side of the seed, immediately under the 
hilum. After a further time this coloration had spread out along the 
earlier mentioned membranous, swelling layer between the cotyle
dons and forward to the radicle tip. The layer from the hilum thus 
acted as a wick conducting the solution into the seed. Later the solu
tion spread along the radicle and between the cotyledons. The side 
of the cotyledons opposite the radicle was generally colored last 
(Fig. 1 b). The testa, on the other hand, was not permeable to the 
dye solution. The absorption time varied considerably, and it was 
also shown here that the small seeds of the same plant absorbed 
the dye solution much more rapidly than the large ones. Thus, there 
was total absorption in 96 per cent of the seeds after 24 hr in seeds 
of Brassica napus (Winter rape) with a hilum diameter of 600 u and 
a weight of 3.48 g/1000 seeds, in 76 per cent of the same, weighing 
4.68 g/1000 and in 34 per cent of those weighing 6.24 g/1000. Similar 
results were obtained with the seeds from B. oleracea (cauliflower), 
although not from the same plant. The absorption time was 79 hr 
and the absorption was total in 30 per cent of the seeds weighing 
2.88 g/1000 and 15 per cent in seeds weighing 5.12 g/1000. The 
diameter of the hilum was 550 p.

The manner of absorption of the eosin solution in all the taxa of 
the investigated species of Brassica and of Sinapis arvensis was iden
tical to that described above, viz., for B. napus 89 per cent (14-288
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hr), B. campestris 100 per cent (12-430 hr), B. nigra 100 per cent 
(144-192 hr), B. juncea 90 per cent (143-216 hr) and for Sinapis 
arvensis 100 per cent (20—408 hr). The first number of hours within 
parentheses denotes the time of the observation of the first traces 
of eosin coloring, the second number the conclusion of the experi
ment.

A parallel investigation was performed to determine the swelling abi
lity of seeds with the hilurn or micropyle blocked. After preliminary 
testing of swelling of seeds from one plant of B. napus, the hilum was 
blocked in 25 seeds, the micropyle in another 25 seeds and 25 were 
allowed to remain unblocked, although with a lacquer spot on the testa 
corresponding in size to that of the former. All were immersed in eosin- 
colored water. After 2 to 3 days 88 per cent of the unblocked seeds 
had been colored red via the hilum, and of them 52 per cent had 
germinated. After 2 to 5 days 64 per cent of the seeds with the blocked 
micropyle had been colored red via the hilum and 48 per cent of 
them had germinated. After 3 days 4 per cent of the seeds with the 
blocked hilum had germinated, whereas after 5 and 7 days 36 per 
cent (12 and 24 per cent) were faintly red via the micropyle. It was 
thus shown that already after 3 days 88 per cent of the unblocked 
seeds had absorbed the solution, after 5 days 64 per cent of the seeds 
with the blocked micropyle and first after 7 days 40 per cent of the 
seeds with the blocked hilum. The results indicate that the absorp
tion has taken place mainly through the hilum, even if the micropyle 
appears to have a certain influence.

From the experimental results it is thus evident that the water 
absorption in the investigated seeds of Brassica and Sinapis (cam- 
pylotropous ovule), took place primarily directly through the hilum 
and that the greater the relative size of the hilum the more rapid 
the absorption and in this way the onset of germination.

In order to see whether the absorption occurred in the same man
ner in seeds with the same ovule but with the embryo imbedded in 
a perisperm, species of the genera Melandrinm and Agrostemma in 
the family Caryophyllaceae were selected. In absorption through the 
hilum the tips of the radicle and cotyledons in these seeds should 
be supplied equally quickly with water, since they both lie at the 
same distance from the hilum. It was shown on immersion of the 
seeds in eosin solution that the latter was absorbed via the hilum 
towards the perisperm, although more rapidly towards the radicle 
tip of the embryo by the earlier mentioned, membranous layer. The 
Sv. Hot. Tidslcr., 57 (1963): 3
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Table III. Time for swelling of seeds with blocked and unblocked
chalaza.

Species Blocked swollen seeds 
% After hr

Unblocked swollen seeds 
% After hr

Medicago sativa .... 0.0 10 100.0 10
Trifolium pratense . . . 12.0 70 86.0 70
Vicia sativa..................... 0.0 18J 100.0 18i
V. faba .............................. 19.0“ 24-48 100.0 12
Pisum sativum arvense . 13.0 72 100.0 24
Phaseolus mungo .... 14.0 24 100.0 12

a Weakly (visible as a slight wrinkling of the testa).

cotyledons, on the other hand, remained intact until the solution 
reached them by absorption through the radicle (Fig. 1 c). The water 
absorption thus was quite similar to that of the previous genera 
with campylotropous ovule.

The chalaza and raphe seem to play an important role in the 
water absorption of the seeds with anatropous ovule. It was thus 
shown in experiments immersion in eosin-colored water and in sub
sequent excision or bisection of the seeds from the genera Trifolium, 
Medicago, Lupinus, Pisnm, Vicia and Phaseolus that the absorption 
took place not only via the chalaza, as earlier observed by Hamly, 
but, particularly in the case of Lupinus, also along the raphe. In Tri
folium (Fig. 1 f) and Medicago the eosin solution was absorbed by the 
parenchymal cells attached to the chalaza, colored a spot of the coty
ledons and followed the raphe towards the hilum as well as the inner 
side of the latter forward to the radicle tip. In a later stage the paren
chymal cell layer was completely colored and markedly swollen. In 
the secondary stage the radicle and cotyledons were completely colo
red and the layer ruptured the seed coat. In the other genera no red 
coloration of the cotyledons was generally observed in the early 
stage. However, even here it was noticed that the eosin coloration 
was absorbed towards the hilum via the raphe, but at the same time 
also sideways down between the cotyledons.

Experiments with blocking of the chalaza were carried out as 
previously mentioned. The results obtained with the seeds treated 
in this manner compared with the untreated controls are shown in 
Table III.
25- 633872 Si). Dot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Table IV. Time for swelling of seeds totally lacquered with the excep
tion of either the chalaza, hilum, micropyle, or part of testa, also 

quite unlacquered seeds.

Onset of swelling 
Average time of immersion in 

minutes

Total swelling
Average time of immersion in 

minutes

a b c a b c

Unlacquered seed 200 18 16 1034 290 312
Chalaza free . . 267 18 27 1144 525 473
Micropyle free 722 125 112 1585 533 664
Hilum free . . . 1133 181 170 2035 945 780
Part of testa free 1020 421 154 1456 943 1284

a = wax podded dwarf bean; b = green podded dwarf bean; c = brown seeded shelling 
bean.

As to Lupinus polyphyllus 0 per cent had swelled after 17 days 
compared with 95 per cent (weak-strong) of the untreated seeds. 
If only the hilum had been treated of the last genera 70 per cent of 
the seeds swelled after the same period, whereas 0 per cent swelled 
when both the chalaza and the hilum had been blocked.

A special investigation was performed with seeds of Phaseolas 
vulgaris (Fig. 8). By lacquering the whole seed with the exception of 
either the chalaza, hilum, micropyle, or part of the testa it was possible 
to determine the water-absorbing ability of the different parts. On 
immersing these seeds in eosin-colored water the course of the ab
sorption could be studied. The results are given in Table IV.

The experiment shows that the absorption takes place primarily 
through the chalaza (Fig. 8 b, c). However, it indicates that also the 
hilum, micropyle and testa absorb water. The question is, however, 
whether this ability is utilized by untreated seeds. As is seen, the 
absorption via the chalaza usually takes place so rapidly that the 
other sites of absorption do not manage to start functioning until 
the seed is almost swollen, thereby obstructing the hilum and micro
pyle. Likewise concerning the testa the absorption in the natural 
state seems to take place internally via the chalaza and raphe. Fig. 7 
(cf. 8) shows the region around the hilum, micropyle and chalaza 
from the inside. According to this the raphe continues forward to 
the hilum and straight on over it but branches also in front of the 
hilum and surrounds the same, although not towards the radicle and 
Sv. Hot. Tidskr., 57 (1963): 3
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V X

’

mmm i

Fig. 7. Phaseolus vulgaris L. The inside of the testa in the region around the hilum, 
micropyle and chalaza showing the ramifications emanating from the raphe. Abbrevia

tions: hi, hilum; ca, caruncula; raf, raphe; ch, chalaza.

the micropyle side. Small ramifications emanate from the raphe 
along the inner side of the testa like the nerves in a leaf. On absorp
tion via the chalaza and raphe the eosin solution spread through 
these ramifications on the inner side of the testa and softened the coat.

Another observation was made. On drying the markedly swollen 
seeds a cleft occurred in the seed coat in the chalaza and along the 
raphe. This was noticed in 99 per cent of the Vicia seeds (including 
all the tested varieties except V. faba), in 80 per cent of Vicia faba 
(major and minor), in 100 per cent of Pisum sativum arvense, and 
regarding Lupinus polyphyllus usually along the raphe in 91 per cent. 
This phenomenon probably indicates a weakness at this point in 
the testa, which must favor the water penetration. This was also 
demonstrated by Hamly (1932) in Melilotus albas.

It was evident in the seeds with anatropous ovule studied here 
that the absorption took place primarily via the chalaza. Filter 
(1914) has suggested the same condition in experiments with immer
sion of the seeds from Ricinus communis (anatropous ovule) in fuch-
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Fig. 8. Phaseolus vulgaris L. A, bean naturelle; B and C after immersing in eosin- 
colored water (B after 15 minutes, C after 180 minutes). Abbreviations as in Fig. 7.

sin acid. He says: “Ein Einströmen durch Micropyle oder Nabel 
konnte aber auch jetzt nicht konstatiert werden. Dagegen zeigte der 
Chalazatleck zuweilen Rotfärbung, ein Beweis, dass hier die Flüssig
keit rascher eingedrungen war.” Hyde (1954) demonstrates the func
tion of the hilum as follows: “In the papilionaceaeus seeds studied 
hilum performs a function essential for the development of hard 
seed condition. After the epidermis has become impermeable the 
hilum acts as a hygroscopic valve. It obstructs the entrance of water 
but permits the continued drying of seed.”

Several investigations have been earlier performed to determine 
the paths of water absorption in the Leguminousae seeds. These will 
not be treated here, but the reader is referred to Behrens 1934. 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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The studies, which also included blocking of the hilum, micropyle 
and chalaza although the eosin coloration did not occur, have given 
very different results. A summary from Behrens shows the follow
ing: absorption place micropyle only (3),1 testa only (4), hilum and 
micropyle (3), hilum and testa (2), hilum, micropyle and testa (1), 
hilum (3), hilum and strophiolum (1), chalaza (1). Lastly, Hamly 
(1932) establishes in a large work that the absorption undoubtedly 
takes place through the chalaza, which he has demonstrated with 
color experiments with osmic acid and anatomic investigations. Two 
years later, however, Behrens refuted Hamly’s results in a rever
sible experiment. He writes: “Hamly (1932) nimmt an, dass das 
Erhärten bedingt wird durch eine undurchlässige Schicht dicht ge
presster Suberinkappen in den Palisadenzellen der Testa und glaubt, 
dass das Quellwasser lediglich durch einen geöffneten Spalt in Stro- 
iiolum eintreten kann, der hei harten Samen geschlossen ist. Diese 
Befunde verallgemeinert er auch auf andere Leguminosensamen.” 
He continues: “Durch Verschmierungsversuche konnte ausserdem 
festgestellt werden, dass Quellwasser von der gesamten Testa aufge
nommen wird, und zwar sowohl bei weichschaligen als auch bei 
hartschaligen Samen.”

The experiments of the present investigation have clearly demon
strated that the absorption takes place primarily via the chalaza. 
The lacquering experiments with seeds of Phaseolus among others 
have shown, however, that some absorption, although probably not 
in practice, also lakes place through the micropyle, hilum and 
testa.

Seeds with orthotropous ovule (Fig. 1 h, cf. 1 g) are found in, inter 
alia, the family Polygonaceoe. The same investigation with immersion 
of the seeds in eosin solution was performed with fruits ot Polygonum 
and Ramex species. The eosin uptake showed that the absorption 
in these took place through the micropyle, from there to the radicle 
tip and perisperm, and finally via the radicle to the cotyledons, the 
tips of which were directed towards the hilum and through which 
no absorption took place. Figure \h shows this course in P. lapathi- 
foliiun. The absorption took a long time in those cases where the 
fruit walls remained intact; in consequence of this they were usually 
removed. In spite of the fact that the testa was very thin it was not 
permeated by the solution.

1 Number of authors.
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Conclusions.

II is shown that seeds with different ovules primarily have different 
paths of absorption of water into the seed. In seeds with campylotro- 
pous ovule studied here (Fig. 1 b, c, cf. 1 a) the absorption took place 
mainly through the hilum and in Brassica and Sinapis the relative 
size of the hilum seemed to determine the rate of absorption.

In seeds with anatropous ovule (Fig. 1 e, /', i, cf. Id), the absorp
tion took place primarily via the chalaza, which swelled and absor
bed the water. I he latter spread along the raphe to the inner side 
ol the hilum and forward to the radicle tip as well as sidewise.

In fruits with orthotropous ovules (Fig. 1 h, cf. 1 g), on the other 
hand, the absorption took place entirely through the micropyle to 
the radicle lip and the perisperm, along the radicle down to the 
cotyledons, which were directed towards I he hilum and through 
which no absorption took place.

Djursholm, July 1963.
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ON THE FINE STRUCTURE OF SOME JURASSIC 
POLLEN GRAINS AND SPORES.

BY

M. TAKEOKA and E. STIX.

In the present note the authors should like to give some examples 
of a study of fossil pollen grains and spores observed under an 
electron microscope by means of a replica technique. In some of 
these cases electron micrographs and photomicrographs of the same 
individual grain are provided (Figs. 1-4 and 10—12).

The material was collected in 1935 in Swanage, Dorset, England. 
Geologically it belongs to the “Dirt Bed”, the lowest part of the 
Middle Purbeck, Upper Jurassic. Studies of the spores and pollen 
grains of this formation have been published recently by Couper 
(1958) and Lantz (1958 a, b).

The chemical treatment has been carried out in the common way 
(KOH- and HF-treatment after acetolysis). Part of the concentrated 
pollen and spore material was embedded in glycerine-jelly (five slides) 
for observation and measurements under an ordinary light micro
scope (Zeiss, Standard), another part was suspended in ethanol. 
The suspension was poured into a watch-glass. Under a stereomicro
scope (Zeiss) the grains were one by one sucked into a glass pipette 
(opening about 70 fi) and put on methylmethacrylate plates for re
plication. These were marked with six squares of about 2 mm side- 
length, and ten grains were put into the central area of each square. 
In all 300 grains were picked out. After careful recording of their 
position on the square, their colour and outline they were replicated. 
Unfortunately not all of these 300 grains could be electron micro- 
graphed because of the character of the copper grids (electrolytical 
grids, Athene, Type Old 200), which have a film carrying area of 50 
per cent. This means that half part of the film with its replicated 
surface is lying on copper and thus not available for the electron 
Sv. Dot. Tidskr., 57 (1963): 3
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beam. Of all grains observed under the electron microscope only 80 
per cent ( = 120 grains) were electron micrographed. The rest was 
insufficiently shadowed or some of the types—especially Classopollis— 
occurred several times in almost the same view. The pictures given 
here represent some of the spore and pollen types.

Already before the replication the grains are considerably flattened 
(thickness usually about 5 //), which is due to the pressure of the 
sedimentary rock in which they are embedded and against which 
only the comparatively small resistance of the structural elements 
of the exine itself is directed. The pressure applied during the repli
cation does not cause further deformation of the grains. The photo
graphs were taken after replication (Leitz, Ortholux). For the electron 
microscope investigation a methylmethacrylate carbon two-stage 
method (Yamazaki and Takeoka 1962) was applied. The replicas 
were shadowed with chromium. The electron microscope Tronscope 
TRS50 (Akashi) was used. The bar on the electron micrographs is 
equivalent to 1 fi. The photomicrographs are enlarged 1000 times.

Investigations based on a replica technique into the sporoderm of 
fossil material were previously carried out by Yamazaki and Takeoka 
(1959) on Cryptomeria japonica. Their material was taken from a 
Japanese peat bog and is thus much younger than the one dealt 
with here. The typical features of the Cryptomeria pollen grains, as 
for instance, the germ zone and the papilla, are therefore compara
tively well preserved. The exine surface of Jurassic grains is usually 
deeply corroded. Small pits of various size cover Ihe whole surface. 
This may be due to the varying morphological exine structure, to 
the chemical composition of the exine, and partially also to the treat
ment with strong chemicals, which had to be carried out in order 
to enrich the pollen and spore bearing material. However, in some 
parts of the exine surface it can be observed that neither the outer 
conditions of the grains during and after the sedimentation nor the 
treatment with strong alkali and acids has an effect upon the surface 
of the sporoderm. As an example Fig. 10 can be referred to: there 
is a small area of smooth uncorroded exine surface to the right of 
the letter u. Spores or pollen grains with an entirely uncorroded 
surface were not observed. Conditions for good conservation of the 
exine are accordingly restricted to a surface of some square microns. 
This should be considered when fossil and recent grains are com
pared with each other. Smooth replica parts occur sometimes at the 
margins of the replicas. They can easily be recognized as artifacts
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and depend either on the formation of small amounts of gas or on 
insufficient pressure during replication.

Figs. 1 and 2 show the same individual spore in lateral view. For 
nomenclature, compare Anemia as described by Couper (1958, PI. 
17, Figs. 1-3, p. 110) and by Andrews and Pearsall (1941, PI. 2, 
Figs. 6-12, pp. 168-176). Fig. 1 is an electron micrograph showing 
the surface of the lirae, which appear to be quite smooth, and the 
striae, which have a more coarse surface. The lirae are about 1.5 to 
2.5 p wide and spaced about 0.5 to 1 p apart. Fig. 2 is a photomicro
graph. The arrows and brackets of Figs. 1 and 2 point to correspond
ing parts of the pictures. The area around P (Fig. 1) shows a part 
which was under too high a pressure. This is caused by a thickening 
ol the spore, seen in Fig. 2 as a dark zone. Dimensions 48 x 40 p. 
Spores belonging to this type were found in the glycerine-jelly slides: 
dimensions 42 x42 p (prep. 1), 41 x 38 p (prep. 2), 45 x41 p and 
45 X38 p (prep. 3). Exine dark brown, 1-3 /a thick.

Also in Figs. 3 and 4 pictures from the same individual spore are 
seen. For nomenclature, compare Trilobosporites as described by 
Lantz (1958a, PI. 1, Fig. 14, p. 36). Fig. 3 is an electron micrograph, 
Fig. 4 a photomicrograph. The spore surface can best be seen on 
parts lacing the lower left hand corner. In other places irregularly 
distributed particles of various size are present. This may be due to 
replicated dust (for instance Fig. 3d). Dimensions 58 x 58 p. Another 
spore ol apparently the same type was observed in one of the gly
cerine-jelly slides: dimensions 75 x63 p (prep. 3). Exine dark brown, 
2-6 p thick.

The most frequent and striking pollen type of the material is 
Classopollis torosus (Reissinger) Couper. For the nomenclature 
compare with Reissinger (1950, PI. 14, Figs. 15-16, p. 114), Ralme 
(1957, PI. 11, Figs. 114-122, p. 37), Couper (1958, PI. 28, Figs. 2-7, 
p. 156), Lantz (1958a, PI. 1, Fig. 21, p. 36 and 19586, PI. 7, Figs. 
71, 72, p. 928), Nilsson (1958, PI. 7, Figs. 6-8, p. 74), and Pocock 
and Jansonius (1961). Fig. 5 is a photomicrograph, Figs. 6, 7 and 
9 are electron micrographs. The pollen grains are united in tetrads 
(Fig. 6). Single grains slightly bilateral, ellipsoidal to circular in 
polar view (in lateral view 21-50-36 x 18-23-27 p, in polar view 
diameter 27-29-32 p; values based on measurement of 62 grains). 
The typical outline of the distal part in lateral view is mainly cau
sed by a groove (rimula, Pflug 1953) in the distal polar area, 
encircling the pole at a distance of about 12 p (Fig. 9). Its bottom 
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is slightly rough (size of verrucoid elements less than 1 p). A pore 
with a diameter of about 6 /z is situated in the centre of the distal 
face. The proximal face exhibits a slightly irregularly developed 
trilete mark, which does not seem to be caused by mechanical 
destruction or chemical treatment but might be interpreted as a 
laesura. Its arms are about 3 p long. The equatorial part of the 
grain is provided with a band with six to ten small lirae and striae 
(Fig. 5), which are still to be seen in replicas even if the surface in 
general shows a high degree of corrosion (Fig. 7). Individual lirae 
about 0.6 p wide and about 0.5 p apart. The description given by 
Pocock and Jansonius (1961) for Classopollis classoides Pflug, emend, 
(l.c., p. 443) fits very well to the grains here described. Pits in the 
sexine around the equator were, however, not observed. The slightly 
reticulate pattern seen in Fig. 6 to the left of the black methacrylate 
particle apparently exhibits the outer uncorroded original surface of 
the exine. Similar surface structures were seen several times in Clas- 
sopollis and also in one grain of another species (Fig. 10). Exine 
yellowish brown, 1—3 p thick.

