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STUDIES IN THE PHYSIOLOGY OF 
THE LICHEN COLLEMA.

V. EFFECT OF MEDIUM, TEMPERATURE, AND pH ON GROWTH 
OF THE MYCOBIONT.

BY

ELISABET HENRIKSSON.

(Institute of Physiological Botany, University of Uppsala.)

Lichens are characterized by slow growth. This condition fre
quently prevails even in isolated lichen fungi growing under cultural 
conditions although relatively fast-growing species of lichen fungi 
are also known. The present investigation was undertaken in an 
attempt to ascertain the effect of different media, temperatures, and 
pH on growth of the isolated mycobiont of Collema tenax (Sw.) Ach., 
em. Degel.

In the lichen thallus both partners, the mycobiont and the phyco- 
biont, grow under special conditions. The environment of the sym
bionts influences their metabolism. Therefore each of the symbionts 
can show one particular metabolic pattern when growing as a lichen 
partner under natural conditions and another when growing isolated 
in culture. Consequently, the physiological results obtained in iso
lated cultures are not necessarily valid under lichen conditions. 
However, by studying isolated cultures it may be possible to solve 
important problems as to how metabolism is controlled in the lichen.

Previous investigations of the isolated mycobiont and phycobiont 
of Collema tenax (Henriksson 1958, I960, 1961) have demonstrated 
the great complicacy of the symbiosis. Favourable, unfavourable, 
and even lethal factors operate, and in the lichen all of these factors 
have to be balanced. The investigation of the parasitic relationship 
between the mycobiont of this lichen and Trebouxia impressa Ahm., 
phycobiont of the lichen Physcia stellaris (L.) Nyl. (Ahmadjian & 
Henriksson 1959), may help to elucidate the phenomenon.
24-643875 Sv. Bot. Tidskr., 58 (1964) : 2



362 ELISABET HENRIKSSON

Materials and Methods.

The material used was isolated in 1957 and a report published the fol
lowing year (Henriksson 1958). Since then the fungus has changed con
siderably. The long red processes pictured in the report have become 
successively shorter for each similar experiment and are now visible only 
in the microscope, and the morphological changes induced by adding yeast- 
extract to the medium, also pictured in the preliminary report, have gradu
ally decreased until now they have disappeared. Besides these changes in 
form and development, a purely physiological one can be reported. The 
strong lethal effect on the growth of the phycobiont, earlier very easy to 
demonstrate, is now much weaker. These changes in the character of the 
fungus can probably be explained through its multi-spore origin. However, 
since it is a rather common phenomenon among pathogens and parasites 
that they change their character under culture conditions, the behaviour 
of this lichen fungus is by no means exceptional. The stock culture of the 
fungus has been maintained on standard medium with 1.5 % agar.

The standard medium is composed of malt extract (Vitrum, Sweden) 
10 g, glucose 10 g, hydrolyzed casein (N-Z-case, Sheffield) 2 g, K2HP04 
0.5 g, MgS04-7PI20 0.15 g, CaCl2-2H20 0.05 g, NaCl 0.05 g, ferric citrate 
0.01 g, citric acid 0.01 g, and distilled H20 1000 ml. The pH of the medium 
was about 6.8-7.4. For one set of experiments, the standard medium without 
malt extract or with reduced quantity of malt extract was used. To this 
modified standard medium the following vitamins were added in amounts 
per liter: thiamine HC1 50 fig, riboflavin 50 fig, pyridoxin 50 fig, nicotinic 
acid 50 fig, calcium d-panthothenate 50 fig, para-aminobenzoic acid 50 fig, 
m-inositol 50 mg, folic acid 50 fig, biotin 0.5 fig, and cholne Cl 0.5 mg.

The synthetic medium had the following composition: glucose 10 g, 
(NIT4)2-tartrate 0.5 g, K2HP04 0.5 g, MgS04-7H20 0.15 g, CaCl2-2H20 
0.05 g, NaCl 0.05 g, ferric citrate 0.01 g, citric acid 0.01 g, Na2Mo04-2H20 
0.25 mg, ZnS04-7H20 4.05 mg, MnS04-4H20 4.43 mg, thiamine 100 fig, 
redistilled H20 1000 ml. The pH of the medium was about 7.4. Instead 
of glucose, other sugars were used for the experiments on growth on different 
sources of carbon. The sugars were autoclaved separately and added asep- 
tically to the cooled medium.

The mycelium was inoculated in 100-ml Erlenmeyer flasks generally with 
20 ml nutrient solution although 25 ml per flask was used in the pH experi
ments. The incubation temperature was as a rule 20°C.

For experiments with the standard medium the methods of inoculation 
and harvesting have been described in detail in a previous publication 
(Henriksson 1960). For experiments with the synthetic medium it was 
necessary that the inoculum be free from the nonsynthetic substances of 
the standard medium. Therefore, the inoculation material was washed with 
sterile water, transferred to a medium of only mineral salts and incubated 
about 4-8 weeks. The starvation culture obtained was then useful as in
oculum for experiments with the synthetic medium.

Sv. Bot. Tidskr., 58 (196i) : 2
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Dry weight

Time in weeks

Fig. 1. Growth rate of the mycobiont in the standard medium.

Growth in “Standard Medium” and in “Synthetic Medium”.

Although most lichen fungi investigated thus far grow slowly, 
Hale (1958) isolated three species—Acarospora fuscatci, Sarcogyne 
similis, and Buellia stillingiana—which even in synthetic media have 
a relatively fast growth rate. The maximum yield of B. stillingiana 
was reached in his experiments in 3 weeks and for the other two 
in 7—8 weeks. Maximum yields of about 110 mg in 25 ml of medium 
(carbohydrate 10 g/1) were attained.

An experiment was performed to investigate the growth rate of 
the mycobiont of Collema tenax in standard medium. The results 
are shown in Fig. 1 in which growth is plotted against time. The 
growth peak was reached in 6 weeks at which time a yield of 43 mg 
in 20 ml of medium had been obtained. The pH of the medium was 
relatively constant the first 7 weeks and then dropped from 6.6 to 5.6.

In the synthetic medium growth was poor. In 8 weeks the inocu
lated hyphae had grown out to small white stars of mycelium with a 
diameter of about 1 mm. Dry-weight measurements were impossible 
to accomplish and, therefore, in experiments with the synthetic 
medium (see Tables I and II) the growth was indicated only as 
+ or —, growth or no growth.

The synthetic medium originated from the standard medium minus 
malt extract and hydrolyzed casein. Its composition was based upon

Sv. Bot. Tidskr., 58 (196b): 2



364 ELISABET HENRIKSSON

Table I. Growth in synthetic medium containing either asparagin or 
ammonium tartrate and with or without vitamins. +: growth; —:

no growth.

Source of 
nitrogen

Vitamins added

Mixture 
of 10

Bj only None

Asparagine + 4- -

Ammonium

tartrate + + —

the experiments summarized in Table I. Asparagine and ammonium 
tartrate were tested in a concentration of 0.5 g/1. The mixture of 
vitamins was the same as that used in the modified standard medium. 
Because growth was just as good on a medium containing only 
vitamin Bx as with the complex mixture of vitamins, Bt alone was 
used in making up the synthetic medium. A preliminary experiment 
showed that the fungus probably could not use tartrate as a source 
of carbon. For that reason, ammonium tartrate rather than aspa
ragine was selected as the nitrogen source in the synthetic medium 
in the present investigation.

Growth on Different Sources of Carbon.

The growth of the two lichen fungi Sarcogyne similis and Buellia 
stillingiana on 15 different sources of carbon was summarized by 
Hale (1961). The best carbon sources for S. similis were mannose 
and sucrose, and B. stillingiana grew best on sucrose and mannitol. 
Am Ende (1950) studied the growth of Xanthoria parietina on dif
ferent sources of carbon and made special observations of the mor
phological variations of the mycelium on different media.

In these experiments with the mycobiont of Collema tenax atten
tion was also given to the polysaccharides which are given off by 
the phycobiont during its growth and which would be accessible to 
the fungus in the lichen. It has been shown that these polysaccharides 
can be hydrolyzed into such monosaccharides as glucose, galactose, 
and xylose. (The analyses were performed by Dr. M. Lindberg, 
Uppsala.) In the tests with different sources of carbon, the sugars 
were tested in a concentration of 10 g/1. The flasks were incubated 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (1964-) : 2
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Table II. Growth in synthetic medium with different sources of car
bon. + : growth; +: irregular growth; —: no growth.

Carbon source, 10 g/1 Growth

Polysaccharides of the phycobiont __
Dextran (Pharmacia, Uppsala) -
Raffinose +
Cellobiose -
Lactose +
Maltose +
Melibiose -
Sucrose +
d-Fructose +
d-Galactose +
d-Glucose +
d-Mannose +
1-Rhamnose +
d-Ribose +
d-Xylose +

for 8 weeks or longer. The results are given in Table II. It is possible 
that the fungus under better conditions would grow on sources of 
carbon which were unsuitable in these experiments. On the other 
hand, a slight growth can depend on contaminations in the medium 
which affect growth. The best growth seemed to occur on maltose, 
mannose, and glucose. The mycobiont apparently cannot under the 
conditions of these experiments use directly the polysaccharides 
which are given off by the phycobiont.

Effect of Malt Extract on Growth.

In the preliminary report of the physiology of the isolated fungus 
it was shown that the fungus could grow on a basal medium of 
casein hydrolysate, glucose, and mineral salts, but that the growth 
was much better when malt extract was added to the medium 
(Henriksson 1958). It seemed to be valuable to investigate if the 
stimulating effect of the malt extract was due to the occurrence of 
vitamins belonging to the B-complex or if the effect had to be referred 
to other agents in the extract. An experiment was therefore performed 
in which the modified vitamin-enriched standard medium without 
malt extract was used. To the medium obtained, malt extract was

Sv. Bot. Tidskr., 58 (196U) : 2
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in mg.

mg malt extract per liter

Fig. 2. Growth of the mycobiont in various concentrations of malt extract.

added in. various amounts. The inoculation material was grown in 
a complete medium containing malt extract, and the mycelium was, 
on account of that, washed with sterile water before inoculation to 
the flasks. Since the fungus is gelatinous it was impossible, however, 
to wash it completely free from the malt extract of the culture me
dium. Growth was measured after 12 weeks. At that lime the pH 
varied between 6.6 and 7.4 in the different series. Fig. 2 shows the 
results of the experiment. Growth is here plotted against concentra
tion of malt extract. The growth in the control flasks is greater than 
expected probably on account of the traces of malt extract which 
adhered to the inoculum.

It is evident that some stimulating substances occur in malt ex
tract, and apparently these agents are neither to be found among 
the investigated vitamins nor in the casein hydrolysate. A similar 
effect of malt extract has been reported for some Hymenomycetes 
by Yusef (1953) and Robbins and Hervey (1958). There are reasons 
to believe that the extract of the phycobiont, Nostoc sp., also contains 
stimulating factors. However, such an effect would be more difficult 
to demonstrate since the alga also produces substances which inhibit 
fungal growth (Henriksson 1960).

Influence of Temperature on Growth.

Thomas (1939) studied in detail the influence of temperature upon 
the growth of a large number of isolated lichen fungi. He showed 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196b) : 2
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Dry weight
in mg.

14 weeks

S weeks

Fig. 3. Growth of the mycobiont at different temperatures.

that the fungi investigated often grew excellently at relatively low 
temperatures. Mycobionts belonging to the genera Baeomyces, Cla- 
donia, Stereocaulon, Physcia, Anaptychia, Xanthoria, Caloplaca, 
Icmadophila, and Candelariella grew well at temperatures between 
3 and 9°C. The temperature for optimum growth varied between 
15 and 20°C for the investigated fungi. Zehnder (1949) investigated 
in a similar way the influence of temperature on the mycobiont of 
Placodium saxicola, and his results agreed with those of Thomas. 
Thomas and Zehnder also conducted similar experiments with the 
phycobionts of the investigated lichens. These experiments showed 
that the temperature curves of the phycobionts agreed very well 
with those of the mycobionts.

A preliminary report of the growth of the mycobiont of CoIIema 
tenax at different temperatures has previously been published 
(Henriksson 1958). However, it seemed to be of some interest in 
this connexion to investigate the influence of temperature in more 
detail.

An experiment was performed in which the fungus was grown in 
standard medium at different temperatures. After 6 weeks and 14 
weeks growth was measured. The results are shown in Fig. 3 in 
which growth is plotted against temperature. The growth curves 
seem to be characteristic for lichen fungi (Hale 1961). It is evident, 
however, that for this lichen the temperature curves of the phyco- 
biont and mycobiont do not coincide since 25°C is an excellent 
temperature for growth of the phycobiont. For the mycobiont, on 
the contrary, the growth is at 25°C very poor or even questionable.

Sv. Bot. Tidskr., 58 (196b) : 2
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Table III. Growth on dilTercnl pH of the medium.

pH Dry weights (mg) of the mycelium 
in the experimental flasks

at the start at the harvest 1
Flask No.
2 3 4 Average

2.8 3.5 Trace 0 0 0 Trace
4.4 5.0 10.6 1.6 0 0 3.1
5.6 5.8 21.4 20.7 12.4 ■----- ■ 18.2
6.2 6.3 34.8 27.8 26.8 23.4 28.2
6.8 6.9 27.6 24.8 16.2 15.2 21.0
7.1 7.0 24.6 23.6 20.1 17.0 21.3
7.3 7.3 27.1 24.8 17.2 15.4 21.1
7.4 7.1 25.4 24.6 22.4 13.0 21.4
7.7 7.7 5.0 0 0 0 1.3
8.3 8.0 Trace 0 0 0 Trace

Effect of pH on Growth.