The pollen grain shown in the electron micrograph of Fig. 8 could 
not be photographed. The replicated surface area has a size of about 
20 x 30 p. This area is not sharply limited; it may, therefore, be 
assumed that the entire grain itself is larger. The exine surface ex
hibits a pattern similar to that in the Japanese species Larix leptolepis 
(Yamazaki and Takeoka 1962, PI. 11, Figs. 21, 22, p. 8). Granules 
of various size (less than 1 p in diameter) are irregularly distributed 
over the surface. They have themselves tiny verrucoid outgrowths.

Figs. 10-12 show the same individual grain. Fig. 10 is an electron 
micrograph, Figs. 11 and 12 are photomicrographs. For nomencla
ture, compare Pityosporites, described by Balme (1957, p. 35) 
and others. Pollen grains disaccate; dimensions 65 x 40 p. Part of 
the exine surface is well preserved and without signs of corrosion. 
Exine provided with puncta (Fig. 10, to the right of the letter u); 
their diameter is about 0.3 p. Similar surface conditions have been 
reported by Yamazaki and Takeoka (1962, PI. 7, Fig. 14A) in the 
sacci of the pollen grains of the recent Japanese species Abies firma. 
An uncorroded part of the exine is also seen in Fig. 10 to the right 
lower part of the picture. A comparison with the corresponding area 
in the photomicrograph (Fig. 12 lower right part) shows that the 
inner surface of the exine has been replicated. The black small, 
irregular patches in Fig. 10 are due to amorphous methylmethacry-
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late rests, which have remained in spite of careful cleaning. Exine 
brownish, 0.5-2 fi thick.

Fig. 13 shows the exine surface of parts of two sacci of a pollen 
grain. It is smooth, faintly undulated, and exhibits some similarity 
with the surface of the pollen grains of the Japanese species Pinas 
densiflora (Yamazaki and Takeoka 1962, PL 12, Fig. 23, p. 8). The 
undulation is probably produced by a network of infrategillar details, 
which, by the pressure applied during replication, are pressed through 
the thin tegillum of the sacci. A few puncta can be seen (diameter 
about 0.3 fp).

We are indebted to Professor G. Erdtman for kind advice and for 
providing the material collected by him and thank Assistant J. Prag- 
lowski for the chemical treatment of the material. We also wish to 
express our sincere gratitude to Professor B. Malmgren for permitt
ing us t° avail ourselves ot the electron microscope laboratory at 
the Bacteriological Institution (Karolinska Institutet).

M. Iakeoka, Faculty of Agriculture, Kyoto Prefectural University, 
Kyoto, Japan.

E. Stix, Palynological Laboratory, Nybodagatan 5, Solna, Sweden.
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Explanation of the Plates.

Plate I.

Figs. 1, 2: Replica (Fig. 1) of the spore photographed in Fig. 2. The arrows and the 
brackets indicate corresponding parts of the same individual spore. Figs. 3, 4: Replica 
(Fig. 3) and photomicrograph (Fig. 4) of the same individual spore. The lines on 
Fig. 4 represent the outline of Fig. 3, d marks replicated dust. Fig. 5: Photomicro
graph of a Classopollis fragment in lateral view with striation orientated up to down. 
—Fig. 1: x 2500; Figs. 2, 4, 5: x 1000; Fig. 3: x 3700.

Plate II.

Figs. 6, 7: Replicas of Classopollis torosus. Surface of a tetrad showing in the upper 
right part a grain in lateral view with the pore and the rimula (Fig. 6). Surface of 
another grain with striation in vertical direction (Fig. 7). Fig. 8; Replica of a pollen 
surface similar to that of Larix pollen.—Fig. 6; x 4100; Figs. 7, 8: x 8000.

Plate III.

Fig. 9: Classopollis torosus, replica of the distal face showing the surface of the pore 
and the rimula.— x 5000.

Plate IV.

Figs. 10-13: Disaccate pollen grains. Electron micrograph (Fig. 10) and photomicro
graphs (Figs 11, 12) of the same individual grain. The arrows point to corresponding 
areas, u marks one of the uncorroded surfaces of this grain. Replica of another grain 
(Fig. 13) showing parts of two sacci.—Fig. 10: x 2400; Figs. 11, 12: x 1000; Fig. 
13: x 5000.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

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

Bidrag till Sveriges mossflora. II.

Mossor från ett urkalkområde i Yikers sn, Västmanland.

Inom Vikers sn i sydvästligaste Västmanland utbreder sig ett mer än 
milslångt urkalkområde, som sträcker sig från trakten av Ormtjärn i nord
ostlig riktning utefter sjöarna Älvlången ocli Vikern upp mot gränsen till 
Nora sn.

Inom detta område, vilket tidigare endast i ringa utsträckning synes ha 
undersökts i bryologiskt avseende, har jag alltsedan mitten av 1950-talet 
under ett flertal exkursioner insamlat mossor. Mina undersökningar ha 
främst gällt det väster om södra delen av Älvlången belägna området, vilket 
hyser en mängd för mossor lämpliga lokaler, såsom skuggiga block och stup 
samt kärr, bäckar och källdrag. Inom detta senare område, vilket äges av 
domänverket, ha två lokaler avsatts som reservat, nämligen extremrikkär- 
ret Röjängen med omgivning och ett på mäktiga blocksamlingar och stup 
rikt område.

Mossfloran inom kalkområdet i Viker överensstämmer i stort med den 
inom Närkes urkalkområden, vilken tidigare beskrivits av Waldheim. På 
grund av Viker-områdets storlek och därav följande rikedom på olika lokal
typer är dock mossfloran där avsevärt artrikare än inom Närkes urkalkom
råden. En art, som av Waldheim uppgivits från sistnämnda landskap, är 
dock ej påträffad i Viker, nämligen Rhynchostegiella algiriana.

Ett intressant drag i socknens mossflora är — förutom artrikedomen 
det rika uppträdandet av sydliga respektive nordliga element, av vilka 
arter flera inom socknen ha förekomster långt utanför sina tidigare kända 
utbredningsområden. Bland de sydliga arterna kunna nämnas Acaulon 
muticum, Entosthodon fascicularis, Pleuridium acuminatum, Seligeria pusilla, 
Trichostomum crispulam och Weisia rutilans. Än mer markant är det nord
liga inslaget, som utgöres av bl. a. Catoscopium nigritum, Craloneurum de- 
cipiens, Hymenostylium recurvirostre, Mnium orthorrhynchum och spinosum, 
Ortholhecium intricalum och rufescens, Seligeria campylopoda och diversifolia 
samt levermossorna Leiocolea rutheana och Scapania gymnostomophila.

Jag lämnar nedan en förteckning över de mer anmärkningsvärda fynden 
av kalkmossor från Viker. Jag avser att senare lämna en förteckning över 
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fynd av ej kalkbetonade arter från socknen i samband med en redogörelse 
för mossfynd inom andra delar av västra Västmanland.

Beläggexemplar ha tillställts Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm.
Vid de flesta av mina exkursioner har jag haft sällskap med trädgårds

mästare Ingvar Andersson, Älvhyttan, vilken även under egna exkur
sioner insamlat mossor inom socknen.

Artlista.

Musci.

Acaulon muticum (Hedw.) C. Müll. Älvhyttan. Ny för Västmanland.
Astomum crispum (Hedw.) Hampe. Älvhyttan.
Bryum neodamense Itzigs. Venakärret c. fr.; Röjängen.
Caloscopium nigritum (Hedw.) Brid. Venakärret; Röjängen; N om Näset 

på stenar i en bäck. På alla lokaler c. fr. Ny för Västmanland.
Cirriphyllum vaucheri (Schimp.) Loeske & Fleisch. Flerstädes kring 

Älvlången, även funnen c. fr.
Cratoneurum decipiens (DNot.) Loeske. Ca 500 m NNV om kyrkan; 

Venaån; Ö om Sjöändan vid vägen mot Flyttkullen; vid Sågsnårsälven 
nära dess utlopp i Älvlången. Ny för Västmanland.

Dicranum muehlenbeckii Br. Eur. Bengtstorp på en udde i Vikern. Ny 
för Västmanland.

Drepanocladus badius (Hn) Roth. Venakärret; Bromängen; Rödkärrs- 
mossen; Bromossen. Ny för Västmanland.

Encahjpta spathulata C. Müll. Några lokaler kring södra delen av Älv
lången på blottad jord på klippor, block och rotvältor. — Ny för Väst
manland. E. spathulata, som i nordiska floror vanligen upptagits som en 
varietet av E. rhabdocarpa (man finner den dock som art hos Adlerz och 
Kindberg), upptages av Elsa Nyholm på goda grunder som art. Den är 
redan i fält lätt igenkänd genom bladens mycket långa hårudd och den halm
gula, glänsande och fransade calyptran. Fransningen, som är väl utvecklad 
hos unga individ, är dock bräcklig och brukar hos äldre exemplar (och 
herbarieex.) vanligen vara förstörd. (Jfr Elsa Nyholm: »calyptra erose at 
base».) E. spathulata skiljer sig från E. rhabdocarpa — förutom genom mös
sans fransning — genom smalare och mjukare blad med mindre celler. 
Sporerna äro något mindre med större och glesare papiller. Arten uppgives 
vidare skola sakna peristom. Jag har dock på nätt och jämnt mogna kapslar 
(samlade i juni) funnit ett tydligt utbildat peristom, som dock är mycket 
bräckligt och flyktigt, och som brukar vara försvunnet på äldre kapslar. 
Någon gång finner man dock fragment av peristomet hos sådana kapslar.

E. spathulata uppgives av Adlerz och Kindberg från Öland, Gotland 
och Dalarna. Jensen utesluter Öland och Gotland men anger tre lokaler 
från Dalarna samt en från vardera Östergötland och Härjedalen. Elsa Ny
holm anför den från de tre sistnämnda landskapen. I Riksmuseums her
barium finnas kollekter från lokalerna i Östergötland och Dalarna samt 
från en lokal i Södermanland (Stora Malms sn). De kollekter från Öland och 
Gotland, vilka bestämts till E. spathulata, utgöra alla E. vulgaris f. pilifera.
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Entosthodon fascicularis (Hedw.) C. Müll. Älvhyttan. Ny för Väst
manland.

Eurhynchium striatulum (Spruce) Br. & Sch. N om Älvhyttan; NV om 
Sjöändan.

Fissidens minutulus Sull. see. Braithw. Några lokaler kring södra 
delen av Älvlången. Ny för Västmanland.

Hymenostylium recurvirostre (Hedw.) Dix. Röjängens östra kant. Ny 
för Västmanland.

Hypnum pratense Koch. Venakärret.
Meesia triquetra (Hook. & Tayl.) Ångstr. Röjängen; mellan Bromossen 

och L. Grytsjön.
Mnium orthorrhynchum Brid. N om Näset på ett par kalkblock. Ny för 

V ästmanland.
M. spinosum (Voit) Schwaegr. Nom Älvhyttan. Ny för Västmanland.
Neckera besseri (Lob.) Jur. Flera lokaler kring Älvlången.
Orthothecium intricatum (Hn) Br. & Sch. N om Älvhyttan; flera lokaler 

kring södra delen av Älvlången. Ny för Västmanland.
O. rufescens (Brid.) Br. & Sch. Ovan Älvlångens östra strand, sparsamt.

- Ny för Västmanland. Ett märkligt fynd av denna fjällmossa, som 
söder om Härjedalen endast är känd från vardera en lokal på Gotland och 
i Dalsland.

Pleuridium acuminatum Lindb. SV om Kopparskallen. Ny för Väst
manland.

Pottia intermedia (Turn.) Fürnr. Älvhyttan; Vena. Ny för Västmanland.
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. Flerstädes kring Älv

lången. Ny för Västmanland.
Saelania gtaucescens (Hedw.) Broth. Flera lokaler kring södra delen av 

Älvlången.
Seligeria campylopoda Kindb. Älvhyttan på en sten av kalk; några lo

kaler S och V om Älvlången på klippor och block av kalk. — Ny för Väst
manland. I sin Kuusamo-flora framhåller Tuomikoski, att S. recurvata 
var. pumila är synonym med S. diversifolia var. brevifolia, men att Lind
berg i sin samling till var. pumila även fört en form, som uppenbarligen 
tillhör kretsen S. recurvata s. lat. Denna form avviker dock från S. recurvata 
och är enligt Tuomikoski möjligen identisk med den från Amerika uppgivna 
S. campylopoda.

Elsa Nyholm bygger i sin flora vidare på detta uppslag och upptager 
S. campylopoda som art med förekomst i Sverige (Jmt. — TL.), Norge och 
Finland. Jensen upptager var. pumila från två lokaler i Sverige, nämligen 
Enaforsholm i Jämtland och Kvickjokk i Lule Lappmark. Enligt Tuomikoski 
tillhör materialet från Kvickjokk S. diversifolia. I Riksmuseums herbarium 
finnes en kollekt från Enafors (Hülphers), vilken förts till var. pumila, 
men som utgör en blandning av S. diversifolia och S. recurvata. Vidare finnas 
ytterligare två svenska kollekter av var. pumila, en från Storlien i Jämtland 
(Medelius) och en från Masugnsnbyn i Torne Lappmark (Elsa NyHOLM). 
Den förra utgör dock S. diversifolia, den senare synes tillhöra S. campylo
poda, men materialet är så dåligt, att det är svårt att göra en säker bestäm
ning. Jag har tidigare (Hakelier 1957 och 1961a) uppgivit S. campylopoda 
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från två lokaler i Mörsils sn i Jämtland. Slutligen har jag vid genomgång 
av Riksmuseums material av S. recurvata funnit en kollekt från Sala i Väst
manland (IX.1833. S. J. Lindgren), vilken jag anser vara S. campylopoda.

S. campylopoda skiljes från S. recurvata genom mindre växt och kortare 
blad med ej utlöpande nerv. Setan är bågböjd som hos S. recurvata (alltid 
mycket mer markant än som framgår av figuren hos Elsa Nyholm). En
ligt Elsa Nyholm är kapselns ytceller hos S. campylopoda kortare och mer 
oregelbundna än hos S. recurvata. Jag har dock icke kunnat finna någon 
påtaglig skillnad i detta avseende.

Enligt Tuomikoski förekommer S. campylopoda i Finland — i motsats 
till S. recurvata — uteslutande på kalk. Förhållandet är detsamma på de 
svenska lokaler jag sett.

S. diversifolia Lindb. Flera lokaler S och V om södra delen av Älvlången.
— I Sverige tidigare uppgiven från Västmanland (Sala) och (var. brevifolia) 

Lycksele — Torne Lappmarker. Jag har förut (Hakelier 1961a) meddelat 
arten från en lokal i Jämtland. (Jfr även ovan under S. campylopoda.) I 
Riksmuseums herbarium finnas ytterligare ett par kollekter från Jämtland 
samt en från Dalsland (Fröskog, P. A. Larsson).

S. doniana (Sm.) C. Müll. Flerstädes kring södra delen av Älvlången. Ny 
för Västmanland.

S. pusilla (Hedw.) Br. & Sch. Mellan Näset och Sjöändan, flerstädes och 
rikligt. — Ny för Västmanland. I Sverige tidigare känd från Väster
götland och Gotland (var. acutifolia).

S. recurvata (Hedw.) Br. & Sch. Några lokaler S och V om södra delen 
av Älvlången, huvudsakligen i utkanten av kalkområdet.

Timmia austriaca Hedw. Flerstädes kring södra delen av Älvlången.
Trichoslomum crispulum Bruch. Älvlångens nordöstra strand; SV om 

Näset; SO om Ormtjärn. Ny för Västmanland.
Weisia rutilans (Hedw.) Lindb. Älvhyttan; Vena; Kröket; VSV om Sjö

ändan. Ny för Västmanland.

Ilepaticae.

Jungermania tristis Nees. Mellan Bengtstorp och Knapptorp; Älvlångens 
södra strand; södra bäcken från Ormtjärn; Sågsnårsälven nära dess utlopp i 
Älvlången. Ny för Västmanland.

Leiocolea banlriensis (Hook.) Jorg. Några lokaler kring södra delen av 
Älvlången.

L. miilleri (Nees) Jorg. Röjängens östra kant; södra bäcken från Orm
tjärn. Ny för Västmanland.

L. rulheana (Limpr.) K. M. Röjängen.
Moerchia hibernica (Hook.) Gottsche. Venakärret; Röjängen; N om Nä

set vid en bäck; Ormtjärn.
Scapania aequiloba (Schwaegr.) Dum. Flerstädes kring Älvlången.
S. aspera Bernet. Flerstädes kring Älvlången.
S. calcicola (Arn. & Perss.) Ingham. Ett par lokaler V om Älvlången. 

Ny för Västmanland.
S. gymnostomophila Kaal. SV om Ormtjärn. Ny för Västmanland.
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Nils Hakelier.

Oin två flyggberg i övre Vindeldalen.

Vindelälven genomflyter i sitt övre lopp en rad sjöar bland vilka den sista 
mera betydande är Öv. Gautsträsket. Vid sjöns nordända finner man två 
tillflöden, den egentliga Vindelälven samt västligare bifloden Tjulån. Från 
området mellan dessa båda vattendrags mynningar stiger landet i nord
västlig riktning till ett berg, Näsberget, som är 716 m högt och når upp i 
regio subalpina. Berget har åt söder på en höjd av 540 m en något valv- 
formad tvärbrant med en liten platå framför. Platsen kallas Fårkammaren. 
Om man på den ett par m breda platån följer branten åt nordväst, drar 
denna sig allt högre upp på berget och blir samtidigt lägre för att slutligen 
på ca 600 m förtonas.

Näsberget är enligt terminologin hos Andersson & Birger (1912) ett 
sydberg, enligt andra auktorer (Björkman 1939) en rasbrant, ett brantberg 
(Grapengiesser 1934) eller ett sydväxtberg (Du Rietz 1954). De tre olika 
zoner, som är typiska för sådana berg, hammaren, finjordsremsan och ras
marken, skall man alltså finna här. Emellertid är hammaren svagt utveck
lad, finj ordsremsan är solöppen endast vid Fårkammaren och rasmarken är 
till stor del övervuxen med skog. Näsberget är alltså i stort sett ett igenvuxet 
»sydberg». Ordet »sydberg» kan man lämpligen låta beteckna ett berg med 
en sydsluttning, som har mer eller mindre stora öppna ytor och som biolo
giskt avviker från omgivningen genom förekomsten av en botanisk optimal
zon, med vilken en zoologisk optimalzon ofta tämligen nära sammanfaller. 
Här finns alltså bl. a. termofila växter och insekter. I ett nordexponerat 
berg med rörligt vatten finner man ofta optimalzonväxter, medan området 
zoologiskt sett är fattigt.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Benämningarna sydberg, brantberg, rasbrant och sydväxtberg är alla 
mindre lämpliga. Sydberg har för liten vidd, emedan man vill få med även 
berg med annan exposition i begreppet, brantberg är språkligt oklart, då det 
finns många branta berg utan de avsedda bergens extrema växtlighet. Be
träffande rasbrant kan anmärkas, att om det skall avse brant plus rasmark, 
så har det sammansättningsleden i fel ordning: dessutom kan rasmark ej 
sammansättas med berg. Sydväxtberg slutligen är en botanisk benämning. 
Jag tycker, att det går bra att använda det nordsvenska ordet flygg för 
dessa topografiska formationer. Det är ett ord, som faktiskt användes om 
branter med anslutande rasmark och det går lätt att sammansätta med andra 
aktuella ord. Man kan alltså tala om flyggberg = ett berg, som har flygg, 
man kan säga flygget om det aktuella området, dvs. hammaren, finjords
remsan och rasmarken; vidare heter det lämpligen: nordflygg, sydflvgg, 
vid behov östflygg och västflygg. Synonymt med flyggberg bör man kunna 
använda ordet extremberg för att ange något som går utanför der genom
snittliga.

Utseendet av hammare, finjordsremsa och rasmark varierar så starkt, att 
förklarande uttryck ofta behöver anslutas. Hammaren kan alltså vara rakt 
uppstigande, valvformig eller bakåtlutande. Finjordsremsa är namn på ett 
topografiskt element, som endast ibland är utbildat i flyggbergen. Remsan 
eller avsatsen nedom hammaren uppvisar ibland vittringsgrus, ibland är 
den täckt av block eller hällar. Den topografiska lokalitet, där hammaren 
och rasmarken tangerar varandra bör kunna benämnas bergroten, ett ord, 
som sedan gammalt använts om dylika lokaliteter. Bergroten är alltså 
ibland utbildad som finjordsremsa, ibland som sterilt vittringsgrus osv.