Collema tenax occurs on both hard and loose clay soils, on loam, 
and on both fine and coarse sandy soils providing they are more 
or less calciferous (Degelius 1954, p. 177). Mattick (1932) also 
stated that the Collema species are basiphilic. Similarly, the free- 
living bluegreen algae thrive best in neutral or slightly alkaline 
habitats. Allison, Hoover, and Morris (1937) showed experimen
tally, for instance, that the optimum growth for Nostoc muscomm 
is in the pH range of about 7.0 to 8.5. It has also been shown that 
the phycobiont of C. tenax grows excellently in the pH range of 
6.0-9.9 (L. E. Henriksson, unpublished, Fil. Lie. thesis). It seemed, 
therefore, to be of interest to investigate the pH range in which good 
growth of the isolated mycobiont occurs.

Experiments at different pH values were performed by adding 
various phosphate buffers to the standard medium according to the 
method described by Lindeberg (1939). No retarding of growth in 
the presence of the 0.04 M phosphate buffer was observed but growth 
was uneven in flasks of the same series (cf. Fries 1956, p. 51). 
The results presented in Table III may therefore be regarded as 
suggestive rather than conclusive. Good growth occurred in the 
experiment only in the pH range of 5.6-7.4. It is, however, probable 
that under other culture conditions the pH range would be broader. 
It can be noted that the germination of the spores of the mycobiont 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196i) : 2
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and the first growth were performed at pH 7.5, and that the myco- 
biont grows well together with the phycobiont at the same pH 
(Henriksson 1958). However, when the results shown in Table III 
are compared with the results obtained by L. E. Henriksson for 
the phycobiont of this lichen, it appears as though the pH curve of 
the mycobiont does not agree completely with that of the phyco
biont. The selection of habitat seems to depend on the requirements 
of the phycobiont rather than on those of the mycobiont.

Summary.

Experiments with the mycobiont of Collema tenax, which has 
changed morphologically and physiologically since its isolation in 
1957, showed that the growth rate of this fungus is comparatively 
high in the presence of malt extract but low in synthetic media. 
Addition of vitamins of the B-complex did not produce growth 
comparable to that produced by malt extract.

Thiamine appeared to be the only vitamin necessary for growth. 
Fifteen different carbohydrates were tested as carbon sources for 

growth of the fungus. Under the conditions of this study the poly
saccharides produced by the phycobiont of this lichen did not support 
growth of the mycobiont.

Maximum growth occurred at temperatures between 15 and 20°C 
and within the pH range of 5.6 to 7.4. The temperature curve and 
the pH curve of the mycobiont did not agree with those of the 
phycobiont.

Mrs. Monica Jacobson performed the technological part of this investi
gation and the author is much indebted to her. The work was aided by a 
grant from the Swedish Natural Science Research Council.
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FLORAN I ÖVERTORNEÅTRAKTEN I NORRBOTTEN.

AV

OSKAR LÖNNQVIST.

Under årens lopp har jag i olika sammanhang skrivit artiklar eller 
notiser om floran i Övertorneåtrakten. Tiden är nu inne att samman
föra dessa uppgifter under en gemensam rubrik och samtidigt med
taga sådana uppgifter, som ej tidigare publicerats.

Övertorneå socken är 7,5 mil lång och 3,6 mil bred. Jag har i hu
vudsak endast undersökt sydligaste delen, dvs. trakten kring Över
torneå, vars gamla namn är Matarengi. Även nordligaste delen av 
Hietaniemi socken ingår i det undersökta området. Enstaka upp
gifter från Pajala, Överkalix, Karl-Gustavs och Nedertorneå socknar 
ingår också.

Torne älv är belägen på 50 meters höjd över havet vid Övertorneå 
och flyter rätt stilla genom landskapet. Ungefär 15 km NNÖ om kyrk
byn finns dock en fors, Kattilakoski, med slipade hällar och spolade 
strandslänter, som hyser en del för trakten ovanliga växter.

Området är ganska bergigt, men bergen når ej någon högre höjd. 
Pullinki vid Svanstein är det pampigaste av dem (335 m ö. h.). Land
skapet nedanför berget ligger på 75 meters höjd. De flesta större ber
gen kring Övertorneå når en höjd av 200-250 m ö. h. Då marina 
gränsen går vid 190 å 200 m, har många av bergen en tydlig gränszon, 
där havet en gång spolat bort de lösa jordlagren. Många av de intres
santaste växtlokalerna är belägna just på eller i närheten av marina 
gränsen. Kalkrik berggrund saknas, men troligen finns moränlager 
med lite »bättre» grus här och där. Möjligen inverkar grafitlager 
gynnsamt på något ställe. Kallkällor är det gott om.

Sjöarnas flora har jag föga sysslat med, men G. Lohammar (1938) 
har gjort en grundlig undersökning av sjöarna i norra Norrbotten.

Namnen på växterna följer Nils Hylanders Nordisk kärlväxt- 
flora, I (1953) i tillämpliga delar och samme författares Förteckning 
över Nordens växter (1955).

Si>. Bot. Tidskr., 58 (196t) : 2
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* eller (*) framför ett artnamn betecknar att alla eller många växt
lokaler skulle dränkas, om älvens nivå höj es några meter.

Den intressantaste växtlokalen på myrmark är belägen en knapp 
km SÖ om Armasjärvis sydände. De centrala delarna av myren be
står av en mängd gölar med ungefär två dm djupt vatten — märkligt 
nog alltid konstant samma vattennivå. I vattnet växer praktiskt taget 
ingenting utom Utricularia vulgaris. Vid den plats, där en liten igen
vuxen bäck börjar, finns dock Phragmites communis och Scirpus Ta- 
bernaemontani. Den förstnämnda arten täcker en stor del av my
rens yta. Mellan gölarna är mosstäcket fast och på gölkanterna växer 
allehanda trevliga växter såsom Ccirex diandra, Mackenziei, canescens 
x Mackenziei (det. H. Smith), rariflora, troligen dess korsningar med 

magellanica och limosa samt Epilobium palustre var. lapponicum. 
Andra intressanta växter på myren är Lemna minor, Tofieldia pu- 
silla ymnigt liksom Dadylorchis Traunsteineri (det. Bengt Petters
son), Gymncidenia conopsea var. lapponica i enstaka exemplar, Ham
marbyn paludosa (sågs i Ilera hundra exemplar 1961 men alltid an
nars sällsynt), Corallorhiza trifida och Platanthera bifolia (ett en
samt exemplar påträffades 1961). Salix myrsinites, som i Norrbot
ten endast tagits vid Airivaara av Hjelt och Hult (1385, s. 143), 
förekommer rikligt. Saxifraga hirculus lyser upp myren med sina 
gula blommor på eftersommaren. Geum rivalc ssp. subalpinum (det. 
Sten Selander), Drosera anglica x rotundifolia, Pinguicula vulgaris 
rikligt blommande, Galium trifidum och Solidago virgaurea var. 
alpestris får avsluta denna uppräkning av vad Armasjärvimyren bl. a. 
kan bjuda besökaren. Myren borde sparas Iran vidare uppodling.

Berget Pullinki vid Svanstein, ungefär 3 mil N om Övertornea, liar 
en rik och intressant flora, vilken finns beskriven i tvenne uppsatser 
(Lönnqvist 1944 och 1956a).

Torneälven hyser tvenne större forsar inom området, Kattilakoski 
och Matkakoski. Den senares nordligaste del kallas på kartan Vuento 
och nedanför denna Ylikoski, som är belägen inom Hietaniemi och 
Karl-Gustavs socknar.

Vid Kattilakoski är bl. a. följande växter anträffade, de flesta ne
danför Myllytalo: Angelica archangelica, Astragalus alpinus (även 
vitblommig form), Bartsia alpina, Cliamaedapline calyculata, Equi- 
setum variegatum, Galium trifidum, Juncus arcticus ssp. balticus (det. 
E. Asplund), Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Matteuccia 
struthiopteris, Oxyria digyna (Fristedt 1853, s. 6), Pedicularis 
sceptrum-carolinum, Pedicularis palustris ssp. borealis f. oclxroleuca, 
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Saxifraga nivalis (Fristedt l.c.), Selaginella selaginoides, Tofielclia 
pusilla, Triglochin palustre och Viscaria alpina.

Vid Vuentoforsen och Hietaniemidelen av Ylikoski är bl. a. föl
jande arter antecknade: Agrostis canina, Angelica archangelica (stora 
fertila exemplar nedanför nordligaste stenarmen), Astragalus alpi- 
nus, Athyrium fdix-femina, Coeloglossum viride, Dryopteris spinulosa, 
Eleocharis uniglumis (det. C. G. Alm), Lysimachia vulgaris, Pedicu- 
laris sceptrum-carolinum, Pimpinella saxifraga, Rubus arcticus x saxa- 
tilis, Salix triandra och Viscaria alpina.

Vid Ylikoski inom Karl-Gustavs socken har jag funnit Astragalus 
alpinas (rikligt), Bartsia alpina på udden i den stora viken, Carex 
digitala, Geum rivale, Ranunculus hyperboreus, Tussilago farfara och 
Viscaria alpina.

Matkakoski har jag endast besökt när floran gått i vintersömn men 
fann Galium boreale, Lysimachia vulgaris och Potentilla anserina 
ssp. euanserina. Hulténs atlas upptar endast en lokal från Norr
botten av sistnämnda art (belägen S om Luleå).

Till fil. mag. Svante Pekkari, som genomsett denna inledning, 
samt till intendenten T. E. Hasselrot, som redigerat den efterföl
jande artförteckningen, ber jag att få framföra mitt hjärtliga tack.

Artförteckning.

Sammanlagda antalet arter funna i trakten är 539. Medräknas hybrider, 
varieteter och former stiger antalet till 600.

Vid bestämningen av insamlat växtmaterial har åtskilliga botanister vid 
Riksmuseet i Stockholm och Botaniska institutionen i Uppsala hjälpt mig. 
Särskilt står jag i stor tacksamhetsskuld till professor E. Asplund, docent 
H. Smith och assistent C. G. Alm (f). Släktet Taraxacum har bestämts av 
fil. dr G. Haglund (f) och Hieracium av jägmästare S. Nordenstam. Vid be
arbetningen av A/c/ienuda-materialet har jag haft hjälp av flera specialister.

I förteckningen har följande förkortningar använts för de i densamma 
förekommande sockennamnen:

TI = Hietaniemi P = Pajala 
K-G = Karl-Gustav Ök = Överkalix 
Nt = Nedertorneå Öt = Övertorneå

Lycopodium selago. Här och där i enstaka exemplar, särskilt vid myr
diken. Öt: Pullinki; Persevuoma. H: Ylikoski; Paljukkavaaras v. hällar (var. 
adpressum, det. C. G. Alm).

L. annotinum. Allmän i alla skogar.
L. clavatum. Tämligen sällsynt. Öt: Isovaara S om Övertorneå, särskilt 

på S-sluttn. o. vid gamla vägen på bergets Ö-sida; älvbrinken 6 km N om 
Pello; Hanhinvittikko tab. 1 mil NV om Övertorneå; Pullinki.
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L. complaiiatum. Allmän i skogarna. Den 23/9 1961 fann jag den på ett 
berg i Öt drygt 6 km NV om Övertorneå i 100-tals exemplar, nästan över
sållade med nära decimeterlånga axskaft utan ax. I september 1962 och 
1963 såg växten likadan ut.

Selaginella selaginoides. Här och där, särskilt på ej alltför näringsfattiga 
myrar. Öt: Haapakylänsaaris N-spets; 3 km N om Pello, på gammal äng vid 
älven; Kattilakoski; myr 7 km NV om Övertorneå, rikl.; vid bäcken från 
Orjaslompolo; 15 km VNV om Övertorneå på myr 300 m S om Överkalix- 
vägen. H: myren 1 km S om Armasjärvi.

Isoétes ecliinospora. Ett flertal sjöar (enl. Lohammar 1938).
Equisetum arvense. Ganska allmän på vägkanter, järnvägsbanken och 

liknande lokaler.
E. silvaticum. Allmän i fuktig skogsmark.
E. pratense. Troligen förbisedd. Öt: vägkant 2 km NV om Övertorneå 

(det. C. G. Alm).
E. palustre. Allmän i myrmark, kallkällavlopp och liknande lokaler.
E. fluviatile. Allmän vid stränder.
E. hiemale. P: 28 km S om Paj ala, tallskogen V om landsvägen, vid te

lefonstolpe 486, rikl. (7/6 1959).
*E. variegatum. Öt: vid älven i NÖ-hörnet av socknen (1940); Kattila

koski (1959).
Botrychium lunaria. Tämligen vanlig på halvtorra ängsbackar. P: 3 mil 

S om Pajala, älvbrinken (1960). öt: kyrkbyn, 3 lok.; Haapakylänsaaris N- 
spets; Haapakylänkangas; Alkullen, 20 ex.; Outila fäb.; Kuusijärvi; Pello, 
bakom skolan; 3 o. 4 km N om Pello; Puostijärvi, nära Ojas; Ruskoladalen; 
Hirvijärvi, sydligaste gården; Orjasjärvi, S om byn. Ök: Jockfall, nära fal
let (1947).

B. boreale. Sällsynt. Öt: Ruskoladalen, mitt för sandtaget (1936 o. 1961); 
3 km N om Pello, på gammal gårdstomt (1940); Torakansaari, torr äng, 1 
ex. H: S om Alkullen, torr äng, c. 25 ex. (1960).