För att återgå till Näsberget med Fårkammaren kan konstateras, att den 
ursprungliga trädvegetationen av huvudsakligen björk, sälg och asp framför 
Fårkammaren är bortröjd inom ett litet område. Hammaren höjer sig här 
inemot 20 m över de närmast stående trädens toppar. Vid Fårkammaren 
finner man, att solen står ovan trädtopparna flera timmar dagligen mitt i 
sommaren. Sålunda kunde jag den 9.7.1962 fastställa, att den beskrev en 
båge ovan träden kl. 10.30—13.30. Remsan vid Fårkammaren är därför täm
ligen varm och torr. I den allra innersta delen invid klippväggen märks 
någon bergfukt. Den övriga delen av remsan är mera beskuggad. Rasmar
kens lutning är i bergets nedersta delar ringa, men ökar sedan kraftigt och 
håller sig sedan i stort sett mellan 25° och 35°. Blocken i rasmarken ser man 
inte mycket av. De är mestadels övertäckta med jord. Stora block, liggande 
nedanför rasmarkens nedersta del, urskiljer man på en del ställen. Ras
marken innehåller intet rörligt material utan är stillaliggande och täckt 
av vegetation. Största delen av Näsberget ligger inom regio subalpina. Får
kammaren ligger i björkskogsområdet till vilket också hela flyggområdet 
västerut hör. Barrskogsgränsen går nedanför och strax öster om Fårkam
maren. På nedre delen av Näsbergets sydsida är det gott om höga granstub
bar och multnande vindfällen samt enstaka granar. Ljustillgången är liten 
under granarna (ofta stora) och i lövskogen också. Det förekommer mest 
björk, rätt mycket sälg men föga asp; dessutom hägg och rönn i buskform. 
Lövträden står tämligen tätt. Intill de stora granarna i bergsluttningen 
märktes ingen föryngring. Enbusksnår förekommer inom små områden,
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något upphöjda över smältvattensstråken, samt ställvis i översta delen av 
rasmarken, på fin jordsremsan och på hyllor i hammaren. På torra hyllor 
växte Potentilla Crantzii talrikt, på fuktiga hyllor syntes Viola biflora, 
Saxifraga nivalis och tenuis samt Trollius, på våta hyllor och mossklädda, 
översilade utsprång hade Pinguicula vulgaris vunnit fäste.

De flesta anmärkningsvärda växterna i Näsbergsflygget har tidigare om
nämnts i arbeten av Zetterberg (1925) och D. Gaunitz (1931). Härtill vill 
jag foga uppgifter om ännu en art, Polygonatum verlicillatum. Den anträf
fades mitt i brant rasmark och tät vegetation, där marken till stor del var 
beskuggad. Orsaken till att den ej tidigare anträffats i nämnda berg torde 
vara dess undangömda ståndort. Den har ej heller påträffats i något annat 
av Vindeldalens flyggberg eller annorstädes inom området ovan Sorsele. 
Jag har seit växten i Norge på Raufjeldet i Dunderlandsdalen (Helgeland). 
Detta fjäll saknar flygg och har i stort sett en mycket trivial växtlighet 
(stora ytor täckta av Phyllodoce-hedar). Förmodligen förekommer kransrams 
kontinuerligt spridd i de områden i Norge, som ligger mitt emot Sorsele 
socken. Det synes sannolikt, att arten under en varmare klimatperiod in
vandrat från Norge till svenska fjälldalar.

Yindelälven bildar 2,7 mil ovan Öv. Gautsträsket ett lugnvatten eller sel, 
nedre Krama- (Framak-)selet, vilket sträcker sig 7 km i öst-västlig riktning. 
Mellan Gautsträsket och seiet har älven i stort sett en nordväst-sydöstlig 
riktning och de åtföljande bergen har samma sträckning. De flygg, som 
finns längs älvens nordöstra strand får därför i allmänhet en västlig eller 
sydvästlig exposition. I ett fåtal fall vänder de sig mot söder. Vid Krama- 
selet förlöper fjällryggen nästan helt parallelt med vattendraget och går 
alltså i Ö-V. Här ligger ett fjäll Krama- (Framak-)tjocko, som är 981 m 
högt och är exponerat åt söder. I fråga om namnet på fjället och seiet är 
att märka, att det ursprungliga lappska namnet är Framak. Uttalet av 
bokstaven f är emellertid sådant, att det för ett svenskt öra lätt låter som k. 
Trots att det på kartan står Krama säger ortsbefolkningen fortfarande Fra
mak. Man får hoppas, att en ändring till Framak kommer att ske i en senare 
upplaga av kartan. Fjället har inte någon stor hammare eller utbredd ras
mark. Hela sluttningen är mycket brant och uppdelad i små starkt lutande 
ytor, ett slags små tillbakalutande hammare. Här och där förekommer små 
sandiga och steniga områden, rasmarker. F. ö. är fjället till stor del över
vuxet med ört-, busk- och trädvegetation. Översta delen av sluttningen är 
mestadels brant och kan ej forceras. Här finns alltså en låg hammare. Kra- 
matjocko kan betecknas som ett egendomligt utformat flyggberg. Fjället 
består av en mörk, metamorfoserad, glimmerrik skifferbergart med vågräta 
kvartsgångar, som ibland bildar hyllor. Det förekommer ibland springor i 
grundbergarten, då kvartsen fallit bort. Det finns små platåer mellan starkt 
lutande ytor. Bergarten spricker i smala, snedställda block. En stor del av 
sluttningens yta intages av avvattningsrännor för smältvatten. Man ser 
dem redan på långt håll, där de intager sänkor mellan de skogklädda par
tierna.

Vid ett besök på fjället 14.7.1958 låg snödrivor kvar på sluttningen (den 
nedersta på 880 m) och upp på fjällryggen. Vid Kramaselet finner man mitt 
för fjället en starräng på 580 m höjd. Därefter vidtar en brant stigning. 
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Det finns här rikliga bestånd av asp och björk samt även sälg, hägg och 
rönn. Träden är ofta starkt angripna av trädsvampar. På en höjd av 650- 
700 m finner man ett område med en grovblockig rasmark. I fjällsluttningen 
iakttogs en del vanliga flyggväxter såsom Tussilago, Rubus saxalilis (700 m), 
Rubus idaeus, Paris (850 m). I övre delen av björkskogen (800-850 m) före
kom Anthyllis vulneraria subsp. lapponica i starkt begränsade bestånd av 
storvuxna ex. på klippmark. Ofta såg man utgrenade ex., många nära 
varandra, vilka växte på skifferhyllor med tunt jordtäcke och ibland fann 
rotfäste i klippspringor. Rhodiola var allmänt spridd över fjället. Den växte 
ofta i långa led upp ur vågräta springor. Här och där i sluttningen växte 
Primula scotica var. scandinavica, ofta vid bäckdrag i regio subalpina och 
alpina; funnen nära en snöfläck på 880 m. I reg. alpina fanns en Dryas-zon. 
Den var ofta mycket smal och markerad. Fjället är lättare tillgängligt i 
östra delen. I reg. alpina finns här en hed med Rhododendron enligt uppgift 
av hotellägare Rickard Renman, Ammarnäs. Herr Renman har visat mig 
färgdiapositivbilder, som han tagit av blommande ex.
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Reivo-reservatets kärlväxtflora.

Jag hade förmånen att 26 juni-8 juli 1963 få deltaga i ett av Sveriges 
Fältbiologiska Ungdomsförening (SFU) på uppdrag av Domänstyrelsen 
anordnat s. k. inventeringsläger. Inventeringen gällde såväl flora som 
fauna i Reivo-reservatet, vilket är beläget i Pite lappmark, Arvidsjaurs 
socken, med sin sydspets ca två mil rakt norr om Arvidsjaurs samhälle. 
Reivo-reservatet är för närvarande vårt största domänreservat på ca 8700 
har varav ca 900 har myrmark. Planer finns att avsätta området som na
tionalpark, varför föreliggande undersökning kanske kan vara av särskilt 
intresse.

Deltagare i lägret var ungdomar, mest studerande, från hela landet. 
Ledare var Anders Göthberg, Norrköping. Den botaniska delen av in
venteringen kom att utföras av mig tillsammans med Janove Sehlin, Tre-
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hörningsjö, Ångermanland, till vilken jag vill framföra mitt tack för gott 
samarbete. Lägret besöktes av jägmästare Stig Lundberg från Domän
styrelsen och lektor Gunnar Wistrand, Falun. Lundberg lät mig ta del 
av några undersökningar han gjort inom reservatet samt gav mig värdefulla 
anvisningar, om vilka delar av området jag främst borde besöka. Wistrand, 
som ägnat sin gradualavhandling åt Pite lappmarks flora (Wistrand 1962), 
gick igenom det material jag insamlat. Jag är skyldig lektor Wistrand 
liksom jägmästare Lundberg varmt tack för vad de gjort för att underlätta 
arbetet med inventeringen.

Vegetationen är i stort sett orörd av människor. Endast ett par hyggen 
stör bilden. Skogen består således av urskog av gran och tall. Undervege
tationen är oftast sparsam och består mest av ris såsom Vactinium myrtillus, 
vilis-idaea och uliginosum, Empetrum hermaphroditum, dessutom Deschamp- 
sia flexuosa och Lycopodium complanatum. På fuktigare mark inkommer 
videarter (Salix glauca och lapponum), Betula nana, Solidago virgaurea m. fl. 
Endast utefter bäckar, även sådana, som bara vårtid är vattenförande, kan 
vegetationen betecknas som yppig med Melica nutans, Dactylorchis macu- 
lata, Polygonum viviparum, Filipendula ulmaria, Alchemilla glomerulans, Ge
ranium silvaticum, Angelica silvestris, Pyrola minor, Saussurea alpina, Crepis 
paludosa, Cirsium heterophyllum osv. Växtligheten i sjöar och tjärnar är 
mycket karg och består i bästa fall av Carex rostrata och Nuphar luteum. 
Ofta saknar sjöarna högre vegetation. I de båda största sjöarna N. och S. 
Reivo finns dessutom Phragmiles communis. En undersökning av ett strand
avsnitt vid N. Reivo gav följande arter: Equisetum silvaticum, Calamagrostis 
lapponica, Carex canescens, C. lasiocarpa, C. rostrata, Ledum palustre, Vac- 
cinium vitis-idaea och uliginosum, Empetrum hermaphroditum, Trientalis 
europaea. På myrarna förhärskar Carex lasiocarpa tillsammans med C. 
chordorrhiza, C. dioeca, C. magellanica, C. limosa och C. pauciflora. Vanliga 
här är också Scheuchzeria palustris, Tofieldia pusilla, Molinia coerulea, Tri- 
chophorum alpinum och caespitosum, Drosera rotundifolia och anglica, 
Pinguicula vulgaris. På somliga myrar är Gymnadenia conopsea tämligen 
allmän. På en myr växte den utefter en bäck tillsammans med riklig Bartsia 
alpina. Dessutom är naturligtvis videarter och dvärgbjörk mycket vanliga 
i myrkanterna. Berggrunden inom området utgörs av urberg och myrarna 
är av fattigkärrstyp. Vad Wistrand kallar hirculus-kärr (av Saxifraga hir- 
culus) saknas. I sydöst där berggrunden är av »basisk eller intermediär» 
natur växer dock Dactylorchis incarnata i myrarna. De högsta topparna i nom 
reservatet når upp till ca 650 m över havet. På somliga toppar är växtlig
heten hedartad och på några finns Juncus trifidus och Ardostaphylos alpina. 
Den absolut rikaste växtligheten inom hela reservatet uppvisar berget 
Akkavare med omgivningar i norr, där följande växter observerades, vilka 
saknas eller är sällsyntare inom övriga delar av området: Lycopodium al
pinum, Aihyrum filix-femina, Paris quadrifolia, Juncus trifidus, Carex 
loliacea, Coeloglossum viride, Salix lanata, Alnus incana, Pyrola rotundifolia, 
Ardostaphylos alpina, Laduca alpina.

De geografiska namnen i det följande återfinns i regel på generalstabs- 
kartan (största delen av reservatet är beläget på blad 35 Arvidsjaur, en 
mindre del på blad 34 Storavan). Denna är emellertid föga detaljerad och 
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knappast ägnad att orientera efter. Den karta vi använde var utarbetad av 
Domänverket. Följande namn är hämtade från den senare:

Skiljesmyren och Skiljesmyrbäcken = avloppet från N. Reivo och myren 
omkring detsamma.

Kuorpaåive =ett berg söder om S. Palja.
Rengårdarna = rengårdar med kåtor och inhägnader mitt i området.
Luobbelmyren =myr mellan S. Palja och Kuorpaåive.
Paljavare =ett berg norr om N. Palja.
Guoratsliden =ett berg SV om Storliden.

Eftersom under så relativt kort tid inga mer omfattande anteckningar 
kunde föras är frekvensuppgifterna i stort sett grundade på allmänna in
tryck. En art har dock inte blivit betecknad som tämligen allmän förrän 
den anträffats på fyra-fem ställen. Uppgifterna gäller Reivo-reservatet; 
mera sporadiskt har fynd även strax utanför gränsen medtagits. Jag vill 
här anmärka att Hulténs atlas (Hultén 1950) ger en god bild av områdets 
flora. Den har kommit flitigt till användning. Som bestämningsflora har 
endast Krok och Almquist: Svensk Flora I använts, varför på en del ställen 
olika arter och former icke har kunnat hållas isär så som hade varit önskvärt. 
Nomenklatur och artföljd är hämtade ur Wistrands förut nämnda avhand
ling för att jämförelse med densamma lättare skall kunna göras. Växtplats 
har i allmänhet angivits endast om denna var kulturbetingad.

Artförteckning.

a - allmän, ta =tämligen allmän.
Lycopodium selago. a. — L. annotinum. a. — L. clavatum. a. — L. com- 

planalum. a. — L. alpinum. Akkavare.
Selaginella selaginoides. ta.
Equisetum arvense. a. — E. silvaticum. a. — E. palustre. a. — E. fluvia- 

tile. a.
Alhyrium filix-femina. Akkavare ta. F. ö. anträffad på ett ställe i trakten 

av Storliden.
Lasirea phegopteris. ta. — L. dryopteris. a.
Polypodium vulgare. Akkavare.
Picea abies. a.
Pinus silvestris. a.
Juniperus communis, a.
Sparganium hyperboreum. Vägdike samt i myr nordöst om N. Reivo. 
Potamogeton alpinus. Skiljesmyrbäcken. Även tagen vid Strömnäs. 
Scheuchzeria palustris, a.
Tofieldia pusilla. a.
Maianthemum bifolium. a.
Paris quadrifolia. Akkavare.
Juncus trifidus. Akkavare, S. Palja, Kuorpaåive. — J. alpinus. ta. Även 

på vägkanter. — J. filiformis. ta. Även på vägkanter. — J. stygius. ta.
Si). Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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J. triglumis. Skiljesmyrbäcken. Var vid tryckningen av Wistrands arbete 
ej känd från Arvidsjaurs socken.

Luzula pilosa. a. — L. frigida. a.
Molinia coerulea. a.
Phragmites communis. Reivosjöarna.
Nardus strida. Rengårdarna.
Melica nutans, ta.
Festuca ovina. ta. Mest på vägkanter. — F. rubra, a på vägkanter.
Poa annua. Vägkanter. — P. alpina. Vägkanter. — P. pratensis. Vägkan

ter. a.
Deschampsia caespitosa. a. — D. flexuosa. a.
Calamagrostis purpurea, ta. — C. neglecta. N. Reivo, vägkant. — C. lap- 

ponica. a.
Agrostis tenuis, a på vägkanter.
Alopecurus geniculatus. ta på kulturmark.
Phleum commutatum. a.
Hierochloe odorata. Skiljesmyrbäcken ta. Myr V om Storliden. 
Anthoxanlhum odoratum. a.
Roegneria canina. N. Reivo.
Eriophorum vaginatum. a. — E. Scheuchzeri. ta. — E. angustifolium. a. 
Trichophorum alpinum. a. — T. caespitosum ssp. austriacum. a.
Carex chordorrhiza. a. — C. dioeca. a. — C. canescens. a. — C. brunnescens. 

a. — C. loliacea. N om Akkavare. — C. macloviana. På vägkant i S. - 
C. nigra s. Krok & Almquist (=C. Goodenowii J. Gay+C. juncella Th. 
Fr.), a. — C. Buxbaumii s. lat. ta. — C. media. Tagen på en lokal i öster.

— C. magellanica. a. — C. limosa. a. — C. vaginala. a. — C. panicea. a. 
C. livida. ta. — C. flava, ta. — C. lasiocarpa. a. — C. rostrata. a. — C.

globularis. a. — C. pauciflora. a.
Coeloglossum viride. Vid Akkavare ta. Ett exemplar taget SV om Stor

liden.
Ggmnadenia conopsea. ta.
Dactglorchis incarnata. ta på myrarna SV om Storliden. Enligt Wistrand 

synes ängsnycklarna inom området vara av verklig incarnata-typ. — D. 
maculata. ta.

Listera cordata. ta.
Corallorhiza irifida. Sedd på 4 ställen. Kan således betecknas som ta. 
Populus tremula, ta.
Salix. Salix-komplexet med dess hybrider har ej närmare studerats. Jag 

har endast försökt urskilja, vilka rena arter, som ingår i områdets flora.
S. glauca. a. — S. phglicifolia. a. — S. myrtilloides. ta. — S. caprea. ta.

— S. lapponum. a. — S. lanala. Akkavare. Dessutom tagen på vägen mellan 
Strömnäs och reservatet.

Betula »alba». a. — B. nana. a.
Alnus incana. ta.
Rumex longifolius. Kulturmark. — R. acetosa. ta på kulturmark. R. ace- 

tosella. a på kulturmark.
Polygonum viviparum. a.
Stellaria graminea. ta på vägkanter o. d. — S. calycantha. ta.

Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3



SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN 413

Cerastium holosleoides var. vulgäre, a på vägkanter.
Sagina procumbens. ta på vägkanter.
Nuphar luteum, ta.
Thalictrum alpinum. Myr och vägkant NÖ om N. Reivo.
Ranunculus acris. a. — R. repens, ta på kulturpåverkad mark.
Barbaraea vulgaris. Sedd på ett ställe vid vägkant.
Cardaminopsis arenosa. Vid vägkanter ta.
Parnassia palustris, ta.
Filipendula ulmaria. a.
Prunus padus. Sedd på två ställen vid bäckar NV om N. Reivo.
Rubus chamaemorus. a. — R. arcticus. ta. — R. saxatilis. a. — R. idaeus. 

På hygge NÖ om Akkavare.
Fragaria vesca. Vägkant Ö om N. Reivo.
Potentilla palustris, a. — P. erecta. a.
Alchemilla glomerulans. ta.
Sorbus aucuparia. a.
Trifolium repens, ta på vägkanter.
Oxalis acetosella. Storliden.
Geranium silvaticum. a.
Drosera rotundifolia. a. — D. anglica. a.
Viola montana. ta. — V. epipsila. a. — V. palustris, ta.
Epilobium palustre. ta. — E. lacliflorum. På vägkant i nordöst och på 

hygge på Kuorpaåive. — E. Hornemanni. ta.
Chamaenerion angustifolium. a.
Hippuris vulgaris. Vid S. Reivo.
Angelica silvestris. ta.
Moneses uniflora. a.
Pyrola minor. a. — P. rotundifolia. Akkavare, Luobbelmyren.
Ramischia secunda. a.
Ledum palustre. a.
Andromeda polifolia. a.
Arctostaphylos uva-ursi. ta. — A. alpina. Akkavare, Kuorpaåive. 
Vaccinium vitis-idaea. a. — V. uliginosum. a. — V. myrtillus. a. — V. 

microcarpum. a.
Calluna vulgaris, a.
Empetrum hermaphroditum. a.
Trientalis europaea. a.
Menyanthes trifoliata. a.
Melampyrum pratense. a. — M. silvaticum. a.
Rhinanthus minor. Vägkant, N. Reivo.
Bartsia alpina. Luobbelmyren.
Pedicularis sceptrum-carolinum. Skiljesmyren. — P. palustris, a. 
Pinguicula vulgaris, a. —P. villosa. Paljavares sydsluttning, Guoratsliden. 

Kan förmodligen betecknas som ta. Wistrand redovisar endast ett obe
stämt fynd från Arvidsjaur.

Utricularia intermedia. Observerad på 2 lokaler. Förmodligen ta.
Galium palustre. ta.
Linnaea borealis, a.
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Solidago virgaurea. a.
Antennaria dioeca. a.
Gnaphalium norvegicum. ta.
Achillea millefolium. Vägkanter a.
Matricaria inodora. Vägkanter ta.
Petasites frigidus. Myr N om Storliden.
Cirsium palustre. ta. — C. helerophyllum. ta.
Leontodon autumnalis. Vägkanter a.
Taraxacum. En mindre kollektion maskrosor har tillställts C. F. Lunde- 

vall, Norrköping, för bestämning. De flesta torde tillhöra T. croceum (coll.).
Lactuca alpina. Akkavare, NÖ om Storliden.
Crepis paludosa. ta.
Hieracium. Släktet har inte varit föremål för närmare studium.

Från Lundbergs inventeringar kan nämnas: I öster Pedicularis lapponica 
och Lysimachia Ihyrsiflora. I Akkavaretrakten Goodyera repens, Calypso 
bulbosa, Carex echinata och Equisetum scirpoides. Wistrand fann dessutom 
Agrostis borealis inom reservatet.

Utanför området fann jag följande växter (de flesta och om ej annat an- 
gives på kulturmark vid Strömnäs några km NV om reservatet). Polamo- 
geton gramineus. I å vid Strömnäs. — Eleocharis palustris. Som föregående 
art. — Urtica dioeca ssp. eudioeca. Vid bebyggelse på vägen mellan reser
vatet och Strömnäs. ■— Potentilla norvegica. Som föregående art. — Rosa 
maj alis, Vicia cracca, Lathy rus pratensis, Viola tricolor. — Anthriscus silvestris. 
Vid vägen till Strömnäs. — Veronica serpyllifolia. — Plantago major. Vid 
vägen till Strömnäs. — Matricaria matricarioides.
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Ingvar Svensson.

X International Botanical Congress, Edinburgh, 1964.

The X International Botanical Congress is to be held in Edinburgh, 
Scotland, from 3rd to 12th August 1964. Although some 10,000 preliminary 
circulars have been dispatched to botanists all over the world, the Congress 
Executive are aware of the fact that many botanists may still not have 
received intimation of this important event. The 2nd Congress Circular, 
which gives details of the scientific programme and the full programme of 
botanical excursions, is due to be dispatched in August or early September. 
The Congress Executive wish to inform the readers of this journal who do 
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not receive this circular that they may receive it by writing to the Secretary 
(Executive Committee), X International Botanical Congress, 5 Hope Park 
Square, Edinburgh 8, Scotland. The Executive would also be pleased if they 
would bring this notice to the attention of any of their colleagues who they 
think might wish to attend the Congress.

A. J. Brook.
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RECENSIONER.

Heinrich Walter, Die Vegetation der Erde in ökologischer 
Betrachtung. Band I. Die tropischen und subtropischen Zonen.
- VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1962. 538 s. Pris 68,10 DM.

I förordet nämner förf., att han ansåg det omöjligt att göra en nybearbet
ning av Schimpers Pflanzengeographie utan beslöt i stället att skriva ett 
helt nytt arbete med ändrad titel. Plans plan är att först utge två band, av 
vilka det första föreligger här, och sedan ett andra band, behandlande de 
tempererade och arktiska zonerna. Härpå skulle följa monografier över de 
enskilda huvudområdena. Förf. har haft förmånen att under talrika forsk
ningsresor studera alla vegetationszoner och florariken. Han ger en karta 
över de delar av jorden, som han besökt, och endast Sydamerika och stora 
delar av Asien har han ej haft tillfälle att själv bese.

I inledningen går förf. in på de båda huvudriktningarna inom vegetations- 
forskningen. Den ena är den växtsociologiska, som i växtsamhällena ser 
fasta enheter, även om åsikterna om dessa gå starkt isär. Den andra rikt
ningen ser i de enskilda växtindividerna det enda konkreta, och växtarterna 
kombinera allt efter ståndorten till vissa förband utan att skarpa gränser 
mellan dem kunna urskiljas. Walter anser en medelväg mellan dessa rikt
ningar vara berättigad. Han betonar självständigheten hos arterna i ett 
växtsamhälle men anser samtidigt, att växtsamhället företer vissa lag
bundna drag, och ger exempel på dessa förhållanden. Konkurrensen mellan 
arterna är en synnerligen viktig faktor vid växtsamhällenas uppkomst men 
har enligt förf. ej tillräckligt beaktats vare sig i ekologin eller i vegetations- 
forskningen. Kampen om ljus, vatten och näringsämnen blir allt starkare, ju 
större antalet individer är inom ett område och ju större individerna äro.

Närmast följer en framställning av den zonala klimatindelningen med 
hänsyn till temperaturen och dennas beroende av geografisk bredd, höjd 
över havet, vindar, havsströmmar m. m. Vidare behandlas nederbörden 
och dennas olika art, varefter förf. ger en indelning i nio klimatzoner från 
den ekvatoriala till den arktiska. Talrika diagram belysa de olika klimat
typerna. De viktigare jordarterna sammanställas i en tabell. Han går även in 
på successionen, såväl den autogena, beroende på vegetationen själv, som 
den allogena, vilken är en följd av förändring av ståndorten.

Den helt olika fördelningen av land och hav på båda sidor av ekvatorn 
och därav följande asymmetriska klimatfördelning leder till asymmetriska 
vegetationszoner, vilket medför, att man icke utan vidare får jämställa 
förhållandena på norra och södra halvklotet, vilket skulle leda till en felaktig 
uppfattning.
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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I kapitlet om den tropiska regnskogen framhåller förf., att fanerogamernas 
utveckling säkerligen börjat under tropiska förhållanden. Den biologiska 
forskningen har emellertid börjat i den norra tempererade zonen, och vi äro 
därför vana att betrakta vegetationsförhållandena där som de normala, men 
i stället ha vi att göra med en vegetationstyp, som är anpassad till ett 
klimat med skarpt utpräglade årstider. Den mest fulländade vegetations
typen, utbildad under gynnsammaste betingelser, är den tropiska regnsko
gen, och därför är det lämpligt att börja en översikt av jordens vegetation 
just med denna. Förf. ger en såväl på egna som på andra forskares iakt
tagelser byggd, rikt illustrerad skildring av klimat, markbeskaffenhet, 
vegetationens skiktning, ekologi m. m. Den montana regnskogen genomgås 
också. Sammanfattningsvis nämner han, att den största mångformighet 
råder i den tropiska regnskogen, och under de rådande gynnsamma be
tingelserna har det icke skett något strängare urval såsom inom andra 
klimatzoner. Här finns en stor reservoar, ur vilken naturen hamtat material 
för utveckling av specialiserade typer, anpassade till mera krävande klimat. 
Ett kapitel ägnas åt andra vegetationstyper inom den tropiska zonens 
ständigt fuktiga delar. Här skildras bl. a. vattenvegetation, mangrove, 
strandvegetation och kulturlandskap.

I kapitlet om regntidsgröna skogar, savanner m. m. påpekar förf., att 
begreppet savann numera ofta definieras mycket olika. Han ansluter sig till 
den definition, som angetts av Schimper och Drude, nämligen att sa
vannen är den i den tropiska sommarregnzonen förekommande naturliga 
vegetation, som har ett slutet grässkikt med däri mer eller mindre jämnt 
fördelade vedväxter. Begreppet stäpp gäller endast gräsmarker i extra- 
tropiska områden. De av människan orsakade gräsbrändernas förintande 
inverkan på skogen i områden med utpräglad torrtid och därav följande 
ökad utbredning av savannen framhålles. Yi ha här en viktig orsak till 
minskningen av de tropiska skogarna. Utförligt behandlar förf. de s. k. 
halvt städsegröna skogarna. Dessa äro bäst utvecklade i det asiatiska mon- 
sunområdet. De tropiska torrskogarna i Afrika och Sydamerika samt 
Eucalyptus-skogarna i Australien få ingående beskrivning.

Förf. övergår sedan till skildringen av de arida subtropiska områdena. 
Arida kallas sådana områden, där växterna på grund av ringa nederbörd 
och stark avdunstning lida av vattenbrist större delen av året. Dessa om
råden intaga ungefär 35 % av jordytan. Han behandlar bl. a. växternas 
vattenförsörjning och deras ekologiska betingelser i allmänhet. Som exempel 
på förhållandena i subtropiska torrområden ger han först en sammanfattning 
av de forskningsresultat, som vunnits vid studiet av Sonora-öknen i Arizona, 
undersökt av det numera nedlagda ökenlaboratoriet i Tucson. Sedan 
löljer en redogörelse för Namib-öknen i Sydvästafrika, där förf. själv utfört 
undersökningar. Han ger bl. a. en redogörelse för Welwitschia och dess 
ekologi. I anslutning härtill skildrar han den chilensk-peruanska kustöknen 
och går bla. a. in på dimmans betydelse som vattentillgång och den därav 
beroende loma-vegetationen. Nästa kapitel gäller det sydafrikanska karroo- 
området, där förf. även haft tillfälle att själv göra ekologiska undersök
ningar.

I översikten av torrområdena i Australien jämför förf. denna världsdel
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3



418 RECENSIONER

med Afrika och framhåller, att Västaustralien ligger på samma bredd som 
Sydafrika, och Queensland når ungefär lika långt åt norr som norra Mada
gaskar. Likheten i klimat mellan områdena belyses med några diagram. 
Västaustralien är emellertid icke så torrt som Sydvästafrika, då vid Austra
liens kust icke finnes någon motsvarighet till den kalla Benguelaströmmen. 
Sedan ger han redogörelser för nederbördsförhållandena i inre Australien och 
för världsdelens vegetation samt för de ekologiska undersökningar som 
gjorts. Särskilt gälla dessa den halvöken, som intages av chenopodiaceer, de 
s. k. saltbush-områdena, vidare den s. k. spinifexstäppen, främst karakte
riserad av grässläktena Triodia och Plectrachne, och de stora områden, 
vilkas karaktärsväxt är mulga, Acacia aneura.

Åt Sahara, världens största öken, ges som sig bör en utförlig framställning. 
Detta ökenområde sträcker sig från Atlanten till Nildalen och fortsätter 
genom Arabien till öknen Thar i nordvästra Indien. Sahara täcker en yta av 
ungefär nio millioner km2 och är alltså större än Australien. Efter neder
bördens fördelning kan Sahara indelas i tre zoner, en nordlig med högst 
200 mm regn, som faller om vintern, en central, som endast har sporadiska 
regn, ofta med flera års mellanrum, och en sydlig med regn, som komma 
sommartid. Förf. behandlar sedan de olika ökentyperna, deras markför
hållanden och vegetation, stenöknen, hamada, grusöknen, serir, och sand
öknen, erg. Beträffande oaserna framhåller förf., att t. o. m. i de mest 
regnfattiga områdena oliver, vin, aprikoser m. m. kunna odlas på grund av 
det skydd mot vind och sol, som dadelpalmerna och en del andra träd såsom 
Casuarina och Eucalyptus kunna ge.

Vi ha här fått en god sammanfattande framställning av de i detta band 
behandlade områdena. De viktigaste nyare ekologiska, fysiologiska och 
anatomiska undersökningarna ha tagits med, och även en del allmängeo
grafiska och klimathistoriska forskningsresultat ha medtagits. Illustra
tionerna, delvis i färg, äro talrika och ofta mycket goda och belysande.

Karl Afzelius.

Henning Weimarck, Skånes flora. — Bokförlaget Corona AB, Lund 
1963. xxiv +720 s. samt 2 kartor. Pris 45: — kr.

Vårt land har nu berikats med en ny landskapsflora. Titeln »Skånes flora» 
kan närmast betecknas som anspråkslös, ty denna flora går vida utöver ra
men för de traditionella landskapsflororna. Den omfattar nämligen inte en
bart vildväxande och naturaliserade ormbunkväxter och fanerogamer, 
1 204 arter, i vår sydligaste provins, utan även 126 arter som äro okända för 
det egentliga Skåne men som förekomma vildväxande i Halland, Småland 
eller Blekinge eller i Danmark. Motiveringen för detta är att flera av dem 
mycket väl skulle kunna tänkas uppträda i Skåne. Utan tvivel kommer de
ras upptagande i floran (med mindre stil) att i hög grad stimulera deras ef- 
terforskande. Det förhåller sig faktiskt så, att åtskilliga arter som förekomma 
i angränsande svenska provinser och i vårt södra grannland ha varit okända 
för Skåne ända tills under sen tid. Som exempel på de förra må anföras 
.7uncus stygius och J. mariiimus och på de senare Iris spuria och Hieracium 
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jutlandicum. Dessutom har förf. ytterligare vidgat ramen för floran genom 
att i den upptaga ett stort antal adventiver (även dessa med mindre stil), 
inalles 601 arter. Därigenom kommer totala antalet att uppgå till 1 931 ar
ter samt 321 hybrider.

Skåne är ett mycket artrikt landskap, väsentligen beroende på det syd
liga läget samt på att många olika klimat- och jordmånstyper äro före
trädda där. Då dessutom grannlandskapens »utom-skånska» kärlväxter äro 
upptagna i Skånes flora, har den blivit så omfattande, att den med fördel 
kan användas även vid floristiska studier i hela södra och mellersta Sverige, 
utom Öland och Gotland. Om man bortser från de s. k. kritiska arterna, vi
sar det sig nämligen, att endast ett fåtal av arterna i ovannämnda område 
saknas i denna nya Skånes flora. I den nordligaste delen av landskapet, som 
är förhållandevis svagt kulturpåverkat, lever det fortfarande kvar några 
mer eller mindre utpräglade istidsrelikter, t. ex. Alchemilla alpina (Oder- 
ljunga) och Betula nana (Örkened).

Förf. ger för varje släkte och art noggranna beskrivningar, dock ej för 
hybriderna, och framlägger därjämte uppgifter om arternas utbredning. De 
sistnämnda äro dock i regel allmänt hållna och tycks mig i en del fall vara väl 
knapphändiga. Mången botanist på exkursion i skånska bygder skulle sä
kert ha satt stort värde på uppgifter om några närmare preciserade lokaler 
för de mera intressanta arterna, t. ex. Geranium palustre, Lotus peduncula- 
tus (L. uliginosus) och Rumex palustris. Det torde nämligen dröja ganska 
länge innan de detaljerade utbredningskartorna över arterna i Skåne hun
nit fullbordas och publiceras. Ungefär en tredjedel av landskapets areal har 
ju ännu inte varit föremål för någon egentlig inventering. De största under- 
sökningsluckorna äro belägna i södra Skånes slättbygder, i området mellan 
Vombsjön och Ringsjön, samt på Linderödsåsen.

För ett mycket stort antal arter förekommer det i floran sådana utbred- 
ningsuppgifter som allm., sälls. eller saknas i kalktrakter, resp. urbergs
bygder. Läsaren borde därför beretts tillfälle till en snabb orientering över 
fördelningen av kalk- och urbergsområden i landskapet. En markering av 
dessa områden, helst i färg, kunde lämpligen ha införts på kartorna över 
Skåne på florans främre och bakre pärm.

Florans användning underlättas genom de omsorgsfullt utarbetade be- 
stämningsnycklarna. Sådana ha uppställts såväl för bestämning av släkten 
inom familjerna som för arter inom släktena och beträffande kärlkrypto
gamerna och gymnospermerna finns det även bestämningsschemata över 
familjerna. Ett önskemål bland många botanister, särskilt de studerande, 
hade varit att floran också försetts med illustrationer för underlättande av 
examinationen.

En viktig nyhet är att kromosomtalet finns angivet för ett stort antal 
växter. Docent B. Lövkvist har svarat för kontrollen av de kromosomtal 
som införts i floran och själv har han utfört talrika kromosombestämningar 
på växter i Skåne, vilka sistnämnda markerats med en asterisk [*]. Bland 
övriga medhjälpare vid utarbetandet av floran må särskilt nämnas docen
terna O. Almboen och N. Hylander, som kontrollerat den vetenskapliga 
nomenklaturen, samt fil. dr E. Almquist och kand. Alf Oredsson, som 
författat manuskripten över Hieracium, respektive Rubus. De olika taxa
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inom Hieracium har fått en ingående behandling men detta är blott delvis 
fallet med Rubus. Det hade varit önskvärt, att de skånska representanterna 
för Rubus corylifolius-komplexet hade fått en lika utförlig behandling som 
likvärdiga taxa inom Hieracium.

I inledningskapitlet redovisar förf. för den floristiska litteraturen över 
Skåne under 1700- och 1800-talen samt för de fem föregångarna till hans 
verk, nämligen Elias Fries’ »Flora Scanica» 1835, Nils Liljas »Skånes 
Flora» 1838 och 1870 samt Fritz Areschougs »Skånes Flora» 1866 och 
1881. Det har sålunda förflutit inte mindre än 82 år sedan den sistnämnda 
upplagan av Areschougs flora utkom. Den var ett mästerverk för sin tid, 
mycket utförlig (585 sidor) och innehöll talrika lokaluppgifter. Givetvis har 
denna flora nu blivit föråldrad i flera hänseenden. Detta gäller framförallt 
de växtgeografiska uppgifterna. Kulturpåverkan i landskapet har nämligen 
stegrats i en allt snabbare takt, otaliga kärr ha utdikats, sjöar sänkts, stora 
arealer planterats med barrträd, lövängar vuxit igen etc. Denna genom
gripande omvandling av landskapet har resulterat i starkt försämrade be
tingelser för den vilda vegetationen. Många arter, särskilt de som höra 
kalkkärren till, ha minskat oerhört i sin utbredning under denna period och 
några få av dem som äro upptagna i Weimarcks flora i förteckningen över 
»I Skåne fridlysta växter» (s. xi), nämligen Ajuga genevensis, Conopodium 
majus, Primula vulgaris, Saxifraga hirculus och Trapa natans, måste nu
mera betraktas som utdöda i denna provins, men ytterligare exempel på 
nu troligen utgångna växter kunna anföras, såsom Astragalus danicus, 
Botrijchium simplex, Cirsium tuberosum, Filago apiculata, Pohjstichum lonchi- 
lis och Pulicaria vulgaris. Några i äldre litteratur förekommande fyndupp
gifter, som man tidigare ansett vara högst tvivelaktiga, ha överraskande 
nog besannats genom fynd under senare tid, t. ex. Luronium natans, Pucci- 
nellia fasciculala (spontan) och Veronica praecox. Sedan Areschougs tid ha, 
förutom de fyra tidigare nämnda för Skåne nya arterna, ytterligare några 
vildväxande arter blivit upptäckta och bland dem förtjäna särskilt följande 
att framhållas: Equisetum telmateia, Schoenus nigricans och Scutellaria 
minor.

Den inom Lunds Botaniska Förening år 1938 grundade sektionen Skånes 
Flora övertog materialet från en redan 1923 påbörjad inventering, som led- 
les av Bertil Lindquist. Under de 25 år som förflutit sedan denna sektion 
bildades har Weimarck ständigt framstått som den entusiastiske ledaren 
och organisatören av detta arbete, varvid ett 80-tal botanister varit syssel
satta med fältundersökningar samt åtskilliga andra personer med registre
ring av lokaluppgifter. I anslutning därtill har resultaten av undersök
ningarna publicerats, vanligen sockenvis, i en serie av Botaniska Notiser 
»Bidrag till Skånes flora», av vilken hitintills 54 nummer utkommit. Ett 
mycket stort kunskapsstoff har under denna tid hopbragts i Skåneflorans 
arkiv och preliminära kartor över ca 800 arter ha upprättats. Nordiska bo
tanister emotse med livligt intresse den stora växtgeografiska publikation 
som så småningom skall följa på den nu utkomna floran.

Den botaniska systematiken och särskilt nomenklaturen har givetvis 
ändrats betydligt under de 82 år som förflutit sedan den sista Skånes flora 
utkom. Weimarcks flora följer beträffande släktavgränsningen i stort sett 
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de två sista upplagorna av Lunds Botaniska Förenings förteckningar (Hy- 
lander 1941 och 1955). Det är huvudsakligen i fråga om ormbunkarna som 
han accepterat andra uppfattningar. Beträffande artavgränsningen anslu
ter han sig också i huvudsak till ovannämnda förteckningar.

Utarbetandet av denna innehållsrika landskapsflora har varit en verklig 
kraftprestation. Utan tvivel kommer Weimarcks moderna och gedigna 
flora att bliva mycket anlitad, inte blott av botanisterna i Skåne och när
belägna områden, utan även av dem i övriga delar av Sverige och i grann
länderna, särskilt Danmark.

Tycho Norlindh.

Donald N. McVean and Derek A. Ratcliffe, Plant Communities 
of the Scottish Highlands. A study of Scottish mountain, moorland 
and forest vegetation. — Monographs of the Nature Conservancy, No. I. 
London 1962. xm +445 s., 26 svartvitpl. samt 2 kartor i färg i ficka på bak
pärmen. Pris inb. £3 17 s. 6 d.

Under det gångna halvseklet har många av Nordens och kontinentens 
växtekologer ägnat stor uppmärksamhet åt växtsociologiens metodfrågor. 
Debatterna mellan de olika skolorna har varit många och heta, vilket är ty
piskt för en ung vetenskap i expansion.

De brittiska växtekologerna intog från början en allmänt kritisk attityd, 
delvis beroende på en något avvikande grundsyn. Ett system, som behand
lar växtsamhällena som statiska enheter, kunde inte accepteras av forskare, 
som genomsyrats av bl. a. Clements teorier om vegetationens dynamik. 
Medan kontinentens växtsamhällssystematisering vuxit fram ur klassisk 
taxonomi och växtgeografi, anknyter den brittiska ekologien mera till växt- 
fysiologien. Tansley sammanfattar 1939 sin kritiska syn på följande sätt: 
»1 äm unable to form an opinion as to the validity or usefulness of the termi
nology of plant communities invented by Dr J. Braun-Blanquet, and 
have therefore had to forego any attempt to consider its possible applica
tion to British vegetation.»