B. lanceolatum. Öt: Övertorneå, byns SÖ-del, på torr gräsbacke, 2 ex. 
(1937); Ruskola, torr äng, 2 ex. (1939); 9,5 km NV om Övertorneå, vid 
Orjasjokis ö. strand, 3 ex. (1947); 300 m bortom Hanhinvittikko, 1 ex. H: 
Hedenäset, 1 ex. (1958 Frida Wennberg).

B. multifidum. Tämligen allmän vid bäckar, diken och på något fuktiga 
ängar. 27 lok. antecknade, bl. a. P: Kardis. Öl: Pello; Svanstein; Siekasjärvi; 
Soukolojärvi; Övre Kuivakangas; km 7,6 efter Korpilombolovägen, 50 fert. 
ex. (1939); Jalorova N om Hirvijärvi; Orjasjärvi, på en gammal äng, 36 fert. 
ex. (1961); ängsplätt liknande den sistnämnda, nästan halvvägs till Orjas
järvi, 100 övervintrade ex. (1/5 1948); Övertorneå; Ruskola. H: Luppio- 
vaara.

Pteridium aquilinum. Öt: nedanför Ö-branten av Pullinki, 100-tals ex. 
(19/6 1937); ett par 100 m S om denna lok. ytterligare en förekomst. - Vid 
fyndtillfället ny för Norrbotten.

Matteuccia struthiopteris. Tämligen vanlig vid skogsbäckar. Öt: 1 km V 
om Raitajärvi, landsvägsdike; Vuomajoki; Hanhinvittikko fäb.; bäck vid 
Kattilakoski; S om Orjaslompolo; S om Syväjärvi; Pello (1935 Frida 
Lassinantti). Ök: 2,5 km V om Vallsjärvs S-ände (1947). H: ö. bäcken till 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196i) : 2
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It. Matkajärvi o. bäcken från samma sjö 200 m Ö om nya vägen, massföre- 
komst. Ni: N om tältplatsen vid Revonsaari, vid Torne älv.

Woodsia ilvensis. I bergsbranter, på de varmaste ställena, öl: Pullinki; 
Isokero; Mettusenvaara; Stora Hiirivaara; alla tre Isovaarabergen; Salo
laki; Jukulavaara. H: Säävaara; Kuokkavaara; Puostivaara; Luppiovaara; 
Paljukkavaara.

W. alpina. Öt: Isovaara, 2 lok. (2/9 1957, det. H. Smith & C. G. Alm); 
Kontiovaaras brant åt SÖ (Ö om Saarijärvi). H: Paljukkavaara, 2 lok., i 
klippspringor med SV-exponering på bergets S-sluttn.

Cystopteris fragilis. Ganska sällsynt i bergsstup. Öl: Stora Hiirivaara 
(1937); Isokero; Pullinki. Ök: Stora Lombberget o. Långlandets V-brant. 
H: Säävaara (1946).

Athyrium filix-femina. Allmän vid bäckar. En del exemplar med rundade 
sporsamlingar! Öt: Pullinki (1937); bäckarna vid Onkijärvi; bäcken från 
Orjaslompolo; Armasjärvis ö. strand på sockengränsen; Palitalakis ö. fot; 
Kuijuvaaras N-sluttn., på kronorågången. H: vid älvstranden nära Potila 
samt 1 km SY om Puostivaara, p. 243.

Lastrea thelypteris. H: c. 1 km S om Armasjärvi, igenvuxen bäck på myr.
Vid fyndtillfället (17/10 1946) fanns närmaste kända svenska lokaler i 

Jämtland och Medelpad. 1962 var beståndet bortåt 100 m långt.
L. phegopteris. Allmän i grankälar, raviner, vid en del bäckar och ibland 

i bergsstup. Öt: Pullinki; Isovaara; Haapakylänsaari; Hiirioja; bäcken från 
Onkij ärvi.

L. dryopteris. Mycket allmän i skogar, som ej är för torra.
Dryopteris filix-mas. Öt: Pullinki, Ö-branten. — Andra fyndet i Norr

botten av denna art.
D. spinulosa. Tämligen allmän i trakten, särskilt vid bäckar. Öt: bäck vid 

Orjaslompolos ö. del; bäck V om Onkijärvis S-spets; bäcken från Onkijärvi; 
*Övre Kuivakangas, vid älven; *Matarengi, bland buskarna vid älven; Ö 
om Puostij ärvi, på sockenrågången; V om bäcken från Orjasjärvi; Pullinki. 
H: nedanför vägen N om Luppiovaara.

D. dilatata. Öt: Pullinki, Ö-sluttn.; Salolaki, Ö-sluttn.; Hiirivaara, N- 
sluttn., rikl.; Hanhinvittikko fäb., vid lilla sjön; Pahtalakis sluttningar, 
särsk. på N-sidan.

Asplenium septentrionale. II: Paljukkavaaras s. hällar, klippspringor, 2 
lok. (27/6 1960). — Jag har tidigare hittat denna ormbunke på Död-Lars- 
berget i Älvsby socken. Inga andra lokaler är kända från Norrbotten.

Polypodium vulgare. På de flesta bergen i trakten, i klippspringor och på 
nedrasade block. Öt: Pullinki; Kontiojärvi, bergsbranten S om p. 187; 
Kontiovaara; Syvävaara; Stora o. Lilla Hiirivaara; Isovaara, alla tre ber
gen; Salolaki; Vittakero, ravin 1 km SÖ om p. 284, 15 km NY om Över- 
torneå; berget 1 km V om Kuivajärvi; Jukulavaara SV om Jukulajärvi. 
ök: Stora Lombberget; Långlandet. H: Mäntyvaaras V-brant (ej utsatt på 
kartan); Po. Kuusivaara; Kuokkavaara; berget NV om »S» i Saariniemi; 
Viitavaara; Luppiovaara.

Picea abies. Är ibland det dominerande skogsträdet.
Larix sibirica. Öl: kyrkbyn (här fanns förr en allé med flera lärkträd);
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Turovaara, på Heikkiläs gårdsplan; vid vägen till Korpilombolo, 5,5 km 
NV om Övertorneå samt i en kurva i Kuusijärvi, ett stort ex.

Pinus silvestris. Allmän. Enstaka jättetallar finns ännu kvar. I Öt: Vitta- 
kero ett vackert ex., som vid brösthöjd mäter 268 cm i omkrets.

Juniperus communis. Allmän.
[Tijpha lati folia. Uppgiften i Lagerbergs Vilda växter i Norden och 

Hylanders Nordisk kärlväxtflora om denna art i Tornedalen, Turtola, 
avser säkerligen en lokal vid Paamaoja i finska Turtola.]

Sparganium minimum. Öt: Övertorneå, gyttjepöl vid älven; Ruskola, 
dike inne i dalen; Asojärvi, c. 23 km NV om Övertorneå; socknens SV-hörn, 
avloppet från myren 1 km N om Hosiojärvi; bäcken från Orjaslompolo; 
Raitajärvi (Lohammar 1938). Ök: Miekojärvi (Lohammar l.c.). II: Armas- 
joki, c. 300 m SÖ om Armasjärvi, bäckmynningen; Miekojärvi (Lohammar 
l.c.).

S. hyperboreum. Öt: Hanhinvittikko fäb. 1 mil NV om Övertorneå, 
surpöl 25 m N om vägen.

S. Friesii. Öt: Kuusijärvi; Kuitasjärvi; Syväjärvi S om Aapua; Raitajärvi 
(allt enl. Lohammar).

S. Friesii x simplex. Noterad av Lohammar från: Öt: Mettäjärvi; Hirvi- 
järvi; Raitajärvi; Rantajärvi; Kuitasjärvi. H: Armasjärvi.

S. angustifoliuin x Friesii. Enligt Lohammar i Öt: Aapuajärvi; Mettä
järvi; Soukolojärvi; Kuivajärvi.

S. angustifolium x simplex. II: Armasjärvi (enl. Lohammar, »troligen»),
S. simplex. Öt: Vähäsaaris v. strand; Hanhinvittikko fäb., i surpöl 25 m 

N om vägen; Rantajärvi; Raitajärvi; Soukolojärvi; Aapuajärvi; Hirvijärvi. 
II: Armasjoki, litet bäckflöde 300 m SÖ om Armasjärvi. (Lokalerna i Öt 
fr. o. med Rantajärvi enl. Lohammar.)

*S. erectum ssp. microcarpum. II: Niemis, i Torne älv (enl. Hylanders 
flora).

(*)Calla palustris. Tämligen allmän i dypölar vid älven och i vissa bäckar. 
Öt: Svanstein (G. Grym); Soukolojärvi (K. G. Luttu).

Lemna trisulca. Öl: Vähälombolo; Kuivajärvi (båda lok. enl. Lohammar).
L. minor. II: diken o. rännilar på myren och ängarna S om Armasjärvi.
Triglochin palustre. Öt: Övertorneå, fuktig äng nedanför järnvägens 

semafor (1935); i sumpskogen S om Övertorneå, »Nikkis hage», i kallkällav- 
lopp; Kattilakoski, nedanför Myllytalo (1938). II: myren S om Armasjärvi, 
ymn.

Potamogeton pusillus. Öt: Hirvijärvi; Raitajärvi; Rantajärvi. II: Armas
järvi. (Allt enl. Lohammar.)

P. obtusifolius. Öt: Vähälombolo mellan Rantajärvi o. Aapua (Lohammar).
P. alpinus. Öt: bäcken från Karhulompolo, 2,5 km SV om Soukolojärvi; 

Vähälombolo; Raitajärvi (de två sista lok. enl. Lohammar).
P. natans. Av Lohammar noterad från sju sjöar i Öt.
P. gramineus. Öt: *älvstranden vid Vasikkasaari; Hirvijärvi; Kuitasjärvi; 

Rantajärvi; Raitajärvi. II: Armasjärvi. (Samtliga lok. utom den först
nämnda enl. Lohammar.)

P. praelongus. Öt: Hirvijärvi; Syväjärvi; Vähälombolo (allt enl. Loham
mar). II: Armasjoki, c. 300 m SÖ om Armasjärvi, vid liten bäckmynning. 
Sv. Bot. Tidsltr., 58 (1964-) : 2
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P. perfoliatus. Öt: Torne älv vid Vasikkasaari. — Lohammar fann arten 
i sju sjöar i socknen.

*Butomus umbellatus. Öl: kyrkbyn, i göl, som under vårfloden över
svämmas, i blom 1936-1937, 1940-1941 (under senare år har blommor ej 
iakttagits); Kylänsaaris n. del, i en flera 10-tal meter lång grop, i blom 
4/8 1947.

Alisma plantago-aquatica. Öt: *Övertorneå, vid älvstranden, allm.; 
Lammijärvi; Hirvijärvi; Raitajärvi; Soukolojärvi; Rantajärvi. II: Armas- 
järvi. (Hirvijärvi o. följande lok. enl. Lohammar.)

Sagittaria natans. Öt: *älvgrenen några 100 m N om kyrkan, vissa år ymn. 
blommande; *Ruskola, älvstranden. — Lohammar uppger den från föl
jande sjöar inom socknen: Kuitasjärvi, Soukolojärvi o. Kuivajärvi o. dess
utom från II: Armasjärvi.

Scheuchzeria palustris. Här och där i blötmyrar, ofta endast med vit
mossor. Öt: Hanhinvittikko; liten myr mellan de två topparna av Lauta- 
kotavaara, rikl.; myr N om Hirvijärvi; Junkinvittikko fäb.; 1 km SV om 
Korpilombolovägen efter basvägen mot Pahtalaki, några m N om vägen. 
H: Paljukkavaara, myr mellan topparna.

Tofieldia pusilla. Öt: Salolaki, kanten av kallkällavlopp på N-sidan (1936, 
1960); *Kattilakoski, högvattenlinjen å älvbrinken c. 100 m S om Mylly- 
talo (endast några få ex. 1938, likadant 1958 och 1961); Hirvijärvi, kall
källavlopp vid N-änden av sjön, högst 100 m V om sjön; d:o, något 100-tal 
m N om sjöns N-ände, vid stig på myren; d:o, vid kallkällavlopp c. 1 km 
NV om sjön samt på rätt blöt myr 1,8 km NV om densamma; öppen men 
fast myr 1 km N om Kitojärvi, täml. rikl.; myren SV om Hirvijärvi, rikl.; 
kring renstängslet Ö om stigen 1 km N om p. 195, 15 km VNV om Över- 
torneå. H: myren S om Armasjärvi, ymn. K-G: S om Ylikoski, myren vid 
»3» i p. 83.

Allium schoenoprasum. Öt: Övertorneå, förvildad i vägdiken.
Gagea lutea (?). Öt: Övertorneå, i en förvildad klippträdgård. Har här 

levt kvar i 20 år. Växten inplanterades av dåv. jägmästaren Fogelström.
Fritillaria meleagris. Öt: Övertorneå, gräsmatta, inplanterad (av Sofia 

Styrman) från hemgården i K-G: Kukkola.
Maianthemum bifolium. Mycket allmän överallt i skogarna. På den skog- 

klädda toppen av Stora Lombberget (Ök) var marken alldeles vit av blom
mande ekorrbär den 15/7 1957.

Paris quadrifolia. Tämligen vanlig i grankälar och vid kallkällavlopp. Öt: 
Pullinki, nedanför Ö-branten; Mettusenvaara, N-sidan; S om Orjasjärvi, 
på V-sidan av bäcken till Armasjärvi, bland tibast, hägg o. vinbär; Syvä- 
vaaras Ö-sida; N om Hiirivaara; Raitajärvibergets V-sida; Isovaara, sär
skilt på N-sluttn., även på V-sidan; Hanhinvittikko fäb., tills, med Actaea 
erylhrocarpa. — På den sistnämnda lokalen ävensom på Isovaaras N-slutt- 
ning finns även former med 5 och 6 blad.

Juncus bufonius. Allmän i diken o. dyl.
J. alpinus ssp. nodulosus. Öt: V om Svanstein, nedanför Pullinki, i väg- 

diket; Kattilakoski; vid bäcken från Onkijärvi.
*J. arcticus ssp. balticus. Öt: Kattilakoski, ung. vid mitten av forsen 

(6/7 1962).
25- 643875 Sv. Bot. Tidskr., 58 (t96i) : 2
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J. filiformis. Allmän på fuktig mark.
J. stygius. Öt: 7 km NV om Övertorneå, på myren 1 km V om p. 115, 44; 

Hirvijärvi, NV-änden av sjön.
Luzula pilosa. Allmän å all slags skogsmark.
L. luzuloides. Öt: Alkullens hållplats, vid grindhålet, på \ m2 (28/8 1955, 

1962).
L. multiflora. Öt: 4 km N om Övertorneå; 7 km NV om Övertorneå, f. d. 

barackläger; äng N om Persevuoma; Kattilakoski. H: Risuddens stations
område; Ylikoskis strand.

L. sudetica. H: myren S om Armasjärvi.
L. pallescens. Öt: 4 km V om Övertorneå, på skogsväg vid bäck. H: my

ren S om Armasjärvi.
Ecliinochloa colona. Öt: Övertorneå, bakom militärbarack på Isovaaras 

N-sluttn., nära sopplatsen (30/9 1945, det. E. Asplund). - - Tillfällig. Ny för 
Norrland.

Molinia coerulea. Mycket allmän på en del myrar.
Phragmites communis. Ganska allmän i sjöar, dock sällan i höga och 

täta bestånd. Ofta växer vass långt upp i skogen. Öt: Pihtijärvi, p. 175; 
myren 1 km NNÖ om Hosiojärvi; Hiirijärvi, p. 127, även långt upp på 
land; Syväjärvi V om Soukolojärvi; Hirvijärvi; Armasjärvi, N-änden, enst. 
ex. H: Armasjärvi, S-änden, mäktiga bestånd; myren c. 1 km S om Armas
järvi. — Ej sedd i älven.

Nardus stricta. Allmän på något fuktig ängsmark. Bildar 1,5 mil N om 
Övertorneå ett flera m brett bälte längs älven.

Melica nutans. Ganska allmän på bergssluttningar med god bevattning. 
Öt: Pullinki; Salolaki, SV-sidan; Mettusenvaaras S-sluttn.; Vinsa; Syvä- 
vaaras Ö-sluttn.; Isovaaras S- och Ö-sluttn.; Kuusijärvi, på äng vid sjöns 
NÖ-sida; Kuusimatinrova; Männistömatinrova. Ii: Viitavaara; Puosti- 
vaara.

Festuca ovina. Allmän på torra berg och backar.
F. rubra. Troligen allmän.
F. pratensis. Tillfällig. Öt: Övertorneå, järnvägsområdet, km 47; d:o, 

gamla sopplatsen. — På gräsmattor.
F. arundinacea. Öt: Övertorneå, vid järnvägens stoppbom, km 47, där 

godsvagnarna rengörs (9/8 1950).
Lolium perenne. Tillfällig i gräsmattor.
Poa annua. Allmän på något fuktiga ängar, stigar och gårdsplaner.
P. alpina. Öt: tämligen allmän på torra backar i och kring Övertorneå; 

Pello, bakom skolan.
P. pratensis. Öt: Övertorneå; d:o, lärarbostadens gräsmatta (1959, 1960, 

f. albomarginata, det. C. G. Alm). H: myren S om Armasjärvi.
P. nemoralis. Öl: Pullinki; Haapakylänsaari; Vähäsaari; kyrkbyn; Iso

vaaras S-sida. H: Säävaara; Kuokkavaara.
P. glauca. Öt: Isovaaras Ö-brant. H: Säävaara, 3 km S om Hirvijärvi.
Dactylis glomerata. Öt: Övertorneå, gräsmatta nära lärarbostaden (1940, 

1943, 1954); vid f. d. höupplag V om kyrkbyn (1945); vägkanten på båda 
sidor om prästgården (1960); vid klockstapeln (1962). K-G: Karungi, vid 
SJ:s lastkaj.
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*ArctophiIa fulva var. pendulina. öt: N-spetsen av socknen, vid Torne 
älv, ung. mitt för sista »o» i Teikosuando, 66°53' n. br., c. 85 m ö. h., lerig- 
dyig halvfast bit av stranden (f. ö. bara sten och klippor längs älven), be
ståndet ( = nordligaste kända växtplatsen i Sverige) illa åtgånget av en 
betande o. trampande häst (3/7 1940); Kuitasniemi, 2,5 km N om Svan- 
stein, på sandstranden nedanför huset, c. 10 ex., som var avbetade av en 
ko (28/7 1940); 2 km N om Svanstein, äng vid stranden 100 m S om myn
ningen av den långa viken (ängen var nyslagen, men vid en sten fanns 
några vippförsedda ex., o. i vattnet flöt också några strån); Juoksengi, c. 
1 km uppåt Juovijoki, på båda stränderna rikl. (30/9 1960); Soukolojärvi 
(enl. Lohammar); Kuivajärvis N-ände (enl. bl. a. Ester Perä); Haapaky- 
länsaaris Ö-sida från strax N om ett stort vattenfyllt dike ända till N-spet
sen av holmen samt också på lilla holmen NÖ om Haapakylänsaari (jag 
räknade till 17 förekomster, de flesta 2 x2 m, några 4 x 2-3 m, 28/6 1940); 
Vasikkasaari utanför kyrkbyn, på sex ställen, varav fem på den sydliga 
halvan (17/7 1940); Vähäsaari, på N-spetsens båda sidor ung. där sanden 
börjar, på SÖ-sidan väldiga mängder i sänkan o. kring smågölarna o. även 
vid stranden (25/7 1940); i viken vid N-sidan av en gammal lastkaj nedan
för Frans Mörtbergs gård (juni 1946); nedanför järnvägsstationen, på 
S-sidan om stenbryggan, få ex.; nedanför prästgården, på Ö-sidan av kajen 
(1949); 100 m V om den sistnämnda lokalen en mycket rik förekomst, just 
där kärrvägen, som börjar vid tvättinrättningen, når fram till stranden 
(1949 ster. ex., 1958 massblomning, 1962 förgäves eftersökt); Kylänsaari, 
flera lokaler längs ö. stranden, bl. a. mellan högspännings- och telefon
linjerna (4/8 1947). — En del av lokalerna utanför kyrkbyn kända sedan 
många år. 1962 kunde emellertid inte ett enda exemplar uppbringas trots 
ivrigt sökande på flera lokaler.

Avena sativa. Odlad som grönfoder.
Deschampsia caespitosa. Allmän.
D. caespitosa var. vivipara. Öt: Alkullen, c. 40 m N om anhalten, vid 

järnvägsbanken (20/10 1957).
D. flexuosa. Allmän på ängar och i torra skogsmarker.
*CaIamagrostis epigeios. Öt: Vähäsaari; kyrkbyn.
C. purpurea. Allmän i fuktig skog, särskilt vid skogsdiken.
C. canescens. Hulténs Atlas upptar en lokal ungefär i Svanstein (Öt), men 

det är mig ej bekant, vem som hittat växten.
C. canescens x purpurea. Öt: Säävaaras SV-brant (5/7 1948, det. E. 

Asplund).
C. neglecta. Allmän på stränder.
C. lapponica. Allmän i skogar.
Agrostis stolonifera. Öt: Pullinki.
A. canina. Öt: kallkällområde 4 km NV om Övertorneå. H: Ylikoski.
Alopecurus pratensis. Öt: Övertorneå, ängar, gårdsplaner.
A. geniculatus. Öt: barackläger 9 km VNV om Övertorneå.
A. aequalis. Tämligen allmän i diken och lerpölar och på stränder.
Phleum pratense ssp. nodosum. Öt: 5,8 km S om Övertorneå, på torr 

ängsmark (1/7 1948).
Ph. pratense ssp. vulgare. Odlad och förvildad.

Si>. Bot. Tidskr., 58 (1964) : 2
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Ph. commutatum. Ganska allmän på fuktig ängsmark och stränder.
(*)Phalaris arundinacea. Tämligen allmän efter Torne älv. Öt: Valkea- 

koski till Svanstein h. o. d.; Kattilakoski; Yasikkasaari, allm., ett ex. mä
tande 2,13 m (aug. 1938); Yähäsaari, allm.; även sedd på ängar i kyrkbyn.

Hierochloe odorata. Här och där, särskilt vid älven, Öt: älvstranden 5 km 
S om sockengränsen mot Paj ala; Torakansaari, 9 km N om Övertorneå; 
Pello, älvstranden; Makkarajärvi, vid båtbryggan; Puostijärvi, stranden 
nedanför Ojas; kyrkbyn, i vägdike; Ruskola, dels vid älven, dels i dalen 
nedanför bondgården (Erkkis); Haapakylänsaaris NÖ-spets. H: Puostijo- 
kis utlopp i Armasjärvi, c. 300 m från bron, på S-sidan av bäcken, strand
äng.

Anthoxanthum odoratum. Allmän å ängsmark.
Milium effusum. Tämligen sällsynt på bergssluttningar. Öt: Pullinki, 

nedanför Ö-branten, bland Pteridium; Vittakero, nära toppen o. även efter 
telefonledningen; 1 km N om föreg. lok., massförekomst; N om 2:a »a» i 
Saarivaara; Kuusijärvi, sluttn. ned mot sjön; 1,5 km SY om Hanhinvit- 
tikko; V-sidan av bäcken Orjasjärvi-Armasjärvi, bland tibast o. vinbär; 
Kontiovaara; 3 km V om Vyöni. H: Po. Pihtivaara, SV-sidan, bland tolta; 
Yinsa, NÖ-sidan.

Bromus arvensis. Tillfällig, öt: Övertorneå, bangården (1946).
B. hordeaceus. Tillfällig. Öt: Övertorneå, järnvägens stoppbom (1949).
Secale cereale. Odlas knappast numera.
Elytrigia repens. Mycket allmän i trädgårdar och kring gårdar.
Roegneria canina. Här och där. Öt: Övertorneå, vid nedfarten till målare 

Eskos gård; förvaltningsbyggnadens tomt nära Saga-biografen; Vähäsaaris 
ö. strand; S om Orjasjärvi, vid bäcken till Armasjärvi.

Hordeum vulgare. Odlad.
H. jubatum. K-G: Skogskärr, vägkant (1963).
Eriophorum vaginatum. Mycket allmän på sank mark.
E. brachyantherum. Öt: kallkällavlopp 8 km V om Övertorneå; v. lands

vägsdiket N om Svanstein.
E. russeolum. Öt: Pello (belägg i Frida Haapaniemis hb.).
E. medium. Öt: strax N om Övertorneå (M. Engstedt, Riksmuseets hb.); 

*Ruskola, vid Vuopio, 50 m från älvstranden, rik förekomst, lok. utsätts 
vissa år för betning av kor (f. rufescens); *c. 1 km S om föreg. lok., vid älv
stranden, mindre rik förekomst (f. rufescens).

(*)E. Scheuchzeri. Här och där några få ex. Öt: Haapakylänsaaris ö. 
strand, något N om stora diket; Alkullen, vid älven; c. 8 km N om Pello, 
vid älven; mellan Övre och Nedre Kuivakangas, i v. vägdiket; 9 km V om 
Övertorneå, i s. vägdiket omedelbart V om bron över Orjasjoki; Korpi- 
lombolovägen, 7,5 km NV om Övertorneå, s. diket; 7 km S om Övertorneå, 
på gränsen till Hietaniemi, vid bäcken 500 m V om vägen.

E. angustifolium. Allmän. H: 1 km S om Armasjärvi, i dike (f. majus, 
med nära en cm breda blad).

E. latifolium. Öt: c. 7 km NV om Övertorneå, på myren strax V om bäcken 
800 m V om p. 115,44 (området rikkärrbetonat med Dactglorchis incarnata, 
Eriophorum gracile o. Scorpidium scorpioides); 1,5 mil VNV om Övertorneå, 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (1964) : 2



på myr c. 300 m S om Puostijärvigårdarna, SV om p. 195, vid gamla kyrk- 
stigen. K-G: S om Ylikoski, myren vid »3» i p. 83.

E. gracile. Öl: myren 7 km NV om Övertorneå o. 800 m V om p. 115,44; 
3 km S om Övertorneå o. N om p. 72, i myrkanten; 5,5 km SV om Över
torneå, vid stranden av Valkeajärvi, 1 km NV om p. 209; Hirvijärvi, myren 
1 km SV om byn; d:o, 100 m V om sjöns nordligaste udde; Asojärvi; Salmi- 
järvi. H: Hirvijärvi, myr 1,5 km SV om Säävaara.

Scirpus silvaticus. Tämligen sällsynt, vid bäckar. Öl: efter Puostijokis ö. 
strand, från telefonledningen (till brandtornet på Vittakero) o. norrut c. 
200 m (10/7 1945) samt alldeles vid bron både på Ö- o. V-sidan (1956); Orjas- 
joki, 3 km N om bron, 90 m N om den lilla »sjön», på V-stranden, 2 blomex. 
H: Puostijokis s. strandkant, c. 200-300 m från mynningen i Armasjärvi, 
ängsmark, 20 ex.; bäcken från It. Matkajärvi, c. 250 m nedanför den punkt, 
där nya vägen korsar bäcken, rikl. (19/7 1961).