Professor Duncan Poore företog — möjligen stimulerad att motbevisa 
Tansley’s pessimistiska yttrande — 1955 en kritisk granskning av olika so
ciologiska arbetsmetoder och framlade ett arbetsprogram för en beskriv
ning av i första hand Skottlands vegetation efter nordiskt mönster. Rolf 
Nordhagen och Eilif Dahl nämns såsom föregångsmän.

De av Poore sedan 1952 bedrivna undersökningarna i Breadalbane ut
vidgades 1954 till att gälla de skotska högländerna i sin helhet, samtidigt 
som Nature Conservancy ställde sig bakom undersökningen. Åren 1954- 
1956 arbetade Poore tillsammans med Donald McVean, vilken därefter 
fick Derek Ratcliffe som medarbetare. — Resultatet av deras mödor 
föreligger sedan ett år tillbaka såsom första nummer i en planerad serie 
monografier utgivna av Nature Conservancy. (Volym nr 2 i serien har ny
ligen utkommit och behandlar ett geologiskt ämne.)

McVean och Ratcliffes monografi är den första konsekvent genom
förda, sociologiska beskrivningen av skotsk vegetation. Den såväl kvantita
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tivt som kvalitativt imponerande volymen utgör utan tvekan en milstolpe 
i den brittiska vegetationsforskningens historia. Innan vi går att granska 
bokens innehåll av vegetationsbeskrivningar, tabeller och kartor, måste 
arbetsmetoderna något belysas, speciellt som de delvis anknyter till skandi
navisk tradition.

Författarna följer de riktlinjer, som Poore publicerat i några starkt po
lemiska uppsatser i Journal of Ecology 1955 och 1956. Kritiken går främst 
ut över Braun-Blanquet, vars stora handbok från 1951 (dess andra upp
laga) inte tycks vara bekant för Poore — hade den varit det, borde rimli
gen den polemiska tonen varit betydligt neddämpad. Kritiken riktar sig 
nämligen mot den första upplagans engelska utgåva från 1932!

På ett tidigt stadium stod det klart för författarna, »that variation in 
Highland vegetation is virtually continuous». Problemet var därför att 
välja »vegetational reference points» i så stort antal, att hela variationen om 
möjligt blev täckt.

Författarna, som arbetat med flerskiktssamhällen, fytocoenoser, har med 
få undantag använt 4 m2 stora provytor, inom vilka täckningsgraderna 
uppskattats efter Domins 10-gradiga skala.

Konkreta exempel på vegetationen i form av homogena provytor kan på 
floristisk grund grupperas samman till abstrakta enheter, vilka efter 
Poore kallas noda (sing, nodum), odifferentierade enheter jämförbara med 
systematikens taxa (taxon). — Författarna anser, att minst nio analyser 
med stor floristisk likhet krävs för uppställandet av ett nodum. Vad av- 
gränsningen av olika noda beträffar, gäller Poores deklaration från 1955, 
att denna sker »most exactly and most readily by the constant and the 
dominant species together. Neither the faithful species nor the dominant 
alone are suitable.» Riktigheten i detta dogmatiska påstående kan natur
ligtvis diskuteras!

Vissa analyser kan först efter vad Poore kallat en »process of progressive 
approximation» (Journal of Ecology, 1955; vidareutvecklat i Advances in 
ecological research 1 [red. J. B. Cragg], 1962) inordnas i ett uppställt 
nodum. Av författarnas 1100 analyser är det endast 5 %, som inte på 
detta sätt kunnat placeras och dessa analyser representerar tydligen olika 
mellanstadier i vegetationens kontinuerliga serie.

Ett nodum, som uppfyller vissa bestämda krav, betecknas som associa
tion. Antalet arter i högsta närvaroklassen (V = 81-100 %) bör överstiga 
eller vara lika med antalet i nästa klass (IV 61-80 %). Uppfylles inte detta 
krav beskrives samhället som ett nodum, till dess större kännedom erhållits. 
Ungefär § av de beskrivna enheterna har erhållit associations rang. Inom en 
association kan sedan olika facies urskiljas med exempelvis olika dominan
ter. — Associationer och noda namnges efter dominanta eller konstanta ar
ter (eller släkten). I möjligaste mån har redan i bruk varande namn upp
tagits.

De beskrivna samhällena har ordnats fysiognomiskt: skogar, snår, rishe
dar, ängar, myrar osv. Såväl text som tabellmaterial följer denna ordning. 
Vegetationstabellerna, som upptar ungefär en tredjedel av boken, har re
digerats efter nordiskt mönster. Arterna är ordnade i stora livsformsgrup- 
per (ris, kärlkryptogamer, gräs, halvgräs och övriga monokotyledoner, diko- 
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tyledona örter, bladmossor, levermossor, lavar, alger och svampar) och inom 
varje grupp i bokstavsordning, vilket underlättar jämförelser med nordiskt 
material, men naturligtvis försvårar mellaneuropeiska sociologers jämförel
searbete (olika arbetsmetoder försvårar detta ytterligare).

Som sammanfattning av metodgranskningen kan man med tillfredsstäl
lelse konstatera, att genom McVeans och Ratcliffes arbete vegetationen 
inom ett stort landområde har blivit konsekvent genomarbetad med enhet
lig metodik, även om denna i alla stycken inte är helt invändningsfri. Sam
tidigt måste med beklagande noteras, att det tydligen är långt kvar innan 
den sociologiska arbetsmetodiken erhållit den stabilitet och universella en
hetlighet, som krävs för den sociologiskt inriktade vegetationsforskningens 
fortsatta utveckling. Eller är månne en sådan stabilitet en utopi?

De skotska högländerna och Skanderna har inte bara en gemensam geo
logisk historia i den kaledoniska bergskedjeveckningen. Båda områdena har 
varit nedisade och de skotska terrängformerna liknar mycket våra. Vege
tationen företer i överensstämmelse härmed stora likheter i de båda om
rådena. De intressanta olikheterna visar som författarna påpekar, att 
»Scottish mountain vegetation is best regarded as an oceanic extension of 
that of north-west Europe». Orsakerna härtill ligger i öppen dag: starkare 
maritimt inflytande med bl. a. hård vindverkan (pressar ned trädgränserna 
i väster) och salttransport in över landområdena; högre nederbörd och humi- 
ditet, som påskyndar urlakning och torvbildning, vilket i sin tur gynnar 
oligotrofa vegetationstyper, osv. Olikheterna förstärks ytterligare av en 
hårdare mänsklig påverkan i de skotska högländerna.

Det är dock de stora likheterna, som gör monografien särskilt värdefull 
för skandinaviska ekologer. De lättlästa vegetationstabellerna med till
hörande textkommentarer utgör en stimulerande läsning och är arbetets 
avgjort viktigaste del. De redovisar nämligen ett primärmaterial (av allt 
att döma genomarbetat med största noggrannhet inte minst vad gäller bot
tenskiktets kryptogamer), som inte utsatts för några subjektiva transfor- 
meringar.

Vegetationsbeskrivningarna — alla disponerade på samma sätt — sam
manfattar även huvuddragen i markförhållandena och andra ståndortseko- 
logiska fakta av intresse (snöskydd — vindblotta, markblötans karaktär, 
betespåverkan m. m.), samt jämför varje beskrivet samhälle med närmast 
motsvarande i andra områden och främst inom Skanderna. Markundersök
ningarna redovisas i detalj i en särskild tabellavdelning.

Vegetationsbeskrivningarna illustreras dels med klara och mycket in
struktiva skisser i den löpande texten, dels med en serie svartvitplanscher 
av något ojämn kvalitet. Dessutom redovisas utbredningen för många av 
de beskrivna växtsamhällena på översiktskartor, vilka sammantagna ger 
en klar bild av de skotska vegetationens geografiska differentiering. Som 
ett särskilt framträdande drag måste i detta sammanhang framhållas de 
mossrika vegetationstypernas koncentration till de västra och nordvästra, 
mera maritima delarna i motsats till de lavrikas mera östliga och kontinen
tala utbredning (ex. kartorna nr 9, 12, 33 och 34).

Den skotska skogen har sedan neolitisk tid varit utsatt för en hårdhänt 
skövling. Idag återstår endast små fragment av naturlig skogsvegetation,
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vilket på ett nästan skrämmande sätt framgår av den ena av de båda stora 
kartorna i färg. Författarna redovisar på den andra ett försök till rekon
struktion av förhållandena innan människans omgestaltande verksamhet 
nått alltför långt.

Den tresidiga litteraturförteckningen innehåller 95 titlar — av allt att 
döma endast de mest väsentliga källorna. Den stora mängden småuppsatser 
om i monografien behandlad vegetation av såväl äldre som yngre datum 
hade varit värdefull få sammanställd i ett arbete av denna typ, men det är 
kanske alltför mycket begärt.

Bokens typografi är synnerligen tilltalande. Det stora formatet gör såväl 
text som tabeller och övrigt illustrationsmaterial lättläst. Efter att ha tagit 
del av McVeans och Ratcliffes monumentala arbete måste man lyck
önska Nature Conservancy, vars nystartade monografiserie därmed erhållit 
en så lyckosam start. Svenska växtekologer väntar med spänt intresse på 
ytterligare botaniska arbeten i denna serie.

Bengt M. P. Larsson.

E. Schmid, Erläuterungen zur Vegetationskarte der Schweiz. 
(Resumés franjais — English summaries.) — Beiträge zur geobotanischen 
Landesaufnahme der Schweiz, Heft 39. Verlag Hans Huber, Bern 1961. 
52 s. Pris schw. fr. 7.50.

En tidrymd om trettio år ligger mellan den dag då förslag om utarbetande 
av en vegetationskarta över Schweiz väcktes av Emil Schmid och publice
ringen av den förklarande texten till den under åren 1943-1950 utgivna kar
tan. För den tekniska framställningen av de fyra kartbladen i skala 1 : 
200 000 svarar den välkända firman Kilmmerly & Frey i Bern och resulta
tet är för ögat synnerligen tilltalande. De väl valda färgerna ger en god hel
hetsverkan på avstånd, samtidigt som olika symboler medger stor detalj
rikedom i smått.

Svårigheterna att klart avgränsa och definiera det man vill kartera har 
för växtgeografer och växtsociologer framstått särskilt klart. Medan en 
rent floristisk kartering i regel inte innebär några större problem, är däremot 
vegetationens mer eller mindre brokiga lapptäcke betydligt svårare att 
återge så förenklat och schematiserat som en karta kräver. — Schmid valde 
en kombination av floristisk och sociologisk karteringsmetod. »Als Grund
lage für eine Vegetationskarte der Schweiz im Maßstabe 1 : 250 000 wird 
die Hauptcoenose verwendet», skriver Schmid 1931. Skalan ändrades till 
1 : 200 000 och den grundläggande kartenheten blev »der Vegetationsgür
tel» — på svenska närmast motsvarande vegetationsbälte eller vegetations- 
region.

Schmid urskiljer på floristisk grund fjorton olika bälten, vilka med va
rierande utförlighet behandlas i var sitt avsnitt. Medan några bälten, som 
endast förekommer fragmentariskt, behandlas helt summariskt, beskrives 
samtliga med större areal utförligt. Texten för dessa senare är uppdelad i 
ett antal småavsnitt med underrubrikerna Taxonomie (ofta med artlistor), 
Phylogenetik, Chorologie, Epiontologie, Ökologie, Phytocoenologie och 
So. Bot. TicLskr., 57 (1963); 3
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Ökumenologie. Denna uppstyckning av texten underlättar jämförelser mel
lan olika bältesbeskrivningar.

Den lilla skriften innehåller betydligt mera än en förklarande text till den 
schweiziska vegetationskartan. Den ger även en — visserligen starkt sche
matiserad — översikt över Europas vegetationsregioner med utblickar till 
övriga delar av norra halvklotet. — Schmids sju »Standardgürtel» motsva
rar de stora vegetationsregionerna från tundran längst i norr över tajga och 
lövskogsregioner till stepp och halvöken i söder.

De tre alpina-subalpina bältena (Carex-Eh/na-steppbältet, Vaccinium 
uliginosum-Loiseleuria-rishedsbältet ochLarix-Pinus cembra-bältet) känne
tecknas av stor artrikedom. Deras artstock anses till stor del ha 
överlevt den sista nedisningen på nunatacker eller helt nära isens kant. 
Lärkbältet är artrikast med 442 arter, medan rishedsbältet och Carex- 
Elyna-bältet ovanför innehåller 353 respektive 145 arter. Antalet endemer 
är stort, vilket tyder på hög ålder.

Fyra skogsbälten, vars artstock anses ha invandrat under postglacial tid, 
upptager störst areal på kartan. De är till skillnad mot de föregående rela
tivt artfattiga och saknar endemer. Fagus-Abies-bältet täcker störst 
areal av samtliga bälten, men är också utsatt för en stark mänsklig påverkan, 
vilken gör sig än mer gällande i Quercus-T/h'a-Acer-lövblan dskogsbältet.

Schmid urskiljer vidare två s. k. refugiebälten, vilka saknar motsvarighet 
i den globala, nord-sydliga zoneringen, men som i stället är beroende av ett 
maritimt klimat och därför har en atlantisk utbredningsbild. Quercus robur - 
Calluna-bältet förekommer bl. a. i Ticino, medan Genista-Erica-bältet 
har för liten areal för att kunna reproduceras på kartan.

Den alpina bergskedjeveckningen under tertiär tid medförde bl. a. en 
uttorkning av det inre av Eurasien. Nederbördsbärande lågtryck avlänka
des på annat sätt än tidigare. En fuktighetsälskande vegetation ersattes 
under kvartär tid av skogsstepp och andra liknande vegetationstyper. 
Schmid hänför dessa till »die Metamorphosengürtel». — I södra och östra 
Schweiz förekommer nämligen ett Pulsatilla-skogssteppbälte med in
sprängda fragment av ett S/ipa-steppbälte, vilket senare hyser en utom
ordentligt intressant flora. Kulturpåverkan genom betning är stark. Den 
mest extrema torrvegetationen i form av Artemisia-halvöken uppträder 
fragmentariskt och motsvarar vissa typer av vår alvarvegetation med dess 
jordbroklavar (Caloplaca fulgens, Lecidea decipiens, Toninia coeruleonigri- 
cans m. fl.). — En övergång från Steppvegetation till skogsvegetation bildas 
ofta av det mediterrana Quercus pubescens - bältet, som med en nordlig ut- 
löpare når in i Schweiz. Bältet hade av allt att döma betydligt större areal 
under postglacial värmetid.

Schweiz’ läge i Europas centrum medför helt naturligt att nordliga flora- 
element och vegetationstyper möter sydliga samtidigt som västliga möter 
östliga. Schmids karta och kartbeskrivning ger en utomordentligt klar och 
redig bild av detta komplicerade förhållande och utgör därför ett värdefullt 
komplement till Brockmann-Jerosch’ »Vegetation der Schweiz» från åren 
1925-1929.

Bengt M. P. Larsson.

Sv. Bot. Tidslcr., 57 (1963): 3
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Margit Kovåcs, Die Moorwiesen Ungarns. — Die Vegetation unga
rischer Landschaften, Bd. 3. Red. B. Zölyomi. - Verlag der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften, Budapest 1962. 214 s., 51 textfig., 8 tabeller, 
43 helsides svartvitpl. samt lösa i ficka 24 tabeller och 1 vegetationskarta.

Enligt tillgängliga uppgifter upptager öppen ängsmark av olika typer en 
areal av 14 400 km2 eller ca 16 % av Ungarns totala landareal (motsvarande 
siffra för Sverige är ca 1,5 %). Hur stor del härav som sedan kan hänföras 
till fuktiga ängstyper är ej närmare preciserat, men författarinnan fram
håller, att i vissa delar av landet intager »die Moorwiesen grossräumige 
Gebiete, die sich insgesamt auf mehrere Zehntausend Katastraljoch er
strecken».

Fuktängarna eller om man så vill myrslåtterängarna utgör utan tvekan 
en viktig faktor i den agrikulturella ekonomien; i vissa områden tages hu
vudparten av allt foder från sådana halvnaturliga ängsmarker.

Dr Kovåcs’ dissertation behandlar ingående fuktängarnas såväl socio
logiska som lantbrukstekniska problem. Vad först den sociologiska delen 
beträffar, lämnas däri en på utblickar åt övriga delar av Europa rik be
skrivning av olika växtsamhällen. Efter en inledande diskussion av begrep
pet »Moorwiesen» och av dessas sociologiska ställning, följer en detaljerad 
genomgång av sju olika associationer, vilka fattats mycket vitt. Inom en 
associations utbredningsområde, vilket kan omfatta större delen av Central
europa, urskiljes olika geografiska varianter. Analysförfarandet följer 
Braun-Blanquets principer med stora provytor, vanligtvis 25 m2.

Inom Caricion davallianae (»kalkliebende nasse Moorwiesen») beskrives 
fyra associationer: Schoenetum nigricantis, Juncetum subnodolosi (obtusiflori), 
Caricetum davallianae och Seslerietum uliginosae. Inom Molinion coeruleae 
(»austrocknende Moorwiesen») urskiljes tre associationer: Molinietum coeru
leae (med ett flertal subassociationer), Junceto- Molinietum samt Molinio- 
Salicelum rosmarinifoliae.

De 243 vegetationsanalyserna redovisas i tabellform; i olika tabeller läm
nas också ytterst intressanta uppgifter om de olika associationernas geo
grafiska variation. Ur litteratur har sammanställts artlistor från — för att 
som exempel nämna Schoenetum nigricantis — Irland, Frankrike och Bel
gien i väster till Rumänien och Jugoslavien i öster. I ett fall (Seslerietum) 
medtages även nordiskt material: från Finland (Brenner och Palmgren) 
och Sverige (Almquist, Arrhenius, Du Rietz och Hesselman).

I de vanligtvis mycket artrika samhällena spelar bottenskiktets arter en 
relativt underordnad roll. De stora provytorna försvårar också den inten
siva bottcnskiktsanalys, som vi nordbor eftersträvar.

Svenska vegetationsforskare har ofta påtalat svårigheterna att klart av
gränsa speciellt kalkväxtrik ängs- och myrvegetation. Många av de ungerska 
fuktängsassociationerna växer på torv av olika djup. De utgör också led i 
successioner från olika myrsamhällen mot torrare ängssamhällen. Genom 
dränering (och gödsling) har dynamiken i dessa förlopp påskyndats till 
fromma för foderproduktionen.

I ett ståndortsekologiskt avsnitt beskrives för varje association dels mark- 
Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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profilen med olika fysikaliska och kemiska data, dels mikroklimatet (tem
peratur i mark och bestånd samt luftfuktighet).

På samma sätt som skogsmannen arbetar med skogstyper, kan man även 
urskilja olika ängstyper efter artsammansättningen, dvs. på sociologisk 
grund. Inom dessa produktionstyper klassificeras de ingående arternas fo
dervärde efter en 4-gradig skala. Skillnader i höets kemiska sammansätt
ning efter första och andra skörd diskuteras och redovisas i tabellform.

I den 12-sidiga litteraturförteckningen lämnas en mycket värdefull sam
manställning av den rika inhemska litteraturen i ämnet. Yad illustrations
materialet beträffar bör i första hand de 43 helsidesfotografierna av olika 
ängstyper framhållas. De i boken behandlade växtsamhällena är mycket 
svårfotograferade. De i många fall ypperliga originalen har tyvärr förlorat 
mycket av sin briljans vid reproduceringen. Det hade varit bättre om dessa 
bilder samlats till några planschark med avsevärt bättre papper, gärna som 
nu i anslutning till vegetationsbeskrivningarna. Dessa illustreras också med 
utbredningskartor och successionsschemata. Det 2,5 km2 stora myr- och 
fuktängskomplexet Lesencetomaj har karterats i skala 1 : 10 000. Tyvärr 
saknar man en översiktskarta, som kunde klargjort de beskrivna växtsam
hällenas fördelning i stort i Ungern.

För svenska myrforskare innehåller dr KovÅcs’ monografi inte bara ett 
stort och värdefullt jämförelsematerial av vegetations- och ståndortsana- 
lyser. Avhandlingen ger också många nya stimulerande synpunkter på ma
terialets teoretiska och praktiska behandling.

Bengt M. P. Larsson.

J. van Donselaar, L. G. Kop, W. A. E. van Donselaar - Ten Bokkel 
Huinink, E. E. van der Yoo and V. Westhoff, On the ecology of 
plant species and plant communities in former river beds. - 
Wentia, Vol. 5, Amsterdam 1961. 258 s. Pris Guilders 22.50.

Wentia, som är en supplementserie till Acta Botanica Neerlandica ut
given av Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, och som inne
håller större avhandlingar och översikter, utkom med sin första volym 
1959. Den senast utkomna volym 5 innehåller under den ovan angivna sam- 
melrubriken fyra relativt fristående arbeten.