S. lacustris. Öl: Isojoki, N om Soukolojärvi; Raitajärvi (enl. Lohammar); 
Armasjärvi, N-änden, enst. ex. H: Armasjärvi, S-änden, kraftiga bestånd.

S. Tabernaemontani. H: gölarna på myren c. 1 km S om Armasjärvi (28/8 
1955). — Vid fyndtillfället ny för Norrbotten.

Eleocharis palustris. Öl: Övertorneå, älvstranden; pöl på Vähäsaari; 
Ruskola, älvstranden nära »sågen». — Enligt Lohammar i alla undersökta 
sjöar i socknen.

E. uniglumis. H: Ylikoskis strandklippor just nedanför översta stenar
men.

E. acicularis. Öt: älvbottnen utanför Övertorneå o. Ruskola.
E. pauciflora. Öt: Kattilakoski.
Trichophorum caespitosum ssp. austriacum. Mycket allmän.
Carex chordorrliiza. Allmän.
C. dioeca. Allmän.
C. heleonastes. I Hulténs Atlas finns två prickar för Öt. Det är mig ej 

bekant, varifrån uppgifterna härstammar.
C. Mackenziei. H: myren c. 1 km S om Armasjärvi, kring kanterna av 

gölar i gölområde på myren, en bård av på vissa ställen enbart denna art 
(12/7 1957). — På Hulténs prickkarta ser det ut som om detta fynd är 
det enda svenska så pass långt från kusten.

C. canescens. Mycket allmän. Tycks finnas överallt, särskilt på skogs
stigar.

C. canescens x dioeca. Öt: vid kallkälla på myr 1 km S om Orjasjärvi 
(1960); 500 m N om Raitajärvi. H: vid bäcken mellan Puostijärvi o. Armas
järvi, n. sidan av bäcken, vid N-änden av en myr; vid gölarna 1 km S om 
Armasjärvi (5/7 1960).

C. canescens x Mackenziei. H: gölkant på myren en knapp km S om 
Armasjärvis S-ände (det. H. Smith).

C. lapponica. Öt: 1 km Ö om Armasjärvis NÖ-ände (det. H. Smith). - 
En mycket sällsynt art.

C. brunnescens. Troligen allmän. Öt: Pullinki; Vähäsaari; landsvägskant 
SÖ om Kuusijärvi.

C. disperma. Ej så sällsynt som man i allmänhet tror. Problemet är att 
hitta en riktigt blöt grankäl. Öt: 9 km V om Övertorneå, vid bäck; 8 km N

Sv. Bot. Tidskr., 58 (196*) : 2
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om Soukolojärvi, bäck; mellan Puostijoki o. vägkröken vid km 19; Han- 
hinvittikko fäb., SÖ om »sjön»; Hirvijärvi, c. 2 km N om nordligaste gården,
1 sumpskog, massförekomst; Ruskoladalen, bergfoten SÖ om p. 72 o. sump
skogen N om »7» i p. 72, rikl.; Persevuomas N-ände, i sumpskogen.

C. tenuiflora. Sällsynt. Öl: c. 1,5 km N om Hirvijärvis nordligaste gård 
(14/7 1959).

C. loliacea. Vid kallkällor och i sumpskogar.
C. ecliinata. Sällsynt kring Övertorneå. Öt: myren vid Onkijärvis SV-sida; 

bäcken från Onkijärvi; myren 7 km NV om Övertorneå, V om bäcken; 15 
km V om Övertorneå, myren c. 300 m S om Larssons, vid Överkalixvägen. 
II: 3 km SV om Hedenäset, efter vägen till Kenkäjärvi, rikl.

C. diandra. Sällsynt. Öt: Hirvijärvi, S om byn, myren mitt för grustaget. 
H: myren 1 km S om Armasjärvi, mycket rikl. på gungflyn o. dyl.

C. macloviana. På torra ängsbackar och stigar, tämligen vanlig. Jag har 
antecknat c. 25 lokaler från trakten. Öt: 500 m S om sockengränsen, stig vid 
älven (nordligaste lok.); Övertorneå, 4 lok.; Ruskola, 4 lok.; Alkullen, vid 
tullverkets bostadshus; Kangas, 3 lok.; Soukolojärvi, på stig 1 km V om 
byn; Hanhinvittikko, vägdiket; Kuusijärvi, vid gamla gästgivargården; på 
skogsvägen mellan Siekasjärvi o. Makkarajärvi; överkalixvägen, km 15,2, 
på Larssons gårdsplan S om vägen; Jalorova, 7 km N om Hirvijärvi; 
Torakansaari. H: vid Luppios nordligaste gård på V-sidan om vägen, ängs
mark.

C. caespitosa. Öt: Övertorneå, 200 m S om lärarbostaden, dike; Kangas,
2 km V om Övertorneå, vägkanten strax Ö om Otto Keisus hus; Över
torneå, S om Särkijärvi. II: myren S om Armasjärvi, rikl.

C. caespitosa x juncella (?). Öt: 5 km S om Övertorneå, vid bäcken från 
Onkijärvi.

C. caespitosa x nigra (?). II: myren S om Armasjärvi.
C. nigra. Allmän.
C. nigra var. recta (?). Öt: 1,3 km YNV om Övertorneå kyrka, Ö om Särki

järvi; 5 km SY om Övertorneå, nedanför Salolakis Ö-sida; vid N-änden av 
Onkijärvi (en variant). H: myren 1 km S om Armasjärvi. Det. C. G. Alm 
(»C. fusca var. rectal»),

C. juncella. Allmän. Efter Överkalixvägen vid km 19 på ö. sidan mot 
bäcken (Öt) stora »rullande» tuvor. — F. acrogyna. Öt: myren 1 km S om 
Hirvijärvi, vid kallkälla.

(*)C. acuta. Öt: Övertorneå, älvstranden; 75 m från Särkijärvis ö. strand; 
Ruskola, c. 75 m N om f. d. sågen, stranden av Yuopio; vid bäcken i sump
skogen'' 800 m V om p. 115,44 7 km NV om Övertorneå; 12 km NV om 
Övertorneå, vid Tymäkänjärvis s. strand.

C. acuta x aquatilis (?). Öl: 7 km NV om Övertorneå, på myren V om 
bäcken 800 om V om p. 115, 44.

(*)C. aquatilis. Allmän, särskilt vid älven och vid sjöstränder.
C. aquatilis x nigra. II: myren S om Armasjärvi.
[C. Buxbaumii. I Hulténs Atlas finns en prick för Övertorneå. Jag har 

ej sett arten i trakten.]
C. media. Öt: 8 km N om Soukoloj ärvi-vägskälet, 200 m V om landsvägen, 

efter en bäck. II: Säävaaras SV-brant.
Sv. Bot. Tidskr., 58 (1964) : 2
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C. magellanica. Allmän.
C. magellanica x rariflora. Öt: 1 km S om Orjasjärvi, ute på en myr, nära 

en kallkälla. H: myren S om Armasjärvi.
C. limosa. Blöta myrar, allmän.
C. limosa x rariflora. II: myren S om Armasjärvi.
C. rariflora. Öt: 1 km S om Orjasjärvi by, på myr, nära kallkälla; myren 

1 km Ö om Armasjärvis NÖ-ände. H: myren S om Armasjärvi.
C. vaginata. Allmän i lundartade marker.
C. livida. Sällsynt. Öt: Hirvijärvi, NV-änden av sjön, surdrag från kall

källa på myren, c. 100 m V om stranden.
C. lasiocarpa. Myrmark, stränder. Öt: Onkijärvis n. strand; Tymäkänjär- 

vis s. strand; Svanstein, myren V om km 46; km 15 efter Överkalixvägen, 
300 m SV om p. 195, på myren; Huhtajänkkä, SSV om Hirvijärvi; myren
V om bäcken 800 m V om p. 115,44, rikl.

C. vesicaria. Öt: Onkijärvis N-sida; Ruskola, stranden N om f. d. sågen; 
Övertorneå, på småholmarna i älvgrenen 200 m N om kyrkan; Haapakylän- 
saaris ö. strand 50 m N om flottningsföreningens stuga, i dike; mellan Särki- 
järvi o. landsvägen strax N om Övertorneå. H: Ylikoskis strand; bäcken 
från It. Matkajärvi, SÖ om vägtrumman.

C. rotundata. Öt: 7 km NY om Övertorneå, några m V om bäcken 800 m
V om p. 115, 44.

C. rostrata. Mycket allmän i grunt vatten och på fuktig mark.
C. rostrata var. utriculata. Öt: 5 km SV om Övertorneå, Valkeajärvis ö. 

strand; 2,6 km NV om Övertorneå, v. vägkanten. II: S om Armasjärvi, i 
dike på äng.

C. rostrata var. borealis. Öt: 7 km NV om Övertorneå, 5 m V om bäcken 
800 m V om p. 115, 44; Ruskoladalen, 3 km SV om Övertorneå, på myren 
vid p. 72. Det. C. G. Alm.

C. rostrata x vesicaria. Öt: Ruskola, strandkanten vid Vuopio, c. 75 m N 
om rivna sågen.

C. rhynchophysa. I mycket blöt sumpskog, ibland i kallkällavlopp. Ingen 
av de noterade lokalerna är belägen vid älvstranden. En växtplats kan dock 
nås av vattnet vid högvattenstånd. Öt: N om Svanstein, Yli-Kuitasjärvis 
S-ände, i sumpskog; 7 km NV om Övertorneå efter Korpilombolovägen, 
sumpskog 60 m S om vägen till Mäntymaa (f. d. barackläger); 2,6 km fågel
vägen NV om Övertorneå, vid kallkälla mellan vägen o. Hiirioja o. även 
vid vägkanten, som genom breddning trängt in i kallkällområdet; c. 400 
m NV om vägskälet Ö om Hiirivaara, i kallkällavlopp strax V om en 2 m 
hög slänt från ängarna vid Hiirijoki; efter bäcken till Orjaslompolo, 800 m
V om sjön, där stigen korsar bäcken samt på en lok. rätt nära sjön; sträckan 
mellan Orjaslompolo o. Persevuoma, på ett flertal ställen, bl. a. på en gam
mal äng (den nordligaste); något 100-tal m Ö om den plats, där den ovan
nämnda bäcken rinner ut på Persevuoma, rik förekomst av arten (men där 
är mycket sur o. besvärlig mark); Ruskoladalen, sumpskogen i myrkanten 
N om »7» i p. 72 (enl. en anteckn. från 1948 även längre åt V efter myrkan
ten); Alkullen, vid järnvägens km 40,8, i v. diket, där också Chcimaedaphne 
växer; 3,7 km N om Raunavaara, efter nya vägen Ö om Soukolojärvi, på 
båda sidor om vägen, rikl.

Sv. Bot. Tidskr., 58 (196b) : 2
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C. capillaris. K-G: c. 150 m V om Kukkolaforsen. — Sällsynt i hela land
skapet Norrbotten.

C. digitata. I grankälar, ofta tillsammans med Calypso bulbosa. Öt: Raita- 
järvibergets SY-sida, 66° 28' n. br.; Ruskoladalen, skogskanten ÖSÖ om 
»2» i p. 72, även på Salolaki-sidan SÖ om 2:an; Puostijärvi, c. 1 km S om 
p. 106,62, 5 m Ö om vägen o. även högre upp; Isovaara vid kyrkbyn, 
NÖ-sluttn., tillsammans med Calypso; 2,5 km SV om Övertorneå, 200 m V 
om »I» i Isovaara; SY om Valkeavaara, 6 km SV om Övertorneå; Kontio- 
vaaras Ö-brant, 9 km NV om Övertorneå, 66° 27' 30" n. br. H: Pasainen- 
vaaras v. fot, något åt N. K-G: berget S om Ylikoski, 500 m NÖ om p. 83.

C. globularis. Mycket allmän i skogar.
C. pauciflora. Allmän.
Platanthera bifolia. Tämligen vanlig på de större bergen, särskilt på ka

lotten ovanför marina gränsen. 23 lokaler antecknade från Pullinki i N till 
Sijankuvaara vid Puostijärvis SÖ-ände. Öt: Rautavuori; Isovaara vid 
Puostijoki; berget några 100 m S om Rautavuori; 1 km SÖ om Pihtilom- 
polo, 30 ex.; Pullinki, Ö-sluttn., 40 spridda ex.; Kuijuvaara, på toppen; 
Salolaki, dels i liten klyfta i SV-branten, dels 200-300 m längre åt V, vid 
marina gränsens översta del; Isokero, på toppen; Syvävaara; berget 3 km 
S om Kuusimatinrova, på toppens SÖ-sida, t. a. (jag såg 65 blomex. 1940); 
Puostijärvi, vägkanten vid sockengränsen; Vittakero, efter telefonled
ningen till brandtornet; 14 km V om Övertorneå efter vägen till Överkalix, 
efter Kronans rågång åt S, h. o. d. rätt många ex.; Armasjärvis NÖ-ände, 
75 m från vägen, efter rågången mot Valkeavaara, c. 15 ex. i knopp (4/6 
1961). Ök: Lombbergets topparti, massförekomst. H: 7 km ÖSÖ om Hirvi- 
järvi, V-sluttn. av Po. Kuusivaara; Kuokkavaara; Puostivaaras Ö-sluttn. 
(1946) o. SV-foten av bergmassivet (1961); vid en stig (N-S) i svackan 1 km 
SV om Puostivaara, p. 243, kallkällavlopp, rikl. (1961); Armasjärvimyren, 
i sumpskogen mellan vägkurvan o. öppna myren; Sijankovaaras SV-sluttn., 
några ex., varav ett i blom (17/6 1960); Et. ITonkanenvaara, toppens S- 
sluttn., rikl.; Mäntyvaara.

Coeloglossum viride. Rätt vanlig i skogsmark men även på naturängar. I 
Övertorneå socken har 17 lokaler antecknats, de nordligaste i Kuusijärvi 
och på Vittakero en halv mil längre västerut. Öt (vidare): Övertorneå, äng 
vid SJ:s km 46; SJ:s dike 5 km S om Övertorneå; strandäng nedanför järn
vägsstationen; Hiirivaara; Kumphuusi; Saarivaara; Haapakylänsaaris 
N-spets; Kuusimatinrova o. berget 2 km S därom; Hanhinvittikko fäb. o. 
1 km NV därom; km 14 efter Överkalixvägen, 500 m åt S efter rågången; 
1 km SSV om Hirvijärvi. H: Hollasenmaa; Ylikoski, strandäng 300 m S om 
nordligaste stenarmen. NI: Räverbäck, Alvina Strålbergs tomt i skogs
kanten.

Gymnadenia conopsea var. lapponica. Sällsynt. Öl: någon km NV om 
Hirvijärvis N-ände, på en liten trädbevuxen myr i ett igenvuxet kallkäll
avlopp, tillsammans med bl. a. Tofieldia pusilla o. mossan Tomenlypnum 
nitens (lok. visad av Kalle Johansson i Hirvijärvi 1943). H: myren S om 
Armasjärvi, N om vassområdet, 8 ex., varav 3 i blom (12/7 1957). Ej åter
funnen.

Dactylorchis Traunsteineri. Sällsynt. På blötmyrar. En utmärkande 
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egenskap hos växten tycks vara, att nedersta bladet är vuxet så, att det 
ej går att pressa det platt utan veck. Blomfärg köttröd. Öt: Hirvijärvi, 1 km 
SV om sjön, i blötmyr; 500 m NV om Kitojärvi, ett fåtal ex. H: myren S om 
Armasjärvi (1948). — På den sistnämnda lokalen var 1961 ett riktigt re
kordår. Då hade det nog gått att räkna till närmare 1 000 exemplar. In
dividen står aldrig i grupper, möjligen två tillsammans.

D. incarnata. Nordlig form. I regel saknas fläckar på bladen. Finns så
dana, är de små och bleka. Öt: myren V om bäcken vid Mäntymaa f. d. ba
rackläger, 800 m V om p. 115, 44 (25/6 1948); Hirvijärvi, c. 1 km SV om 
sjön; myren NV om Kitojärvi (efter anvisning av Ingemar Dyverfeldt) 
ung. vid »vi» i namnet Raitajärvi, ett 60-tal ex. (9/7 1961); 2 km NV om 
Hirvijärvis N-ände, på myren SÖ om »en» i Kvarnforsen, rikl. (jag räknade 
till 230 blomex. 10/7 1961); myren c. 600 m N om nordligaste gården i Raita
järvi.

D. maculata. Allmän i fuktig skog och gärna i vägdiken men icke i blöt
myrar. — F. utan fläckar på bladen. Enstaka. — F. utan fläckar på bladen 
och med helvita blommor noterad från Öt: Saarivaara, 10,5 km NV om 
Övertorneå, bland Lactuca alpina. H: 7,5 km SÖ om Hirvijärvi, 800 m rakt 
S om Po. Kuusivaara, p. 275, 2 kraftiga ex. (15/7 1959). På sistnämnda 
lokal fanns ett exemplar med två stjälkar, på vilka blommorna var små. 
Särskilt vingarna verkade förkrympta.

Epipogium aphyllum. Öl: c. 2 mil NV om Övertorneå (jägmästare Stig 
Nordfors).

Listera cordata. Allmän i något fuktigare skogar.
Goodyera repens. Här och där i grankälar och liknande lokaler, berg

rötter. Har antecknat 14 lokaler i Övertorneå-trakten.
Hammarbya paludosa. Sällsynt. Öt: myren Ö om Pullinki, 66° 38' n. br. 

(Olle Andersson vid vår exkursion 8/7 1962); Hirvijärvi, c. 150 m N om 
sjöns N-ände, å öppen myrmark, några få ex. (29/7 1943); 1,5 mil VNV om 
Övertorneå, kyrkstigsmyren, c. 300 m SV om p. 195, vid en liten bäck, 
några ex. H: myren S om Armasjärvi, i regel några få ex., men sommaren 
1961 fanns det säkert flera 100 ex. spridda kring gölområdets nordliga del.

Calypso bulbosa. På en del berg rätt allmän på lämpliga lokaler, medan 
andra berg helt saknar den vackra blomman, trots att till synes lämpliga 
lokaler finns. Särskilt lämplig växtplats för nornan är sådana barrskogsslutt- 
ningar, där kallkällådror bryter fram på våren, och vattnet sedan breder 
ut sig i mossan för att efter ett par veckor sina ut, så att mossan blir ganska 
torr framåt midsommar. En grupp (c. 25 cm2) på en sådan lokal bestod av 
23 blomexemplar och många sterila bladskott. Ett 30-tal lokaler anteck
nade. Öt: Isovaara S om Övertorneå, åtskill. lok. runt berget (blomex. 21/5 
1963); Salolaki, längs N-sluttn., flera lok.; Valkeavaaras SV-sluttn.; Orjas- 
vaaras NÖ-sluttn.; N om Hurunvaara, i svackan N om p. 203; 8,8 km rakt 
V om Övertorneå kyrka vid Papinpojanvaaras v. fot o. även på bergets 
Ö-sluttn., SÖ om p. 130; Pirttimaa, p. 101,66, ett 20-tal ex.; i närheten av 
p. 195 efter Överkalixvägen (enl. Arne Larsson); svedjeberget vid Hirvi
järvi (Ragnar Lönnkvist); Raitajärviberget, 2 lok. (varav Wiktor Wiss 
fann den ena vid vårt besök där 1962). H: Lautakotavaara (Ragnar Lönn
kvist); i närheten av Matkajärvi (enl. Erik Florström). — F. Candida.
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Öt: omkr. halvvägs mellan Övertorneå o. Överkalix, några få praktex. 
(1942). Denna form lär endast vara funnen på en plats till i Sverige (Skel- 
lefteå-trakten).

Corallorhiza trifida. Här och där i sumpig mark. På Pullinki (Öl) fann jag 
26/6 1961 34 blommande exemplar på en dm2:s yta. Det var i en skreva 
högt uppe på nordsidan.

Populus tremula. Rätt vanlig högre upp på bergen. Ofta växer en bård 
småaspar runt bergen på marina gränsen, om där är sten och grus, t. ex. på 
Salolaki (Öt). Marina gränsen är belägen på ung. 190-200 m.

Salix myrsinites. H: myren S om Armasjärvi, rikl. — Ingen annan svensk 
lokal är känd tillnärmelsevis så långt från fjällvärlden. Samband med ett 
finskt utbredningsområde framgår av utbredningskartan i Hulténs Atlas.

(*)S. glauca. P: älvbrinken c. 3 mil S om Pajala. H: Ö om Puostijärvi, en 
dryg km S om sockengränsen, myrkant (det. E. Asplund).

(*)S. myrsinifolia. Troligen allmän. Öt: älvstranden nedanför den punkt, 
där järnvägen slutar (km 47); Turovaara, 1,5 km V om Övertorneå.

S. myrtilloides. Allmän i myrkanter. Öt: Kattilakoski; Turovaara; SSY om 
Hirvijärvi; Ruskola, myren Ö om p. 72.

S. starkeana. Här och där i enstaka exemplar, öt: 3 km rakt V om Över
torneå, på liten stig å rågång mot ängen 300 (?) m S om Orjaslompolo; Al
kullen, 100 m N om gårdarna, bakom en liten äng V om landsvägen o. efter 
rågången mot Hietaniemi.

S. aurita. Öt: Övre Kuivakangas, 100 m N om skolan; bäcken från Onki- 
järvi, 5 km S om Övertorneå.

S. caprea. Här och där i fuktig skogsmark, ofta gamla halvt sönderfallna 
exemplar, övervuxna med lunglav.

*S. caprea var. coaetanea. K-G: Kukkolaforsen, flera ex. (1947).
S. lapponum. Allmän i myrkanter.
S. hastata. Här och där i riktiga (meterhöga) snår, särskilt vid bäckar i 

sumpskog. Öt: bäcken från Vuomajärvi åt Orjasjärvi till; Ruskola, Ö om 
järnvägen; Ilaapakylänsaaris NÖ-spets, många buskar; Torakansaari.

*S. triamlra. Allmän längs älvens stränder. Öt: Övertorneå, nedanför 
SJ:s stoppbom, km 47, rikl.; på holmen Littiäinen; efter stranden mot 
Ruskola; Kuivakangas. H: Ylikoski.

S. pentandra. Allmän på fuktig mark.
Betula verrucosa. Särskilt uppe på bergen.
B. pubescens. Allmän.
B. nana. Allmän.
B. nana var. »cuneifolia». Öt: N om Jänkisjärvi, under högspänningslinjen 

(det. C. G. Alm). — Bladen äggformiga med smalare delen mot bladskaf
tet, övre halva bladets kanter sågtandade.

B. nana x pubescens. Öt: Hirvijärvi, mitt för sandtaget, c. 500 m åt V, 
myrkant, 10-20 buskar; Övertorneå, 5 m S om folkskolans staket vid löpar- 
banan, c. 8 cm tjockt träd; Övertorneå, sumpskogen S om byn, 100 m NÖ 
om »0» i p. 60,56.

En för mig okänd nana-form växer vid km 5,8 N om Övertorneå efter 
Korpilombolovägen, c. 50 m N om Rännares gård, vid vägen, trädformiga, 
3-4 m höga individ. Vid gamla landstormsförrådet (skjutbanan) i Över- 
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torneå finns åtskilliga småbjörkar, som ser ut att vara Betula nana-liybri- 
der.

Alnus incana. Allmän. Ibland ser man former med få nerver, kanske ett 
gammalt inslag av A. glutinosa.

A. incana var. virescens. öt: N om Svanstein vid Yli-Kuitasjärvis SÖ- 
ände, på en liten sandås vid stigen.

Humulus lupulus. Öt: i en skräphög vid n. foten av Isovaara. Tillfällig.
Urtica urens. Här och där i trädgårdar och skräphögar i Övertorneå.
U. dioeca ssp. eudioeca. Allmän på kulturpåverkad mark.
(*)Rumex aquaticus ssp. euaquaticus. Öt: Vasikkasaari, vid älvstranden, 

med jättestora blad.
R. longifolius. Allmän på kulturmark.
R. acetosa ssp. pratensis. Allmän på ängar.
R. acetosella. På torra backar och berg.
*Oxyria digyna. Öt: Kattilakoski (1852 enl. Fristedt, ej sedd senare).
Polygonum aviculare. Allmän.
P. viviparum. Allmän.
P. bistorta. Öt: Hirvijärvi (Ingemar Dyverfeldt).
P. amphibium. Öl: Vähäsaaris N-spets, i dy; Soukolojärvi (enl. Lohammar).
P. lapathifolium. Troligen ej sällsynt utan förbisedd. Öt: Övertorneå, 

idrottsplanen (1957).
P. convolvulus. Allmän i potatisland.
Clienopodium1 album ssp. eualbum. Allmän på odlad mark.
Ch. album ssp. eualbum var. cymigerum. Öt: Övertorneå, i avskräde på 

stenkajen nedanför lokstallarna (1951).
Ch. suecicum. Öt: Övertorneå, vid järnvägens lastkaj (1950). Saknade 

mogen frukt, men enl. Blom med största sannolikhet denna.
Ch. murale. Öt: Övertorneå, skolträdgårdslandet (1946-1947).
Ch. murale var. paucidentatum. Öt: Övertorneå, Rajalas trädgård.
Atriplex patula. Öt: Orjasvaara barackläger 8 km Y om Övertorneå, i 

gödselhög; Paharova barackläger, gödselhög. H: Hollasenmaa barackläger, 
gödselhög.

Montia fontana ssp. lamprosperma. Tämligen allmän på fuktiga ställen 
såsom diken, kallkällavlopp, stränder o. dyl. Öt: Övertorneå, ö. foten av 
Turovaara, i kallkällavlopp. H: myren S om Armasjärvi.

Stellaria nemorum ssp. montana. Ganska sällsynt. Öt: Ruskola, 4 km S 
om Övertorneå, i kallkällavlopp vid vägen nära Vitsaniemis (Viklunds) 
gård (1937); kallkälla med avlopp 1,5 km S om Övertorneå, i landsvägs
diket, som också är järnvägsdike (1937, 1961 har vägen breddats o. diket 
rensats); 6,5 km SV om Övertorneå, i kallkällavlopp strax N om torpteck
net 700 m N om Hosiojärvi (tog ex. 3/4 1939 o. dessa blommade 10/5, väx
ten fanns kvar 1960); kallkällor c. 3 km S om sockengränsen mot Pajala, 
vid älvstranden; Pentäsjokis v. strand c. 4 km N om mynningen (1948) o. 
vid samma bäck 2 km från vägskälet i v. strandsnåren, kallkälla (1961). H: 
Ö om Puostijärvi, 5,5 km S om p. 106,62, stort kallkällavlopp å sluttn. V 
om vägen samt även i landsvägsdiket (i blom 6/6 1960).

S. media. Allmän å kulturmark.
1 Det. C. Blom.
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S. graminea. Allmän.
S. longifolia. Rätt vanlig vid kallkällavlopp. Öl: kallkälla 3,8 km NV om 

Övertorneå; kallkälla på Isovaaras N-sluttn. o. 200 m V om »I» i Isovaara; 
kallkälla c. 1,5 km S om Valkeavaara; kallkällavlopp 4 km V om Övertor
neå, vid skogsstig.