Södra Holland är till stor del ett deltaland uppbyggt av Rhen och Maas, 
ett deltaland där flodfårorna åtminstone tidigare ständigt växlade lopp. 
Denna ständiga växling mellan sedimentation och erosion har genom 
mänskligt ingripande bromsats; med vallar och andra förstärkningar har 
flodarmarna tvingats in i bestämda banor.

Utmed en meandrande flodfåra skärs slingor av först till blindtarmslik- 
nande bihang, sedan helt och hållet till s. k. korvsjöar, vilka åtminstone 
under sommarens lågvatten saknar förbindelse med moderfåran. Liknande 
avsnörda flodstumpar bildas på konstlad väg vid kanalisering av en sling
rande flodarm.

Under vårflod och, som i flodarmarnas nedersta tidvattenpåverkade 
lopp, vid flod kan nytt vatten strömma till. Allt efter läget kan sålunda
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korvsjöarna få tillskott av sött, bräckt eller salt vatten. Flertalet berörs 
dock inte alls av någon dränkning; de bildar helt avskilda världar, där igen- 
växningen enbart är beroende av vegetationen. I de andra fallen har ett 
regelbundet återkommande slamtillskott och en lika regelbundet återkom
mande strömerosion antingen bidragit till uppgrundning eller fördjupning 
allt efter de verkande krafternas styrka.

Dessa säregna småsjöar har ur olika aspekter studerats av van Donse- 
laar och hans medarbetare och de intressanta resultaten presenteras i före
liggande Wentia-volym.

Den första studien (van Donselaar [i samarbete med Kop och van der 
Voo]: »On the vegetation of former river beds in the Netherlands», s. 1-85) 
ger inledningsvis en fyllig presentation av dessa korvsjöars bildningssätt 
och speciella ståndortsförhållanden. Vegetationen i 127 »former river beds» 
beskrives därefter enligt Braun-Blanquets principer. Ett stort antal as
sociationer presenteras i systematisk ordning och fördelar sig på följande 
klasser: Littorelleiea (1 ass.), Potametea (5 ass.), Phragmitetea (9 ass.), Moli- 
nieto - Arrhenatheretea (2 ass.), Scheuchzerio - Caricetea fuscae (3 ass.) och 
Oxycocco-Sphagnetea.

Växtsamhällena på en viss bestämd lokal uppvisar i regel en zonal dif
ferentiering. Man kan därför betrakta dem som led i en successionsserie. 
Flertalet av de 127 undersökta objekten kunde fördelas på 8 olika huvud
typer med gemensam successionsgång. Dessa typer har en bestämd geogra
fisk fördelning, vilken kan parallelliseras med de inledningsvis diskuterade 
ståndortsekologiska förhållandena.

Nästa uppsats (Kop: »Wälder und Waldentwicklung in alten Flussbetten 
in den Niederlanden», s. 86-111) kompletterar den föregående med upp
gifter om skogsvegetationen, som omger många av korvsjöarna. Denna för
delar sig på Alno-Ulmion och Alnion glutinosae (med Alnetum glutinosae och 
Betuleto-Salicetum).

De invecklade ståndortsekologiska problemen blir föremål för en mera 
ingående analys i den följande specialstudien (van Donselaar - Ten Bok
kel FIuinink: »An ecological study of the vegetation in three former river 
beds», s. 112-162). I anslutning till en vegetationsbeskrivning (av samma 
typ som i den första uppsatsen) lämnas detaljerade uppgifter om botten
sedimenten och vattendjupet, om vattnets kemiska och fysikaliska förhål
landen. Växternas rotsystem ställs i relation till deras fördelning och kon
kurrensförmåga. Med hjälp av makro- och mikrofossilanalys av sedimenten 
i olika vegetationstyper klarlägges den succession, som lett till de nu existe
rande växtsamhällena.

Det sista arbetet (van der Voo & Westhoff: »An autecological study 
of some limnophytes and helophytes in the area of the large rivers», s. 163- 
258) innehåller en mycket intressant beskrivning av tolv arters uppträ
dande ställd i relation till olika miljöfaktorer. Speciellt ingående behandlas 
Nymphoides peltata. De övriga arterna är följande: Nuphar luteum, Nym- 
phaea alba, Potamogeton lucens, P. nalans, Polygonum amphibium, Typha 
anguslifolia, T. latifolia, Equisetum fluvialile, Glyceria maxima, Phragmites 
communis samt Ranunculus lingua.

Varje uppsats avslutas med en litteraturförteckning av varierande om- 
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fång. Den nordiska litteraturen är dåligt representerad; Iversen och Si
gurd Olsen är med men inte vare sig Lohammar eller Luther, för att 
nämna några.

Den här refererade serien uppsatser utgör ett fint exempel på, hur ett väl 
planerat team-work kan ge mycket värdefulla resultat. Sättet att publicera 
dessa resultat är också mycket efterföljansvärt.

Bengt M. P. Larsson.

Die Frühdiagnose in der Züchtung und Züchtungsforschung. 
Beiträge zur Methodik der Züchtung langlebiger Pflanzen.

Die Frühdiagnose in der Züchtung und Züchtungsforschung 
II. Beiträge zur statistischen Behandlung und Beispiele der praktischen An
wendung. — Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg. Der Züchter:
4. Sonderheft, 1957 (96 sid., 85 fig.), 6. Sonderheft, 1963 (74 sid., 43 fig., 
38 tab.). — 20: — + 20: — DM.

På initiativ av prof. Werner Schmidt, Hamburg-Bergedorf (tidigare i 
Eberswalde) har två specialhäften av Der Züchter ägnats åt vad som van
ligen kallas »Frühtest». Det gäller således kännetecken, som kan iakttagas 
och mätas på ungdomsstadium, ju tidigare desto bättre — kännetecken 
som endera fortsätta att karakterisera individerna intill dess de nått full 
utveckling eller också är fast korrelerade till den utvuxna organismens egen
skaper.

Frühtest är intet nytt begrepp, det har funnit en omfattande använd
ning bl. a. vid förädling av både djur och växter såsom underlag för selek
tionen. Man spar tid och utrymme och kan därför undersöka mycket stora 
individmängder. Ett typiskt exempel på frühtest är den skillnad i be- 
fjädringen som tillåter en sortering av nykläckta kycklingar efter kön samt 
den lätt iakttagbara skillnaden i hjärtbladens klorofyllhalt, som möjliggör 
bortrensande av enkelblommande lövkojor snart efter sedan plantorna 
kommit upp.

I frühtest kan även ofta egenskapernas ärftlighet framträda tydligare än 
senare, då de yttre förhållandena hunnit åstadkomma allehanda modifika
tioner.

De båda häftena ha redigerats av prof. Schmidt och prof. Stubbe ge
mensamt. De ägnas betydelsen av frühtest för olika slag av växtförädling 
och därmed sammanhängande frågor. Ett stort antal författare ha med
arbetat. I första delen återfinnes dels en allmän del omfattande ett inledande 
kapitel (von Sengbusch), det genetiska underlaget för frühtest (Kappert) 
samt dess utvecklingsfysiologiska grund (Schwanitz), dels en speciell del 
över fruktträdsförädling (Loewel, Schänder och Hildebrandt), över för
ädling av vinstockar (Breder) samt över tillförlitligheten av frühtest sär
skilt beträffande skogligt material (Schmidt). En tredje avdelning innehål
ler 10 autoreferat över användning av frühtest vid förädlingsverksamhet.

Andra häftet ägnas som av titeln framgår de med användningen av früh
test aktuella statistiska metoderna (Behrens), rangkorrelation och kva- 
drantkorrelation (Walter), användningen av partiella korrelationskoeffi-
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cienter (Schmidt), samt i den speciella delen fysiologiska och genetiska un
dersökningar över sambandet mellan antalet sterila nodi och tiden till 
blomningens början hos Pisum sativum (Hansel), bidrag till friihdiagnos 
av potatisplantors avkastning med särskild hänsyn till fotoperiodiciteten 
(Krug), bestämmande av bakningsdugligheten hos vete (von Rosenstiel 
och Rundfeldt), tillväxtkvotienten som frühtest (Vincent) fmhtest- 
metoder för ett- och fleråriga kulturväxter, särskilt perenna foderväxter 
(K. F. Zimmermann) samt frühtest vid förädling av vinstockar (J. Zimmer
mann). En avdelning om 6 autoreferat avslutar detta häfte.

Tillsamman ger de båda häftena en utomordentligt god sammanställ
ning över begreppet frühtest och dess praktiska användning — en visserli
gen speciell gren av botaniken, men en praktiskt och ekonomiskt synnerli
gen betydelsefull gren. Kanske något oegentligt att tala om en gren, då den 
i sig inbegriper mycket olika delar av botaniken, ehuru samlade ur en syn
punkt som avviker från de vanliga sammanfattningarna. För genetikern 
och växtförädlaren torde den kunna betecknas såsom »gefundenes Fressen».

Olof Langlel.

Riclef Grolle, Monographie der Lebermoosgattung Leptoscy- 
phus Mitt. — Nova Acta Leopoldina, 25, no. 161. 143 pages, with 6 maps 
and 25 plates. Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1962.

Ihe author is wellknown for his thorough monographic study of above all 
subantarctic hepatics as e.g. Chiloscyphus, Lophocolea and Tylimanthus. He 
has a.o. revised the extensive material brought back from this region by 
Fennoscandian botanists as Dusén, Halle, Roivainen, Skottsberg etc.

He points out the necessity of distinguishing the genera Leptoscyphus and 
Mylia, the first one by Leptoscyphus Liebmanianus Ldbg. & G. and the 
second one by Mylia Taylorii (Hook.) Gray as type species. The main dif
ferences are the arrangement of the rhizoids; in Mylia the rhizoids are uni- 
formely distributed on the ventral face of the stem, in Leptoscyphus they are 
arranged in bunches at the base of the amphigastria, further more asexual 
regeneration occurs in Mylia but not in Leptoscyphus, in Mylia the amphi
gastria are undivided and free, in Leptoscyphus deeply divided and connate 
with the adjoining leaves. Principally important differences are also found 
in the construction of the stalk of the antheridia, in the number of the an- 
therida and the shape of the male bracts.

The author gives an extensive and thorough history of the names of My
lia, Leptoscyphus, Leioscyphus and Anomylia. He also discusses the relations 
of Mylia and Leptoscyphus to other genera. He makes a first division of the 
genus Leptoscyphus in subgenera and these in sections: subgenus Bisetula 
Grolle with section Bisetula, subgenus Leptoscyphus Mitt, with section 
Anomylia (Schuster) Grolle and sectio Leptoscyphus, subgenus Hexa- 
gonislipa Grolle with sectio Physoscyphus Grolle and sectio Homaloscy- 
phus Grolle. He gives a key to the determination of the species. 19 species 
are retained, which he gives comprehensive descriptions in latin, very good 
pictures and maps of their ranges and extensive lists of the localities known. 
Sv. Iiot. Tidskr., 57 (1963): 3
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He also discusses the taxonomical problems. 35 species described are found 
to be synonymes to the retained names. Leptoscyphus expansus (Lehm.) 
Grolle has 32 synonymes and L. Liebmanianus (Ldbg. & G.) Mitt, has 17 
synonymes. The number of »Excludenda» is no less than 31, dispersed on 
12 genera. These figures show how necessary and valuable the revision of 
Grolle has been and in what a djungle he has been working. The mono
graph is a model of German thoroughness and clearness and is a very valu
able contribution to our knowledge of the hepatics of the world.

Sigfrid Arnell.

J. F. Sutcliffe, Mineral Salts Absorption in Plants. — Pergamon 
Press, Oxford-London-New York-Paris, 1962. x+194 s. Pris inb. 35 sh. 
International Series of Monographs on Pure and Applied Biology. Plant 
Physiology Division. Vol. 1.

En lärobok i växtfysiologi som skall fylla rimliga krav på fullständighet 
och utförlighet blir ett omfattande och svårhanterligt verk. Det är dessutom 
svårt att få en sådan bok skriven och inte bara författarna utan också lä
sarna är mera betjänta av att mindre delar behandlas monografiskt. Man 
kan numera knappast tänka sig att en studerande för lic.-examen skaffar 
sig fördjupade kunskaper inom annat än valda delar av växtfysiologien, och 
behovet av väl avvägda, resonerande framställningar av måttligt omfång 
som behandlar utvalda avsnitt av växtfysiologien är stort. Man motser där
för med glädje den serie av monografier i växtfysiologi som Pergamon Press 
börjat ge ut. Som första nummer i serien kommer en bok av dr Sutcliffe 
vid King’s College i London om mineralsaltupptagningen hos växterna.

Sutcliffe har själv under många år arbetat på området och lämnat vik
tiga bidrag till förståelsen av växternas saltupptagning. Han har också helt 
nyligen tillsammans med F. C. Steward skrivit en översiktsartikel om dessa 
saker i Stewards lärobok i växtfysiologi.

Boken avser att ge en överblick av problem och arbetsmetoder samt inte 
minst av de svårigheter som möter forskaren. Att den inte ger något en
tydigt svar på frågan: »Hur tar växterna upp salter?», förvånar inte och är 
ingen brist; i själva verket har nog få växtfysiologer lust att ge ett bestämt 
besked på den punkten.

Den historiska utvecklingen tecknas helt kort, men författaren ger ideli
gen perspektiv på dagens forskning genom skickligt valda citat från Pa- 
lissy på 1500-talet fram till Liebig och Pfeffer. Han manar hela tiden 
till eftertanke och får läsaren att inse att trots förfinad teknik och kompli
cerade mätapparaturer så är det experimentella underlaget för föreställ
ningarna om saltupptagningens mekanism inte särskilt solitt.

Boken börjar med en kortfattad redogörelse för material och metoder och 
går sedan in på definitionen av olika delprocesser i saltupptagningen. 
Därefter följer en diskussion ur fysikalisk-kemisk synpunkt av några av de 
teorier som framförts för att förklara saltupptagningens mekanism. Efter 
en genomgång av yttre och inre faktorers betydelse för saltupptagningen 
återkommer författaren till saltupptagningens mekanism, nu ställd i sam-
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band med rotens och rotcellernas organisation. I de på senare år livligt 
diskuterade frågorna om den roll som rotens fria rum (apparent free space) 
och transpirationen spelar för saltupptagningen intar Sutcliffe i stort sett 
en försiktigt avvaktande ståndpunkt. Han anser — förmodligen med rätta 
— att man bör hämta något från var och en av de olika, delvis oeniga for
skargrupper som finns på dessa områden. Man har numera mer och mer 
kommit till att varje jon har sin egen mer eller mindre väl avgränsade upp- 
tagningsmekanism och att de generella salt- och anjonupptagningsmekanis- 
mer man försökt uppställa inte är så allmängiltiga som man tidigare an
sett. På denna punkt hade man önskat att boken kompletterats med en sam
manfattning och diskussion av de vanligaste näringsjonernas upptagning 
var för sig med angivande av de egenheter de uppvisar.

Sutcliffe har begränsat sin framställning till upptagningen och går bara 
i mycket begränsad omfattning in på salternas roll i ämnesomsättningen. 
Däremot ägnar han ett par kapitel åt ekologiska frågor som hänger samman 
med saltupptagningen. Han ger sålunda en kortfattad översikt av marken 
som saltkälla för växten och diskuterar också saltupptagningen hos halo- 
fyterna. Den på sista tiden alltmer uppmärksammade frågan om saltupp
tagningen genom blad beröres också helt kort.

Sammanfattande kan sägas att boken ger en väl avvägd och lättläst fram
ställning av problemen. Saltupptagningen knyter an till så stora delar av 
växtens liv, att framställningen givetvis inte kan bli fullständig på alla 
punkter. Saltupptagningen är ett livligt debatterat område och man kan 
därför inte vänta sig att en läsare i alla delar instämmer i Sutcliffes tolk
ning av fenomenen. En fyllig litteraturlista ger en dock möjligheter att 
tränga in i speciella problem och också att få de oklara punkterna i saltupp
tagningen vidare belysta från olika synpunkter. Som en översikt av forsk
ningens nuvarande ståndpunkt på området kan Sutcliffes bok varmt re
kommenderas.

Göran Stenlid.

Fortschritte der Botanik, Band XXIV, Bericht über das Jahr 1961. 
Herausgegeben von Erwin Bünning & Ernst Gäumann. — Springer- 
Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1962. v + 539 s. + 14 fig. Pris inb. 
112 DM.

En svårighet för botaniken såväl som för andra ämnen är den alltmer 
växande litteraturen. Det är inte längre möjligt för den enskilde att få en 
överblick över framstegen i olika specialområden för att inte tala om att 
något så när orientera sig inom närliggande områden. 1932 utkom den första 
volymen i ovannämnda serie i syfte att inom inte alltför många sidor sam
manställa den viktigaste litteraturen inom botanikens olika grenar för 1931. 
Meningen var att publikationen skulle fortsätta med ett band varje år, och 
det löftet är också infriat. I korta ordalag summeras för ett år i taget de 
viktigaste resultaten och framstegen inom växtanatomi, -systematik, -geo
grafi och -fysiologi med ledande aktiva specialister som författare till de 
olika underavdelningarna. Namn som Troll, Gams, Frenzel, Merxmül- 
ler, Reinert, för att bara nämna några, finner man bland medarbetarna. 
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Sedan det första bandet har volymen svällt i sidantal för varje år för 
att nu vara ungefär det dubbla. Inom ramen för drygt 500 sidor får man 
förutom hänvisningar till den litteratur som utkommit under det aktuella 
året oftast en trevlig läsning som inledning till de olika kapitlen. Det 24:e 
bandet har i likhet med senare årgångar inte omfattat hela den botaniska 
litteraturen. Så är t. ex. kapitlen om lavarna, spermatofyterna och paleo- 
botaniken samt en del fysiologiska delar (t. ex. kap. om tillväxt- och ut- 
vecklingsfysiologi) samt något kapitel inom den tillämpade botaniken re
serverade för nästa band. Även om publikationen inte är ett unicum — det 
finns ju nu en del dylika registrerande serier som utges med jämna mellan
rum — är den dock värd all uppmuntran och rekommenderas varmt för 
botanister inom alla fack.

Adelaide Stork.
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N. Suber och B. Nordenskjöld, Vår svampbok. — Rabén & Sjögren, 
Stockholm 1962. 104 s., därav 40 färgplanscher med 58 arter avbildade. 
Dessutom ett 30-tal teckningar i svartvitt. Pris kr. 12: 50 inbunden.

Flertalet svenska botanister känner säkert till Nils Subers bok »I svamp
skogen». I den boken, som utkom 1950, avbildas över 300 arter ur vår stor- 
svampflora med hjälp av foton såväl i färg som svart-vitt. »Vår svampbok» 
har fått en litet annan utsmyckning. Konstnärinnan Birgitta Norden
skjöld har under Subers ledning på ett utomordentligt sätt i färg illustre
rat ett 60-tal av våra vanligare storsvampar. Flertalet av illustrationerna 
har även i tryck i stort sett blivit synnerligen lyckade. Boken omfattar när
mare 100 arter och är liksom Subers tidigare verk pedagogiskt upplagd. 
Den riktar sig i första hand till de naturvänner som vill lära sig svamp. En
dast de goda matsvamparna och de svampar som man särskilt skall akta sig 
för är medtagna. På några avslutande sidor finns goda råd om hur man 
plockar, rensar och konserverar svamp samt till sist något om svamprätter.

Av särskilt stort värde är Subers naturskyddssynpunkter på svamp
plockningen. Han framhåller svamparnas betydelse i ekologiska samman
hang och att många arter är en prydnad för markerna och stimulerar där
jämte dem som läser boken till fortsatta studier. Om åsikten, att endast de 
bästa och vanligast förekommande svamparna bör ätas och de andra skall 
få växa fredade i markerna, kan vinna gehör genom »Vår svampbok», har 
Nils Suber ytterligare gjort de svenska botanisterna en stor tjänst.

Olle Persson.
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AV

EINAR TEILING.

Det är rätt egendomligt, att man i vårt land, som tagit så stor del i bo
tanikens utveckling allt sen Linnés meteorliknande framträdande, varit så 
föga intresserad av arbetarna i örtagården. Linné har blivit omskriven och 
avbildad som ingen annan svensk före vår tid, men den svenska botanikens 
historia har länge blivit försummad, endast smärre uppsatser över vissa 
tids- och lokalmiljöer ha sett dagen. De mer framträdande akademiska lä
rarna ha fått sina nekrologer men personhistorien i stort har blivit negli
gerad. Att vissa av »männen i ledet» blivit hedrade med en runa i våra bo
taniska tidskrifter har berott på tillfälligheter.

När Svensk botanisk tidskrift startades var en av programpunkterna, att 
avlidna botanister där skulle få sina nekrologer. Denna avsikt förverkli
gades också under de första decennierna, främst genom Tycho Yestergrens 
och Selim Birgers intresse och flit. Beklagligtvis har intresset svalnat och 
ingen har känt sig kallad att fortsätta Kroks Bibliotheca Botanica Suecana, 
denna utomordentliga källa för litteratur- och i viss mån även personal
uppgifter.