S. calycantha. Sällsynt. Öt: V om Vyöni, Strömilakis n. fot nära Seitijärvi 
(1962); Kuusijärvi, kallkälla.

S. crassifolia. Sällsynt. Öt: kallkällavlopp 3,8 km NV om Övertorneå, 
mellan vägen o. Hiirioja; 3 km V om Vyöni; 8 å 9 km N om Svanstein, på 
fuktig strandäng vid älven. II: myren S om Armasjärvi.

Cerastium arvense. Öt: Alkullen, vid anhalten. II: vid Puostijokis utlopp i 
Armasjärvi, S om nya vägen (troligen ett minne sedan en kvarn fanns här).

C. alpinum. Sällsynt, öt: landsvägsdiket mitt för kyrkan (observerad 
redan 1852 av Fristedt, på 1940-talet har vägarbeten o. anläggning av 
gräsmatta fram till kyrkomuren fördärvat växtplatsen). H: holme vid 
Hedenäset (Frida Wennberg).

C. holosteoides var. vulgare. Allmän.
Sagina normaniana. Öt: Övertorneå, skolgården (1953 Inger Lönnqvist).

- I Hulténs Atlas finns en prick ungefär från polcirkeln.
S. procumbens. Allmän på något fuktiga lokaler såsom stigar, öppna plat

ser i skog, diken, öt: Övertorneå; Hanhinvittikko fäb., vid pölen; Pirttimaa, 
p. 101,66. H: liten bäck S om Armasjärvi.

Arenaria serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. Öt: Armasjärvis NÖ-ände, vid 
f. d. barack (1947). Utgången.

Moehringia trinervia. Sällsynt. Öt: Pullinki, ö-branten (18/6 1939). En
ligt Hulténs Atlas Sveriges nordligaste lokal.

Spergula arvensis. Öt: Övertorneå, allm., t. ex. på gamla folkskolans 
gårdsplan.

S. rubra. Öt: barackläger efter Överkalixvägen. K-G: Karungi, bangården, 
vid växel nr 15 (1961).

Scleranthus annuus. Öt: 1 mil NV om Övertorneå, matsalsbarack vid 
Hanhinvittikko, 1 ex. (1945); Pirttimaa, 200 m N om fäb., vid stallar, 6 ex. 
(1945); 7 km NV om Övertorneå, avtagsvägen till Mäntymaa barackläger 
(trol. 1946, levde kvar 1961); Övertorneå bangård, 1 ex. (1962); Armasjärvis 
NÖ-ände, vid f. d. baracker (1947). Ök: Miekojärvi, vid brunn nära Ivar 
Mörtbergs gård. H: Risuddens bangård, några få ex. (1958).

Agrostemma githago. Öt: Nedre Kuivakangas (omkr. 1915, enl. av lä
rarinnan Alida Hermansson insaml. ex.); Övertorneå (enl. agronom Frans 
Mörtberg); d:o, i trädgårdsland vid folkskolan (1952).

Lychnis flos-cuculi. Öl: äng 1 km V om Kangas, rikl. (sedan 1937); 1,5 km 
VNV om övertorneå kyrka, äng, rikl. (1960); Svanstein, äng (1962-1963).

Viscaria vulgaris. Öt: omkr. 1 mil V om Övertorneå, vid Pirttimaa (Ko- 
jumaa) barackläger (1945, täml. rikl. ännu 1963); kyrkbyn, strax Ö om 
Ragnar Falks hus (1951-1956). II: vid f. d. barackläger N om Armas
järvi by, c. 15 ex. (1960). — F. fl. alb. På ovannämnda Armasjärvilok. (1960).

V. alpina. På de flesta större berg i trakten å hällar eller stup. Dessutom 
på Torne älvs sand- och stenstränder. — F. fl. alb. Här och där bland hu- 
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vudformen, t. ex. på följande lokaler: Öl: Pullinki. Ök: Stora Lombberget. 
H: Luppio.

Silene cucubalus. Öt: Övertorneå, bl. a. skolgården; Ruskola; Pello (1935 
Frida Lassinantti).

S. dichotoma. Öt: Övertorneå, vid stora vägkröken i s. änden av byn, på 
Frans Mörtbergs liavreåker (29/8 1938).

Melandrium noctiflorum. öt: Övertorneå, lärarbostaden, gårdsplanen, 
flera ex. (några år kring 1940).

M. album. Öt: Övertorneå, enst. ex. h. o. d. på kulturpåverkad mark; 
Juoksengi.

M. album x rubrum. Öt: Övertorneå. — Jag hade planterat in M. album, 
och sedan fanns det korsningar i många år.

M. rubrum. Mycket allmän på all sorts ängsmark. — F. lacleum. Öt: Över
torneå, enst. ex. bland huvudformen.

Diantlius deltoides. Öl: Övertorneå, nära järnvägen, vid semaforen (1937); 
Ruskola, vid gamla landsvägen, 75 m S om vägkorsningen, rikl. (1960); d:o, 
på en slänt mot landsvägsdiket (1960); 15 km åt VNY efter Överkalixvägen, 
ett stort bestånd ett 10-tal m S om landsvägen i närheten av transforma
torn (1960). H: 11 km åt YNY efter Överkalixvägen, vid Hollasenmaa fäb., 
1 ex. (1943). K-G: Lomkärrs järnvägsstation, på V-sidan av banvallen, några 
m2 (1940).

D. superbus. Öt: Haapakylänsaaris sydligaste del, vid Riksröse 39 (omkr. 
1935 Mörner); Nedre Kuivakangas (Alida Hermansson, herb.-ex.); Över
torneå, 100 m S om f. d. tingshuset, i sydligaste delen av folkhögskolans 
åker, 2 ex. (30/7 1940, området bebyggs nu); strandängarna vid Övertorneå 
(ett par uppg.); N om Alkullen, i landsvägsdiket (enl. Linnéa Wälivainio).

Nymphaea Candida. Öt: Hirvijärvi; N om Svanstein, i Yli-Kuitasjärvi. — 
Lohammar fann vit näckros även i Öt: Rantajärvi o. Raitajärvi o. i H: Armas- 
järvi. Han kallar den N. alba coll.

Nuphar luteum. Troligen är det mest denna art man ser i de flesta sjöar 
här. Jag saknar dock belägg utom från Öt: Puostijoki, c. 17 km VNV om 
Övertorneå. Lohammar anger den från 7 sjöar i Öt och 3 i H.

N. luteum x pumilum. Öt: Hirvijärvi. — Lohammar fann korsningen i 
ytterligare 7 sjöar i Öt och i 3 i H.

N. pumilum. Lohammar har funnit arten i 10 sjöar i Öt och i 3 i H. I den 
förstnämnda socknen finns den också i Onkijärvi, 4,5 km SSV om Över
torneå.

Aquilegia vulgaris. Öt: Övertorneå, h. o. d. förvild. ex.
Thalictrum simplex var. boreale. Tämligen vanlig i dikes- och strandsnår 

samt på vägkanter. Öt: Vähäsaaris Ö-sida, rikl. i snåren; Mikkolansaari.
Th. flavum. Öt: Vähäsaari, strandsnåren; Matarengi, vägkant. — Troli

gen på åtskilliga andra ställen men är för mig svår att skilja från Th. simplex 
var. boreale.

Actaea erythrocarpa. Öt: Hanhinvittikko fäb., vid »pölen» (Frans Mört
berg); Pullinki, Ö-sluttn., i stenskravel, några få ex. (19/6 1937, tog frukt- 
ex. 1959); samma berg, längre åt S (1939, 1960); Kontiojärvis S-spets, vid 
foten av stupet på v. sidan av bäcken (Rror Muotka); Salolaki, NÖ-sidan, 
c. 100 m ovanför myren o. 50 m ovanför ett stenskravel, många små »dungar»
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med 10-tals ex. i varje; Raitajärviberget; Hirvijärvi, 3 km SÖ om sjön, 
på Hiirivaaras Ö-sida; Kontiovaaras SÖ-brant, under nedersta branterna, 
många ex.; under Lilla Hiirivaaras brant; 14,6 km VNV om Övertorneå, i 
ravin N om p. 251 (Arne Larsson). Ök: Lomträsk, Ö-sidan av Innerån, 
ung. vid gamla kvarnen. — F. ob fructus nigricantes ad A. spicatam ver- 
gens (hybrid?). Öt: i en ravin på Pahtalakis N-sida, 17,5 km NV om Över
torneå. — Att se någon skillnad på de båda Ackzea-arternas blad är svårt, 
men jag tycker, att A. erythrocarpa är lite ljusare samt att bladen ser ut att 
vara gracilare och flikigare.

(*)Caltlia palustris. Allmän.
Trollius europaeus. Allmän på ängar, som är något fuktiga. Vid bäckar 

och diken trivs växten bra.
Delphinium elatum. Öt: Övertorneå, ung. vid järnvägens semafor, på 

grässlänten; nära prästgården (av Fristedt 1853 felakt. uppgiven som 
Aconitum septenlrionale); Ruskola, nedanför Plantings, vid järnvägen; 
Turovaara, 5 m N om landsvägen, på dikeskant. På alla fyra ställena nära 
gårdar.

Anemone hepatica. Öt: Matarengi, 2 lok. (upptäckta av en skolpojke 
under en utfärd 15/5 1963). Rymling från trädgårdar.

* Ranunculus peltatus. I älven.
(*)R. tricliopliyllus var. eradicatus. Öl: Övertorneå, i älven; Orjasjärvi, 

sjöbottnen efter sänkningen av sjön.
R. lapponicus. I djup mossa i grankälar och vid kallkällor, tämligen all

män. 27 lokaler antecknade från Pullinki (Öt) till Ylikoski (K-G). Öt: kall
källa N om »i» i Jukulajärvi, vid stigen; Ruskoladalen, kring bäcken från 
kallkällan, som rinner upp vid »9» i p. 159; skogskanten N om »7» i p. 72 (lik
som även N om »2»); Isovaaras N-sida, kallkälla; 2,5 km åt SV i landsvägs
dikena vid folkhögskolans sommarladugård (1938) (nu byns sopplats); 7 km 
N om Soukolojärvi; kallkälla vid landsvägskm 3,8 N om Övertorneå; ung. 
vid km 5,5 efter Korpilombolovägen, telefonstolpe 7 å 8, vid en kallkälla på 
Ö-sidan av ett stort dike alldeles vid ängarna o. även 200 m V om vägen, i 
skogskanten, mellan stolparna 9-12; Svanstein, landsvägsdiket Ö om Pul
linki; 7 km efter Korpilombolovägen, S om avtagsvägen till Mäntymaa, c. 
30 m V om en vägtrumma; även 25 m Ö om bäcken, som flyter V om f. läger
platsen Mäntymaas n. del; 1 km V om Tureholm, vid stigen till Orjasvaara; 
Hanhinvittikko fäb., 100 m åt SÖ; Salolakis NV-fot, 2 lok.; 500 m N om 
Mettusenvaara, i kallkällavlopp nedanför (Ö om) en brant; 3,8 km V om 
Övertorneå, i sumpskogen vid Persevuomas n. kant, rikl. (1961). K-G: Yli
koski, vid en bäck c. 300 m S om älvkröken, rikl.

R. hyperboreus. Ej särskilt ovanlig i kallkällor och dyiga diken. Även för 
denna art har jag antecknat 27 lokaler. P: 7 mil N om Övertorneå, lands
vägsdiket (älvvägen), vid sockengränsen, öt: 4,7 km NV om Övertorneå, i 
ett dike Ö om en »biflod» till Hiirioja, just under »j» i namnet (första fyn
det, 17/5 1937); dikena vid folkhögskolans sommarladugård (1937); kall
källa 1 km S om Rautavuori, p. 192; Korpilombolovägen, mellan km 5 o. 6 
i v. landsvägsdiket o. även Ö om vägen, i kallkällavlopp; S om Isovaara, i 
kallkälla N om »2» i p. 72; 1,5 km S om Övertorneå, i landsvägsdike (kall
källavlopp) vid järnvägen, 50 m ö. h.; Orjaslompolo, 200 m åt Ö; 1,5 km V 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (1964) : 2



FLORAN I ÖVERTORNEÅTRAKTEN 391

om Soukolojärvi, på stig; 7 mil N om Övertorneå, landsvägsdiket (älv
vägen); Isovaaras n. fot, på den blöta steniga stigen strax Y om ålderdoms
hemmets brunn; Raitajärvi, på den gyttjiga stigen 500 m N om nordligaste 
gården o. även i ö. diket av byvägen, rikl. (1942); 4 km NNV om nordli
gaste gården i Hirvijärvi, f. d. torpet Jalorovas (p. 136) kallkälla, 100 m Ö 
om gården, i myrkanten (nu 10 m Ö om vägen), mycket rik förekomst. II: 
5 km SÖ om Hirvijärvi, Ö om Mäntyvaara, på basväg. K-G: Ylikoski, 400 
m S om forsen, på SÖ-sidan av den långa viken åt S, vid stigen. — Se f. ö. 
Frödin 1911, s. 37.

R. auricomus. Allmän på något fuktiga ängar.
R. acris ssp. boraeanus. Allmän.
(*)R. reptans. Allmän på älv- och sjöstränder.
Papaver radicatum. Öt: på en skräphög vid landsvägen under Lilla Hiiri- 

vaara (14/6 1949). — Jag vet bara ett ställe, där den odlats — jägmästar- 
bostadens trädgård i Övertorneå.

Brassica campestris. Här och där, i enstaka exemplar. Öl: Kuusijärvi, vid 
gamla gästgivargården.