Det var först år 1950 som vi fingo en sammanhängande översikt av bota
kens historia i vårt land genom Rob. E. Fries’ »A short History of Botany 
in Sweden». Den tillkom närmast med anledning av den sjunde internatio
nella botanistkongressen i Stockholm och ger en välskriven och allsidig 
översikt av svensk botanisk forskning och forskare, som ej kan skattas nog 
högt under väntan på en utförligare historik.

Förf. har sedan åtskilliga år samlat uppgifter rörande ett par förbisedda 
algologer, nämligen Fredrik Anton Wrangel och Peter Magnus Lun- 
dell. Båda finnas upptagna i Kroks bok och Lundell har ägnats ett par 
rader i Högrells »Botanikens historia i öfversigt» (1886).

Fredrik Anton Wrangel.

F. A. Wrangel föddes 13.6.1786 på Nynäs av friherre Carl Reinhold 
Wrangel och Ulrika Augusta Sparre, blev student i Uppsala 1800 och 
avlade nödiga juridiska examina 1803-04 samt tjänstgjorde i verken några 
år utan större bekymmer för karriären, ungkarl och förmögen som han var, 
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Fredrik Anton Wrangel.

föräldrarna dogo redan på 1790-talet. År 1811 var han kammarjunkare vid 
änkedrottningen Sophia Magdalenas lilla hov, där drottningen omfat
tade honom med moderlig välvilja. Hon hade i många år stått i nära vän
skap med rikskansler Fredrik Sparres familj, där Wrangel var barn
barn. Han skötte biblioteket och var drottningens lektör och sällskap, sär
skilt på promenaderna i Ulriksdals omgivningar vars växter och fjärilar 
studerades. Åren 1817-37 tjänstgjorde han i ecklesiastikdepartementet.

Wrangels mest betydande bidrag till svensk botanik gäller alger, särskilt 
sötvattnets »vattenblom». I sin första algologiska avhandling »Dispositio 
Algarum Sueciae» 1810 framhåller C. A. Agardh de stora framsteg, som gjorts 
i svensk algologi sedan Linnés tid, och framhåller i första hand Wrangel, 
som energiskt botaniserat vid hav och sjö och meddelat sina fynd. Bekant
skapen med den jämnårige Agardh ledde till dennes besök på Wrangels 
gård Ramshyttan i Närke. Gemensamma exkursioner uppdagade bl. a. 
»Thorea Wrangelih, vilken senare (1853) av auktor överfördes till cyano- 
fycésläktet Calothrix och senare av Bornet & Flahault till Desmonema. I 
Species Algarum 1828 ägnade Agardh en hyllningsgärd åt sin vän och kol
lega genom att ge ett nyurskilt rhodofycésläkte namnet Wrangelia.

Wrangel sysslade en hel del med mikroskopiska undersökningar över 
»Byssus Jolithus» (Trentepohlia iolithus) och skrev ett par uppsatser härom 
i K. Vet.-akad. handl. 1823, vilket gav upphov till en diskussion i samma 
band mellan Agardh, Elias Fries och Wrangel. Forskning av dessa en
kelt byggda alger kunde ej leda till resultat mot bakgrunden av den gängse 
tron på metamorfosläran, vilken f. ö. haft anhängare även i vårt århundrade. 
Vittnesbörd om Wrangels intresse och grundlighet äro hans försök att 
hålla dessa alger i odling.

Wrangels betydelsefullaste arbete är »Bidrag till Botaniska Historien 
af Byssus Flos aquae Linn.» i K. Vet.-akad. handl. 1826, p. 96-112 + tab. III, 
där han ägnar vattenblomningens alger ett kritiskt studium. Han framhål-

Sv.Bot. Tidskr., 57 (1963): 3



436 EINAR TEILING

ler, att Linnés Byssus Flos aquae kommit att bli benämningen på flera 
»skiljaktliga naturalster» och anmärker med psykologisk vidsyn att »såsom 
ett nog (så) vanligt föremål har det i allmänhet blivit lämnat utan synner
lig uppmärksamhet». Han åberopar flera lokaler, där han studerat vatten
blomningen: i Närke, sjö vid Beateberg (Roslagen), Yngaren (Söderman
land), samt Norrström och Karlbergsviken (vid Stockholm).

Wrangels skarpsynta iakttagelser göra honom all heder särskilt med 
tanke på de dåtida mikroskopens bristfälliga optik och ett helt okänt forsk
ningsfält. Varje mikrobiolog som börjat forska på egen hand utan tillgång 
till lärare eller illustrerad litteratur inser, hur omöjligt det är att få en något 
så när riktig uppfattning om vad mikroskopet avslöjar. Det är förklarligt, 
att de grupperingar W. såg av de blågröna vattenblombildande algernas 
sfäriska och pseudovakuolfyllda celler skulle tolkas såsom utvecklingssta
dier och ej såsom släkt eller artkaraktärer. Lyckligtvis kan man få en kla
rare uppfattning av hans rön genom de enkla bilderna på Tab. III (4 xlO 
cm!) i kopparstick. I dess nio figurer ser Wrangel ungdomsstadier av 
Nostoch Flos-aquae kolonier.

För förf. motsvara fig. 2, 4 och 5 Anaboena spiroides, fig. 3 torde vara 
Anaboena circinalis och fig. 1 sannolikt Microcystis flos-aquae. I övrigt an
för W. »Nostoch Flos aquae» med hänvisning till Lyngbyes beskrivning och 
avbildning i Tentamen Hydrophytologiae Daniae på ett sätt som tydligt 
pekar på Anaboena flos-aquae.

Wrangels övervägande intresse ägnades åt floristik. »Han levde mest i 
botanikens lustgårdar», säger Biografiskt Lexikon, del 31. En kritisk ut
redning föreligger över Cardamine parvifolia, kommenterad av Wahlen
berg. Wrangels goda ekonomiska ställning och frihet från alla familje
band gav honom rika tillfällen att företaga resor, gärna österut. Wittstein 
anför i sin Etymologisch-botanisches Handwörterbuch (1856) om Wrangelia, 
att detta släkte var uppkallat efter F. A. Wrangel »einem Dänen». »Baron 
Wrangel untersuchte die Pflanzen in der russischen Colonie Ross in Neu- 
Californien.» Härmed torde avses ett område något norr om San Francisco, 
dit ryssarna trängt fram från norr under den lukrativa jakten på pälsut
tern. År 1812 byggde de här en replipunkt, Fort Ross, av vilken byggnader 
av väldiga rödvedsstockar ännu finnas kvar. Platsen är nu fridlyst. Genom 
denna resa kan Wrangel räknas såsom en senare generations efterföljare 
till den linneanska tidens botaniska forskningsresande. I avsaknad av re
sans samlingar och dagböcker är resans geografiska omfattning f. n. okänd. 
Säkert är att W. på hemvägen från den sista resan i oktober 1841 besökte 
släktingar på ett Wrangelskt gods söder om Reval. Hemkommen förolycka
des han genom drunkning i Stockholm den 2 februari 1842.

Wrangels herbarium överlämnades till Linnéska samfundet men över
gick vid samfundets upplösning 1844 i rådman P. J. Beurlings ägo samt 
därefter till Riksmuseum. Vid förfrågningar där ha inga positiva uppgifter 
om herbariets senare öden kunnat erhållas. Sannolikt äro arken inordnade 
på sina respektive platser i skåpen. Anstalter ha emellertid träffats för att 
få växtlokalerna antecknade allteftersom arken observeras, varigenom 
Wrangels reserutt skulle kunna rekonstrueras i stort.

Wrangel framstår såsom en fin och nobel personlighet. Han undvek hov- 
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Peter Magnus Lundell.

■■g ' , '

och societetslivet, där han genom börd och börs var eftersökt både såsom 
äktenskapskandidat och Wohltäter. Härigenom och på grund av sina ve
tenskapliga intressen uppfattades han av många såsom en särling. Han kan 
inrangeras i den hos oss så exklusiva gruppen av vetenskapligt begåvade 
och ekonomiskt oberoende amatörer. Såsom en av pioniärerna i svensk 
algologisk forskning och genom sin kritiska vetenskapliga läggning intar 
han en plats i den svenska botanikens historia.

Peter Magnus Lundell.

Tyvärr fick jag aldrig göra Lundells personliga bekantskap. Min första 
kunskap om honom såsom människa och lärare fick jag från hans broder, 
den blinde kompositören Carl Lundell, som jag hade glädjen att få um
gås med för 50 år sen. Han kallade alltid sin bror för PM, en beteckning som 
jag här för enkelhetens skull använder. Mina övriga sagesman äro brorso
nen kamrer Lars Lundell (vid ett besök i Unnaryd), lantbrukaren Lars 
Oscarsson, ett par kollegiekamrater från PM:s tid i Jakobs läroverk, samt 
framför allt chefredaktör C. J. Elvers, en av PM:s skolpojkar i Ladugårds
lands elementarläroverk 1881-82. Elvers återknöt kontakten med sin av
hållne lärare under dennes senare år och besökte honom flera gånger i Un
naryd. Elvers hade en älskvärd vana att för eget nöje nedskriva vad han 
upplevt med sina vänner och han har med vänfast sinne och personhistorisk 
objektivitet skildrat sin halvsekellånga bekantskap med PM. Jag står i tack
samhetsskuld till lektor Ivar Elvers, som ställt de aktuella anteckningarna 
till förfogande. Min vän musikdirektör D. Åhlén har bistått med uppgifter 
om Carl Lundell.

P. M. Lundell föddes 29.12.1841 i S. Unnaryd (Småland) av organisten 
Lars Lundell och hans hustru Anna Magnidotter. Fadern var en mång
sidig begåvning och högt ansedd man, socknens allt i allo. PM genomgick 
28 — 633872 Sv. Bot. Tidskr., 57 (1963): 3
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Jönköpings läroverk och blev student i Uppsala 1864. Hösten 1872 avlade 
han sin fil. kand.-examen med A i botanik (Areschoug) och zoologi 
(Lilljeborg), AB i statistik, Ba i kemi och B i latin, praktisk samt teoretisk 
filosofi. Den relativt långa studietiden torde berott på hans algologiska 
forskning. Med sitt glada lynne och goda sångröst var han uppskattad i 
kamratlivet. Han deltog i 1867 års sångarfärd till Paris.

Botaniken var hans huvudämne och han hade därvid gott föredöme i den 
äldre nationskamraten Thore Magnus Fries, vilken lär ha varit den som 
infört PM i desmidiéernas skönhetsvärld, där PM blev bergtagen för livet.

Under 1800-talets förra hälft hade den botaniska forskningen inmutat 
praktiskt taget alla makroskopiskt tillgängliga områden. Med förbättrade 
mikroskop öppnades nu väldiga förut oanade fält för taxonomisk grund
forskning speciellt bland mikroalgerna, vilkas sirliga struktur tilltalade den 
romantiska tidsandan. I Uppsala hade Wittrock och Cleve publicerat 
smärre arbeten om desmidiéer och i Lund hade Nordstedt publicerat för
föriska arbeten över dessa alger. Man kan därför säga, att det var en sti
mulerande miljö för PM, men någon direkt mentor kan ej utpekas och hans 
litteraturförteckning omfattar blott 31 nummer. Osäkert är, när PM:s 
desmidié-forskning började, men det 1871 framlagda arbetets omfattning 
och kvalitet samt dess egenskap av förstlingsverk utesluter all tanke på 
hastverk. Den 19 november 1870 antog Kungl. Vetenskaps Societeten i 
Uppsala till tryckning »De Desmidiaceis quae in Suecia inventae sunt. Ob- 
servationes criticae. Auctore P. M. Lundell», som trycktes följande år i dess 
Acta Ser. III och omfattade 100 sidor med 5 litograferade planscher.

Materialet härstammade övervägande från Uppsalatrakten (Lassby 
backar och Kungsparken nämnas ofta) samt från lokaler i Småland (S. Un- 
naryd, Femsjö, Huseby), Stockholmstrakten, Östergötland och Blekinge. 
Avhandlingen betecknade ett avsevärt tillskott till kännedomen om vår 
desmidiéflora, PM uppger, att han till de 183 förut kända »arterna» kunnat 
foga 88 för vårt land nya och 54 för vetenskapen nya arter, summa 325, 
dvs. en ökning med 78 %. En granskning på grundval av vår nutida känne
dom ger till resultat att beteckningen »observationes criticae» är fullt be
rättigad. De nybeskrivna taxa ha klara och fylliga diagnoser med dimen- 
sionsuppgifter, ofta med observerad variationsbredd samt, viktigast av 
allt, de äro noggrant avritade och på ett synnerligen föredömligt sätt lito
graferade. Dessa avbildningar stå knappast tillbaka för de utomordentliga 
kopparsticken av Edward Jenner, själv desmidolog, vilka i så hög grad 
bidragit till att göra Ralfs’ The British Desmidieae till desmidologiens 
primärurkund.

Nybeskrivningarna äro med ett par undantag fullgiltiga. Den såsom ny 
beskrivna Staurastrum pseudocrenalum hade beskrivits två år tidigare av 
Archer under namnet Staurastrum maamcnse. PM:s förbiseende är fullt 
ursäktligt, Archer hade före 1870 hunnit med ej mindre än 47 (I) publika
tioner, oftast omfattande blott en sida. PM:s Staurastrum corniculatum be
skrevs på material från en biotop, som oturligt nog innehöll blott en klon 
med outvecklade radialtaggar, en reduktionsprocess, som förekommer även 
hos andra, närstående taxa. Den normalt utbildade formen har därför hit
tills betecknats såsom St. corniculatum var. spinigerum.
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Även ett par av klassiska släktena blevo föremål för kritisk granskning. 
Det var ett djärvt grepp att ta itu med dem, även om det bara gällde upp
delning i subgenera. Xanlhidium uppdelades efter taggarnas form i Hol- 
acanthum med enkla och Schizacanthum med greniga taggar. Ur de redan 
då så heterogena kollektivgenera Cosmarium och Staurastrum avskilde 
PM undersläktena Pleurolaeniopsis och Pleurenlerium respektive, skilje
karaktären var i bägge fallen kloroforens form med parietala i stället för 
radiala lameller. Senare forskning har visat, att den parietala kloroforen 
morfogenetiskt är en utvecklingsform av den primitiva axiala kloroforen. 
Med tilltagande cellstorlek omgrupperas klorofyllmassan i parietalt läge, en 
tillpassning, som ger effektivare ljusabsorberande assimiiationsyta i sam
band med cellens ökade storlek och därmed stegrade assimilationskrav.

Goda vittnen på grundlighet och flit äro åtskilliga fynd av intressanta 
zygosporer. Konstaterandet av dubbelzygoter hos Penium didymocarpon 
och Actinotaenium (Cylindrocystis) diplosporum torde höra till de tidigaste 
fynden av dubbelzygoter hos desmidiéerna. Fyndet av den då enastående 
parallellepipediska zygosporen hos Staurastrum pterosporus Lundell n.sp., 
vars celler morfologiskt helt överensstämma med Staurastrum 0’Mearii, 
grundade principen att zygosporens struktur är en specifik karaktär.

Bland PM:s nyheter märkas åtskilliga med mycket framträdande och de
korativ morfologi, t. ex. Xanthidium antilopaeum fac. triradiatus, Cosma
rium eleganlissimum och pregrande, Staurastrum ophiura, insigne och ce
rastes m. fl. Såsom ett kuriosum kan nämnas, att St. cerastes är så pass säll
synt, att den skarpsynte Borge under sina mångåriga omfattande forsk
ningar över vårt lands sötvattensalgflora aldrig fick den i synfältet och den 
likaledes så flitige Cedergren fann den blott en gång.

I jämförelse med övriga desmidologiska arbeten av motsvarande om
fattning under 1800-talet intar Lundells ungdomsverk rangplatsen näst 
efter Ralfs’ The British Desmidiaceae och överträffas först ett gott stycke 
in på vårt århundrade. Åtskilliga forskare ha i sin produktion vida över
träffat PM:s enda opus rent kvantitativt men klarheten, den intuitiva upp
fattningen och den kritiska skärpan äro adelsmärken på hans höga veten
skapliga standard och han måste räknas som en av de stora föregångs
männen inom desmidologien.

Det torde fortfarande vara ytterst sällan en studerande åstadkommer ett 
sådant specimen för sin första akademiska examen. Såsom gradualavhand- 
ling överträffar den vida den tidens standard, man jämföre de avhandlingar, 
som framlades av de samtida uppsaliensarna Lagerstedt, Ahlner, Alm- 
quist, Theorin, Aulin, Wittrock m. fl. Elvers omtalar, att PM under 
sina äldre år, då han återupptagit sitt ungdomsstudium, med vemod 
drömde om vad han kunde ha åstadkommit, om han haft möjlighet att 
fortsätta universitetsstudierna. Man frågar sig, varför ej PM använde sin 
avhandling såsom specimen för doktorsgraden, den borde ha räckt även 
till en docentur. Sannolikt var det ekonomien, som hindrade. Yid denna 
tid voro gradualavhandlingarna mycket blygsamma både till omfattning 
och utstyrsel, kanske till en viss grad för att minska den beskattning, som 
universitetet krävde i form av friexemplar. Det är ej osannolikt, att detta 
onus jämte de dryga promotionsomkostnaderna i vissa fall omintetgjorde 
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en potentiell disputation. PM:s digra avhandling, 100 sidor kvarto jämte 
fem planscher litografi, torde ha blivit en dyr gradualavhandling.

I detta sammanhang kan nämnas en episod från den tidens akade
miska byråkrati. Vetenskaps-societeten hade att utdela ett pris för en 
särskilt värdefull avhandling, som dock skulle vara skriven på latin. 
PM hade vid tidpunkten för inlämnandet ej hunnit översätta de två 
sista sidorna, detta skulle ske senare. Societetens ordförande hemställde, 
att PM dock skulle erhålla priset på villkor att inom ett par månader 
inlämna sidorna i översättning, ett förslag, som majoriteten lojalt var 
beredd att bifalla. Professor O. Glas tog då till orda och undrade spy
digt, om ordf. kunde »garantera att magister Lundell lever vid den 
tiden». Det blev avslag. Det är kanske denna infami, som grundläde 
den animositet mot läkare, som med åren växte fram hos PM. Ingen 
vågade nämna ordet läkare för att inte PM skulle råka i fyr och flamma.

År 1873 reste han för algologiska studier i Härjedalen och Lule lappmark 
med understöd av K. Vet.-Akad. Några resultat av denna resa redovisas ej 
av PM direkt, men han har lämnat ett rikt material av Oedogonium till 
'Wittrock och Hirn. Att samarbetet med Wittrock ej inskränkt sig till 
enbart materialöverlämnandet visas av att tre nya Oedogonium-arter bära 
auktorsbeteckningen Wittr. et Lund. Samma år gick PM provår i Uppsala 
och 1874 förordnades han till vik. kollega vid Ladugårdslands lägre ele
mentarläroverk. Uppsalatiden var förbi.

År 1876 ingick han äktenskap med Augusta Lagervall, som några år 
senare födde honom en dotter, vilken dock dog i unga år. År 1882 utnämn
des PM till kollega i naturlära, matematik och svenska vid Jacobs lägre ele
mentarläroverk. Tjänsten gav föga tillfälle till forskning, hans botaniska 
produktion inskränkte sig till några uppsatser i Nordisk familjebok och en 
notis om desmidiéer i is (Bot. Not. 1883). Att han höll kontakt med huvud
stadens botanister framgår därav, att han var en av Botaniska sällskapets 
stiftare. Resor, till stor del till fots till Italien 1879 och Tyskland 1888 blevo 
livsbeständiga minnen varmed han gladde sina åhörare, ej minst i skolan.

Här bör relateras en gärning, som gav kulturellt bestående resultat av helt 
annan art än algforskarens och lärarens. PM:s yngste broder Carl, född 
1859, var nästan från födelsen handikappad av total blindhet men ägde en 
musikalisk begåvning av sällsynt hög grad. PM tog hand om honom på 
1870-talet och lyckades efter ett energiskt arbete övervinna den byråkra
tiska dogmen, att en blind inte kunde komma i fråga såsom elev vid musik- 
konservatoriet. Den 20-årige blinde, som aldrig sett noter, fick försöka och 
vann inträde efter prov, som väckte lärarnas häpnad. Efter organistexamen 
studerade han där med framgång kontrapunkt och komposition och var till 
sin död 1916 verksam såsom musiklärare vid Tomteboda blindinstitut. Han 
var en skicklig orgelspelare och framstående kompositör och har bl. a. be
rikat vår kyrkomusik med högt uppskattade körer och orgelkompositioner. 
Hans Requiem för blandad kör och stor orkester är ett verk av betagande 
skönhet och klassisk formgivning.

PM var enligt enhälliga vittnesbörd en utomordentlig lärarbegåvning och 
därtill en ungdomens vän och en fostrare av stora mått, det sista en faktor, 
som i våra dagar ej tillmätes nämnvärd betydelse. Elvers skriver i en runa 
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över PM (Sv. Dagbladet 25.5.31): »För mig framträder bilden av den lille 
senige smålänningen med de nervösa rörelserna och det kvicksilveraktiga 
temperamentet, som plötsligt kunde flamma upp i ögonblixtar och heta 
ord för att lika fort dämpas ned till de lugnaste tonfall, då undervisaren av 
Guds nåde lyckades att med några fyndigt enkla utläggningar och lätt
fattliga bilder göra läxans dunklaste punkter kristallklara. Sin klass hade 
L. i sina händer utan några disciplinåthävor och för sina pojkar intresserade 
han sig långt över klasslivets trängre ram. Fann han i det privata några 
missförhållanden, som menligt återverkade på en lärjunges skolliv, så tve
kade inte magistern att inskrida — vilket icke alltid uppskattades av för
äldrar och målsmän som en förtjänst, utan snarare skaffade L. åtskilliga 
obehag till lön för välmeningen. Men pojkarna förstodo nog i de flesta fall 
sin magister. Högtidsstunder var det, när klassen i olika lag bjöds hem till 
L. för att undfägnas med äpplen o. d. samt höra honom berätta upplevelser 
från sina resor i utländska länder.»

Åtskilliga elever höllo kontakt med sin lärare livet ut. Den namnkunni
gaste torde varit Carl Milles. Denne hade begått en förseelse, som en 
vanlig lärare skulle blåst upp till relegationsorsak, men PM hade tagit saken 
i egna händer och med fin förståelse påvisat det orätta och dess risker och 
detta på ett sätt, som grundfäste en livslång aktiv vänskap. Milles har 
själv berättat denna episod, dels i de minnen, han framlade i en serie radio
föredrag, dels i boken »Milles berättar» (1954), kapitlet »En god lärare». 
När Milles’ fontän i Halmstad skulle avtäckas 1926 lät han hämta PM till 
festligheten. Det blev kanske den gamles största upplevelse, han fick platsen 
som hedersgäst bredvid landshövdingen, spirituell och vältalig charmade 
han alla, bars i gullstol osv.

Efter inträdet i pensionärernas led 1908 redde sig PM sitt »Manhem» i sin 
födelseby av virket i en gammal komministergård, »under vars tak han 
fordom suttit som lärjunge», såsom det i latinska ord förtäljes på en bau- 
tasten på Manhems gårdstomt.

PM var en utpräglad och mångfasetterad personlighet, intelligent och 
rikt begåvad både på den naturvetenskapliga och humanistiska sidan, 
språkkunnig, speciellt i latin och franska, intresserad av religion, litteratur, 
politik och hälsovård och då han ägde ett levande minne och spirituell fram
ställningsförmåga, blev han, när humörbarometern visade på »vackert 
väder» den store charmören, i sällskap den givna medelpunkten, en plats 
som han gärna intog och dominerade. Elvers framhåller hans utomordent
liga tolkning av dikter och sånger, Bellman var favoriten.

Tyvärr led han av kronisk dyspepsi och detta ansåg han vara orsaken till 
de starka skiftningar i sitt temperament, vreden kunde inställa sig blixt
snabbt, om han irriterades, framför allt om någon yttrade sig förklenande i 
sakrosankta ämnen, främst fosterlandet och våra stora minnen. En hans 
kollega har meddelat mig, att han en gång i kollegierummet framhöll, att 
han ansåg den danska flaggan vackrare än den svenska. PM råkade då i 
raseri och syndaren kunde endast genom en snabb reträtt undgå det bläck
horn som PM kastade. Pojkarnas smeknamn Luntan var väl funnet i sin 
dubbelmening. Läkare hade han en stark aversion emot mest beroende på 
deras oförmåga att bota hans dåliga mage och därmed hans ombytliga
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humör. Långsint var han dock icke, vänlighet skattade han mycket högt, 
han var godhjärtad och blev lätt rörd.

På ålderdomen återupplivade han sin ungdomskärlek, anskaffade en del 
facklitteratur och forskade i hembygdens algbiotoper. Särskilt ägnade han 
sig åt de variabla formerna av Pleurotaenium och ansåg sig där kunna ur
skilja ej mindre än 97 nya arter liksom även ett nytt släkte, Calceolarium. 
I Rabenhorsts Kryptogamenflora, Band 13: 1, Die Desmidiaceen (1937) 
nämner Krieger detta arbete blott i litteraturförteckningen, det nya släktet 
varken diskuteras eller ens nämnes i samband med behandlingen av Pleuro- 
taenium. Av PM:s nya arter hänför Krieger 35 till PI. trabecula och 32 till 
Pl. Ehrenberghii. PM:s tecknarförmåga hade svikit honom och hans enda 
utväg var att fotografera, en metod, som i en skicklig fotografs hand och 
med förstklassig optik kan ge godtagbara resultat endast i fråga om vissa 
biradiata desmidiéer med specifik kontur, t. ex. Micrasterias, men slår helt 
slint, när det gäller interna detaljer.

PM lyckades efter energiska ansträngningar få sitt arbete tryckt i Berlin 
1928. Det omfattar 18 sidor plus 5 planscher med drygt 100 mikrofotos. Det 
är rörande att bevittna 87-åringens glada förvissning att efter ett halvsekels 
uppehåll åter kunna framträda på arenan. Hans namn kommer dock alltid 
att leva i den klassiska avhandlingen av 1871 och uppskattande desmido- 
loger ha förevigat namnet Lundell i minst sex taxa inom släktena Cos- 
marium, Micrasterias, Spondylosium och Closterium.

Lundell fick längre än de flesta njuta emeritustidens sötma. Trots sin 
besvärliga tarmkanal trodde han fullt och fast, att han med sin sunda livs
föring skulle få uppleva sin sekeldag och om hans sprudlande vitalitet 
ännu vid 87 års ålder ger Elvers fullgiltiga vittnesbörd. Men krafterna 
började svika och efter en kort tids sängläge avled han den 20 januari 1930.
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STEN GRAPENGIESSER.
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AV

CARL MALMSTRÖM.

Den 6 september 1955 avled på Sophiahemmet i Stockholm den kände 
salicologen och växtgeografen, disponenten Sten Grapengiesser. Bud
skapet om hans frånfälle kom icke oväntat, då hans hälsa under senare år 
varit vacklande.

Sten Grapengiesser, som tillhörde en från Tyskland under förra hälften 
av 1700-talet till Sverige inflyttad släkt, föddes den 25 december 1868 i 
Jönköping som son till rådmannen i denna stad, vice häradshövdingen 
Gustaf Henrik Grapengiesser och hans maka Maria Sommelius.

Redan som skolpojke visade Sten Grapengiesser stort intresse för bo
taniken. Han var en flitig växtsamlare, då han under sommarferierna vista
des i Marstrand där familjen hade en sommarvilla eller besökte sin faster 
Gustafva, änka efter brukspatronen Leonard Crispin Löwenhielm, som 
ägde Norrby säteri i Asby socken i södra Östergötland. Grapengiesser del
tog också flitigt i arbetet inom botaniska föreningen vid läroverket i Jön
köping.

Det botaniska intresset hade Grapengiesser tydligen i arv. Om hans 
äldsta i Sverige bosatta förfader, apotekaren i Jönköping Jacob Hinric 
Grapengiesser, vet man nämligen att han var en stor blomstervän. 
Detta tog sig uttryck i att han bl. a. anlade en stor trädgård i Jönköping, 
där odling av medicinalväxter även förekom.

Sten Grapengiesser avlade mogenhetsexamen i Jönköping den 1 juni 
1888. Då han skulle välja levnadsbana, föreföll den akademiska vägen ho
nom icke särskilt lockande och utbildningen alltför kostsam. Han ville 
istället ägna sig åt en bana, som snabbt gav försörjning. En lämplig sådan 
tycktes honom den norrländska sågverksindustrien erbjuda. Med denna 
industri hade Grapengiesser kommit i beröring och blivit mycket intres
serad av under ett besök i Ångermanland två år tidigare.

Strax efter studentexamen reste Grapengiesser därför upp till Ånger
manland för att efterhöra möjligheterna att vinna anställning vid något 
sågverk. Detta lyckades icke omedelbart, men sedan han kompletterat sin 
utbildning med en bokhållerikurs, erhöll han den 1 mars 1889 anställning 
som bokhållare vid Strömnäs sågverk i Ångermanland — och härmed började 
hans 36-åriga verksamhet inom norrländsk sågverksindustri.
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Grapengiesser trivdes väl på Strömnäs, men stannade där blott två år, 
då en bättre plats, nämligen som inspektor vid Brunne sågverk, erbjöds ho
nom. Efter ett och trekvarts års anställning där kom han till Svanö såg
verk i liknande befattning. Den 1 oktober 1895 utsågs han till förvaltare 
vid det av bruksägare Seth Kempe då ledda Sandö sågverks AB. Han 
stannade på denna plats nära 10 år och kom sedan till Husums sågverk, 
också där som förvaltare, och slutligen i juni 1909 som disponent till Ro- 
bertsfors Bruks AB i Bygdeå socken i Västerbotten. Bägge dessa senare be
fordringar hade Grapengiesser bruksägare Seth Kempe att tacka för. 
Denne var nämligen högste chef för och huvuddelägare i både Husums och 
Robertsfors bolag.

Robertsfors Bruk omfattade under Grapengiessers disponenttid ett 
sågverk med hyvleri, en sulfitfabrik, en mindre mekanisk verkstad samt 
ett stort lantbruk. Till bruket hörde också vidsträckta skogar, men dessa 
stodo icke under disponentens överinseende, utan sköttes av en fristående 
skogsförvaltning.

Som disponent på Robertsfors gjorde Grapengiesser sig känd som en 
driftig och klok industriledare, och han åtnjöt högt anseende som sådan. 
Hans inställning till arbetarna präglades av humanitet, och han vann deras 
förtroende. Tillsammans med Seth Kempe verkade han mycket för för
bättrandet av arbetarnas levnadsförhållanden. Bägge voro livligt intres
serade av att åstadkomma egnahem åt förmän och arbetare. Bildningsar- 
betet bland arbetarna låg dem också varmt om hjärtat.

På Robertsfors stannade Grapengiesser till 1 juni 1925, då han avgick 
med pension. Han flyttade då till Stockholm.
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Under Grapengiessers tid på Robertstors blev botaniken hans käraste 
fritidssysselsättning. Detta berodde icke endast på hans medfödda intresse 
för botaniken, utan även på att han i Västerbotten kom i nära beröring 
med flera hängivna botanister. Bland dem kunna särskilt nämnas jäg
mästare Vilhelm Ålund och överstelöjtnant Lennart Wahlberg. Sti
mulerande för det botaniska intresset verkade också det av Gunnar An
dersson & Selim Birger år 1912 utgivna arbetet »Den norrländska flo
rans geografiska fördelning och invandringshistoria». Genom detta arbete 
fingo de växtintresserade i Norrland ett underlag eller utgångspunkter för 
fortsatta floristiska och växtgeografiska iakttagelser, och särskilt »sydber- 
gens» utforskande kom att utöva stor dragningskraft på dem. — Grapen- 
giesser gjorde sålunda under sin disponenttid på Robertsfors flera bota
niska exkursioner i de nordsvenska länen, både inom skogslandet och fjäl
len. Han intresserade sig också under denna tid mycket för växtnamns- och 
ortnamnsforskning och gjorde omfattande uppteckningar av sådana namn 
från Västerbotten och Ångermanland.

Under Stockholms-åren tog botaniken helt hans tid. Han blev en hängi
ven, frivillig arbetskraft på Riksmuseet, först på dess botaniska avdelning 
och senare på dess paleobotaniska.

På botaniska avdelningen kom Grapengiesser i nära beröring med av
delningens chef, Gunnar Samuelsson, men också med flera andra på av
delningen verksamma personer, såväl fast anställda som frivilliga. Av dessa 
senare må särskilt nämnas med. dr Björn Floderus och apotekare Magnus 
Engstedt.

Linder första tiden på botaniska avdelningen var Grapengiesser mest 
sysselsatt med att uppordna avdelningens omfattande Carex-samlingar, 
men snart övergick han till Sahx-samlingarna, därtill uppmuntrad av 
Floderus och Engstedt. Detta senare arbete intresserade honom oerhört 
mycket. Han blev med tiden en av vårt lands främsta .S'a/i'x-kännare och 
härigenom Björn Floderus’ utan gensägelse främste arvtagare på om
rådet.

Under den tid Grapengiesser arbetade på paleobotaniska avdelningen, 
ordnade han där på ett mönstergillt sätt avdelningens stora ormbunkssam- 
ling efter Christensens »Index Filicum».

Under Stockholmstiden företog Grapengiesser talrika resor till sina 
gamla trakter i Norrland, men också till Norge och Finland, varav en av år 
1928, som gällde den fennoskandiska ishavskusten, utsträcktes ända till 
Fiskarhalvön. Denna resa liksom många andra företogs tillsammans med 
Björn Floderus och Magnus Engstedt.

Grapengiesser uppträdde också under Robertsfors- och Stockholms
tiden som en flitig botanisk författare, vilket framgår av efterföljande för
teckning över utgivna skrifter.

Hans första skrift, som kom ut 1917, gällde växtfynd vid Hornavan, 
som han hade besökt året förut. Denna skrift efterföljdes av talrika upp
satser, behandlande floristiska och växtgeografiska iakttagelser från andra 
delar av Norrland. Efter ett besök på Holmöarna sommaren 1922 publice
rade han ett arbete över deras flora och meddelade i samband därmed ett 
fynd av Rumex fennicus ( = R. pseudonatronatus), som då var ny för Sve-
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rige. Åren 1923 och 1926 utgav Grapengiesser tvenne arbeten över Byg- 
deåtraktens växter, det första över dess kulturväxter och odlingsformerna, 
det senare över den spontana floran och dess fördelning på olika ståndor
ter. Därefter följde ett arbete över Tåsjödalens växtvärld och ett annat 
över Skuleberget i Örnsköldsvikstrakten, vilket berg intresserade Grapen
giesser mycket, både botaniskt och bygdehistoriskt.

År 1933 utgav han ett på synpunkter rikt arbete »En blick på Ångerman
lands flora», i vilket han framhåller och exemplifierar den ångermanländska 
vegetationens stora variation.

Detta följdes året därpå av arbetet »Norrländska vegetationsbilder», vil
ket är Grapengiessers största och vetenskapligt viktigaste växtgeogra
fiska arbete. Han börjar framställningen med att framhålla att en av Skan
dinaviens skarpast markerade vegetationsgränser går genom norra Ånger
manland. Ett 50-tal högre växter äro icke påträffade norr om Ångerman
land, vartill kan läggas ett 30-tal, vilkas utbredning praktiskt taget slutar i 
Ångermanland, även om de ha sporadiska förekomster i Västerbotten och 
Lappmarken. Arbetet innehåller redogörelser för ur floristisk synpunkt an
märkningsvärda socknar inom Ångermanland, Jämtland, Norrbotten samt 
från Västerbotten Bygdeå socken. Grapengiesser uppehåller sig i detta 
arbete mycket vid »sydbergens» eller — som han mera adekvat benämner 
dem — »brantbergens» flora. — Detta arbete kompletterades år 1947 med en 
andra del, i vilken en del nya växtfynd noteras och lokaler med särskilt artrik 
flora närmare diskuteras.

En god sammanställning av hans och andras iakttagelser om växt
världen i Ångermanland och Medelpad lämnas slutligen i ett kapitel i det 
år 1953 utgivna verket »Natur i Ångermanland och Medelpad».

Den litterära produktion, som kanske gjort Grapengiesser mest känd 
och berömd som botanist, är den som gäller SaZ/x-släktet. Av de sex 
SaZZx-arbeten, som han utgivit i eget namn, äro särskilt följande tre be
tydelsefulla och ha vunnit stort erkännande: »Notes on some arctic Salices» 
(1942), »Crux Salicum» (1943) och »Anteckningar till de skandinaviska Salix- 
arternas systematik och nomenklatur» (1955).

För Hylanders flora har Grapengiesser utförligt behandlat Salix- 
släktet, men den del av floran, vari detta bidrag skall ingå, har ännu icke 
kommit ut i tryck.

Ett mycket berömvärt arbete nedlade Grapengiesser också på att be
arbeta och till tryck befordra sin vän Björn Floderus’ efterlämnade Salix- 
anteckningar. Det är icke mindre än åtta artiklar i Svensk Botanisk Tid
skrift, som på detta sätt kommit till.

Sten Grapengiesser var en utpräglad forskarnatur, med fantasi och 
stora krav på noggrannhet. Han syntes kanske på äldre dar för mången i 
början något svårtillgänglig, men hade man kommit honom närmare in på 
livet, fann man honom vara en både varm och rikt fasetterad personlighet. 
Hans hängivenhet och intresse för botaniken kunde ingen lämnas orörd inför.
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Av Sten Grapengiesser utgivna skrifter.
Egna arbeten.
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Bd 11: 265-269.
------ . Usnea longissima Acharius. — Bot. Not. 1917: 272.
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1922. En blick på Holmöarnes flora. — Bot. Not. 1922: 313-316.
1923. Bygdeåtraktens kulturväxter med artförteckning. — Västerbotten, årsbok 

1923: 39-60.
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bok 1924-25: 129-138.
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2-5. Luleå.
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Nr 39: 4-6. Luleå.

1929. Skuleberget i Ångermanland. — Norrland i Ord o. Bild. Årg. 2. Nr 1: 5-8.
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förbund. 1933: 37-55. Lund.
1934. Norrländska vegetationsbilder. — Sv. Bot. Tidskr. Bd 28: 300-353.
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Nr 2: 36-37. Umeå.
1937. Den ångermanländska vegetationsgränsen. — Sv. Bot. Tidskr. Bd 31: 400-410. 
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433.

—. Bruksägare Seth Kempe 80 år. — Sv. Trävarutidning. 1937. Nr 10: 278-279. 
Stockholm.

—. Skule: Berget, skogen och byn. En kultur- och namnstudie. — Ångermanland- 
Medelpad. Årsbok f. Västernorrl. läns hembygdsförbund. 1937: 105-118. Sunds
vall.

1938. Då röde hanen härjade längs norrländska kusten. Ett femtioårsminne i ögon
blicksbilder. — Norrland i Ord o. Bild. Årg. 11. Nr 7: 122-123. Umeå.

1941. Björn Floderus * 14/8 1867, f 12/5 1941. In memoriam. — Sv. Bot. Tidskr. 
Bd 35: 317-319.

- . Postuma botaniska arbeten av med. dr Björn Floderus. — Sv. Bot. Tidskr. 
Bd 35: 350.

1942. Notes on some arctic Salices. — Sv. Bot. Tidskr. Bd 36: 157-169.
1943. Crux Salicum. En utredning av några vanliga fel vid bestämning av skandina

viska Salices. — Sv. Bot. Tidskr. Bd 37: 223-240.
1947. Norrländska vegetationsbilder. II. •— Sv. Bot. Tidskr. Bd 41: 469-484.
------ . Salix. — I: Carl Holm, Lövånger. Bd 2: 546-547. Umeå.
1950. Reliquiae Salicologicae Enanderanae collectionibus recentioribus adjectis, a 

Museo Botanico Holmiensi anno MCML distributae. Falköping 1950. 73 sid.
1952. Magnus Engstedt 3/10 1866-6/10 1951. In Memoriam. — Sv. Bot. Tidskr. Bd 46: 

269-271.
1953. Översikt av högre floran i Medelpad och Ångermanland. — Natur i Ångerman

land och Medelpad (sid. 72-90), under red. av Olof Elofson & Kai Curry- 
Lindahl. Stockholm.

1955. Anteckningar till de skandinaviska Salix-arternas systematik och nomenklatur. 
— Bot. Not. 1955: 321-340.

Utgivit efter bearbetning.
1933. H. E. Johansson, Växttopografiska anteckningar. 1. Lappland jämte övriga 

delar av Västerbottens och Norrbottens län. — Bot. Not. 1933: 479—499.
1941. Björn Floderus, Salix rotundifolia Trautv. and Salix nummularia Anderss. — 

Sv. Bot. Tidskr. Bd 35: 351-352.
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1943. Björn Floderus, Salix helvetica Villars and its sub-species and hybrids. — Sv. 
Bot. Tidskr. Bd 37: 73-80.

—. ------ , Salix Starkeana Willdenow. — Sv. Bot. Tidskr. Bd 37: 81-82.
—.------ , The Continental Salix glauca species. — Sv. Bot. Tidskr. Bd 37: 169-172.
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1944. - Salix crataegifolia Bertoloni. — Sv. Bot. Tidskr. Bd 38: 64-68.

—.------ , Salix heterostemon Floderus, sp. nov. — Sv. Bot. Tidskr. Bd 38: 69-72.
1950. — Salicological studies (Salix appendiculata Villars, S. grandifolia Seringe, 

S. Elaeagnos Scopoli, S. incana, S. Japonicae Floderus sect. nov.). — Sv. Bot. 
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