Sinapis arvensis. Sällsynt. Öt: Pello (1935 Frida Lassinantti); Över
torneå, vid järnvägen (1945); Ruskola, ovanför Plantings; Orjasvaaras 
barackläger (1946).

Raphanus raphanistrum. Sällsynt. Barackläger. Öt: Övertorneå, i skräp
hög.

Lepidium sativum. Öt: Övertorneå, på en sophög bakom lokstallarna.
L. densiflorum. Öt: Övertorneå, bangården (1946 Th. Arwidsson).
L. neglectum. Öt: Övertorneå, gräsmatta.
Thlaspi arvense. Allmän i bl. a. trädgårdar.
Th. alpestre. Här och där på torra backar och ängar. P: 1 mil S om Paj ala, 

vid Ruokojärvi, runt Isakssons övergivna gård, massförekomst. Öt: Över
torneå, ett 10-tal lok., en del av dessa med 1 000-tals ex. (1935); Turovaara, 
äng på NV-sidan; Haapakylänkangas, Ylivainios gårdsplan; Hirvijärvi 
(1945); Ruskola. H: nya vägen (1946) mellan f. d. sågen vid Armasjoki o. 
Liehittäjä; Skogskärr, banvallen, 1 km S om stationen.

Capsella bursa-pastoris. Allmän.
(*)Subularia aquatica. Stränder.
Berteroa incana. Tillfällig. Öt: Övertorneå, 2 lok.
(*)Cardamine pratensis. Tämligen allmän på strandängar.
Barbarea vulgaris. Rätt vanlig på torra ängar.
Cardaminopsis arenosa. Mycket allmän på torra backar, särskilt där man 

grävt i jorden.
(*)Rorippa islandica. Allmän, åtminstone vid älven, i diken och på låg

länta holmar.
Erysimum hieraciifolium. Öt: Övertorneå, på ruderatlokaler.
E. cheiranthoides. Öt: Övertorneå, allm. i trädgårdsland o. dyl.
Sisymbrium officinale. Öt: Övertorneå, järnvägen, där spåren slutar, km 

47, avstjälpningsplats (1948).
Descurainia sophia. Öt: Övertorneå, bakom lokstallarna, vid stoppbom

men, km 47; d:o, bangården vid godsmagasinet; Ruskola, ovanför Plan
tings.

Sv. Bot. Tidskr., 58 (196i) : 2
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Sedum annuum. Sällsynt. Öt: Salolaki, på flera lok. å hällarna upp till 
marina gränsen på området mellan SY o. SO.

S. acre. Sällsynt. H: Säävaaras SV-brant, på en hylla, ganska rikl.
(*)Parnassia palustris. Tämligen allmän på stränder och fuktiga ängar.
Saxifraga nivalis. Sällsynt. Öt: Kattilakoski (1852 enl. Fristedt). Ej 

återfunnen.
S. hirculus. Öt: Hirvijärvi, under 2:a »rv» i bynamnet (1944 Kalle Johans

son); S om föreg. lok., ung. under namnet Viidanhaka, rikl.; myren c. 2 km 
rakt V om Vittakero p. 285 (jägm. Stig Nordfors). II: myren S om Armas- 
järvi, rikl. (27/10 1946). På den sistnämnda lokalen var det även 1955 
mycket gott om växten. 1957 fann jag den rikligt V om vassområdet.

S. granulata. Enstaka exemplar på kulturpåverkad mark. Öl: Hirvijärvi, 
på Oskar Jönssons nyröjda (?) mark SÖ om gården (10/7 1945); 1 mil 
VNY om Övertorneå, barackläger vid Orjasjoki, 20 ex. (1 ex. inplanterat i 
min trädgård, där växten trivs bra o. förökar sig); Hanhinvittikko, i diket 
mitt för fäb., 3 blomex. (23/6 1952). Ök: Jock, på ängsslänten närmast fal
let, 3 små förekomster (1947). II: Alkullen, v. vägdiket, 300 m S om socken
gränsen (vägen nu breddad just där); baracklägret N om Armasjärvi by 
(1960).

*Chrysosplenium tetrandrum. Öt: Övertorneå, c. 4 km NV om kyrkbyn, 
i kallkälla o. dess avlopp (7/11 1938) (senare fick jag reda på, att O. Montell 
som skolpojke funnit växten i trakten, troligen just där jag hittade den); 
c. 3 km S om sockengränsen mot Paj ala, i kallkälla vid älvstranden (3/7 
1940).

Ribes nigrum. Rätt vanlig vid livligare småbäckar. Ibland vid kanten av 
kallkällor. Öt: efter överkalixvägen, vid liten bäck Ö om Orjaslompolo o. 
även efter bäcken från samma sjö; c. 4 km N om Övertorneå, i kallkälla, 
med få men stora bär (1939); 3,5 km N om Neistenkangas efter Pentäsjokis 
Y-sida, liten bäck; efter Ylinenjoki; Kuusijärvi, vid kallkällavlopp intill 
(Ö om) vägen till gamla gästgivargården (1948, bladflikarna långflikiga). 
H: Puostijoki, c. 1 km SÖ om Ekfors; bäcken mellan Orjasjärvi o. Armas
järvi, Ö-sidan; Potila, bäck nära forsen.

R. spicatum. Öl: Överkalixvägen, Ö om Orjaslompolo, vid liten bäck o. 
även vid bäcken från samma sjö; vid Vuomajoki, den grävda avloppskana
len; Isovaaras V-sida, nära gamla vägen; V-sidan av bäcken mellan Orjas
järvi o. Armasjärvi; Raitajärvibergets SV-sluttn.; N om Neistenkangas 
efter Pentäsjoki; Övertorneå, sumpskogen (beteshage) i byns sydligaste 
del; vid »I» i Isovaara, bergets V-sluttn. H: V om Luppio, vid gamla kvar
nen, Armasjoki.

R. spicatum var. lapponicum. Öt: Orjasjokis v. strand, vid »i» i namnet 
Orjasjoki.

Filipendula ulmaria. Allmän å fuktiga ställen, särskilt vid skogsbäckar.
Prunus padus. Allmän vid skogsbäckar.
Rubus chamaemorus. Allmän, men fruktsättningen icke särskilt god.
R. arcticus. Allmän. Fruktsättningen ej så bra som vid kusten. — F. 

schizopetalus. Sällsynt. Öl: 4 km V om Övertorneå, vid stigen till odlingen 
NV om Persevuoma, c. 75 m N om odlingen, strax V om stigen, bland 
Daphne, rikl. (30/6 1956); 6 km SV om Övertorneå, vid skogskanten SÖ om 
So. Bot. Tidskr., 58 (1964) : 2
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Orjasjärvi, åtskill. ex.; bäcken från Orjaslompolo, c. 300 m N om Perse- 
vuoma, Y-sidan o. även på ängen längre åt N; Övertorneå, buskridån efter 
färjvägen 50 m S om västliga trumman. F. leuciticus. Ök: ett par km V om 
Vallsjärvs S-spets, vid stigen.

R. arcticus x saxatilis. Rätt vanlig vid bäckar, särskilt på myrmark. Öt: 
10 km NNV om Övertorneå, vid bäcken från Karhulumpolo till Syväjärvi; 
Syvävaaras Ö-sluttn.; 200 m Ö om Orjasjoki, mitt för Hollasenmaa, p. 177; 
1 mil NV om Övertorneå, längs dikeskant vid »v» (eller möjl. sista »a») i 
Hanhinvuoma, bra ex.; även vid vägens V-sida, en liten bäck vid stolpe 79; 
NÖ om Siekasjärvi vid Hannukkajärvis NV-strand, ung. mitt under »j» i 
sjönamnet, vackra ex.; 13,5 km NV om Övertorneå, vid bäcken mellan 
p. 199 o. p. 134; Orjasjoki, vid sockengränsen N om Armasjärvi, ö. stranden, 
ex. med långa revor; 15 km VNV om Övertorneå, 300 m S om gårdarna 
(o. p. 195) vid Överkalixvägen, rikl. vid s. myrkanten; även några 100 m åt 
Ö, V om högspänningskorsningen o. (i samma trakt) vid strida bäcken N 
om vägen, c. 200 m Ö om Hademalms gård.

R. saxatilis. Allmän på ställen med rörligt grundvatten.
R. idaeus. På kulturpåverkad mark, men också högt uppe på berg i soligt 

läge. Uppträder gärna rikligt efter skogsbrand och ibland vid vägbyggen i 
grusig terräng. — F. chlorocarpus. Öt: Övertorneå, nära slöjdlärare Anders
sons gård (enl. uppg.).

Fragaria vesca. Öt: Orjaslompolos S-sida, c. 20 m från stranden, 1 m2 i en 
enrisbacke (31/5 1937); Pullinki, nedanför Ö-branten, 66°37'20" n. br., 
delvis med kart (19/6 1937); Övertorneå, torr ängsbacke, där verkstads
skolan nu är belägen (1939); Kuivakangas, 10 m från vägen mitt för J. E. 
Rovas affär (1942); Pirttimaa, baracklägret Ö om bäcken (1948, 1960, 
1961). H: Säävaaras SV-brant (15/6 1946 o. 14/7 1957). — De båda berglo
kalerna hyser sannolikt spontana förekomster.

Potentilla palustris. Allmän.
P. argentea. Sällsynt. Öt: Övertorneå, kanten av potatislandet, där nu 

skolorna ligger (i blom 17/7 1940); d:o, vägdiket nedanför apoteket; vid 
hotell Matarengis annex (1945); Ruskola, ovanför Plantings, 1 ex. (ev. 
förväxling); Armasjärvis NÖ-ände, barackläger (1947); 7 km NV om Över
torneå, Mäntymaa barackläger (28/9 1947); 10 km VNV om Övertorneå, 
baracklägret på Ö-sidan av bäcken (1948). — Alla lokalerna mer eller mindre 
ruderatbetonade.

P. norvegica. Växten syns rätt ofta på kulturmark såsom trädgårdar, 
gödselhögar och träden, men den finns också på brantberg. Öt: Salolaki; 
Isovaara vid Puostijoki; Pello (1942 Torsten FIaapaniemi); Ruskola, ovan
för Plantings; Övertorneå, på bangården o. vid idrottsplanen; Juoksengi, 
vid C. J. E. Wikströms gård; Mäntymaa barackläger; Kojumaa (kartans 
Pirttimaa) barackläger (1945, 1948, 1961). H: Säävaara.

P. thuringiaca ssp. Goldbachii. Öt: 1 mil VNV om Övertorneå, Pirttimaa 
barackläger Ö om bäcken (25/6 1948, 1/7 1961); Ruskola, vid gamla vägens 
ö. dike, c. 75 m S om vägskälet mot Ojalas dal, 1 stort ex. (26/5 1959, 1961, 
det senare året med 100-tals blommor, blad 1958).

P. Crantzii. öt: 3 km NV om Övertorneå, i Kangas, n. landsvägsdiket, 75 
m V om vägskälet; 8 km åt NV efter Korpilombolovägen, v. landsvägs- 
26- 643875 Sv. Bot. Tidskr., 58 (196i) : 2
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kanten; Ruskola, på gammal ängsmark; Övertorneå, kommunens tomt mitt 
för Lindroths; bakom sv. planket av gamla idrottsplanen (nu vägkassans 
garage); Pello, bakom skolan; Pirttimaa, baracklägret Ö om bäcken.

P. erecta. Öl: Mäntymaa, 7 km NV om Övertorneå, baracklägrets upp
ställningsplats, 3 ex. (1947); 1 mil efter Korpilombolovägen, 100 m N om 
Hanhinvittikko fäb., på en gammal kärrväg, 1 ex. (1956).

*P. anserina ssp. euanserina. K-G: NÖ om Skogskärr, älvbrinken, delv. 
rikl. (2/11 1962, IG. E. Du Rietz). — Intressant fynd.

Alchemilla pastoralis. Öt: Pirttimaa barackläger Ö om bäcken (1945); 
Hanhinvittikko fäb., 200 m åt N; 9,1 km NNÖ om övertorneå, Torakan- 
saari; Övertorneå, V-sluttn. av torr äng, f. d. höupplag.

A. filicaulis. Ök: Jock, på ängssluttn. nära fallet (1947). — Ny för Norr
botten.

A. cymatophylla. öl: Ruskoladalen, rätt nära en kallkälla i lundartad 
skog. — Enligt Hulténs Atlas ej förut funnen N om Ångermanälven.

A. subglobosa. Öl: 7 km NV om Övertorneå, vid Mäntymaa barackläger 
(1955); Ruskola, mellan de båda vägarna, trol. c. 200 m N om vägskälet 
(1959).

A. micans. öt: 10 km V om Övertorneå, vid barackläger (1946); 6,5 km 
NV om Övertorneå, vid nedlagda prästgårdsfäboden; ängen SÖ om Orjas- 
lompolo; Ruskoladalen, vid kallkälla 200 m Ö om »2» i p. 72, lundartat; 3 
km VNV om övertorneå, Ylivainios äng, V om Kangas; Alkullen, efter 
sockenrågången, 75 m V om landsvägen.

A. subcrenata. öt: Övertorneå, ängen vid hembygdsmuseet (1946); d:o, 
ängen Ö om landsvägen vid Salmi bro; 5,7 km SV om Övertorneå, vid kall
källa efter stigen åt V, 500 m N om »vi» i Jukulajärvi; Övertorneå, banvallen 
vid semaforen.

A. glabra. Öt: Kojumaa fäb., vid p. 101, 66 c. 1 mil VNV om Övertorneå 
(1961). —- Ny för Norrbotten.

A. murheckiana. öt: 3 km S om Kuusijärvi, vid landsvägen, stolpe 112; 
2 km V om Övertorneå, Paavolas äng N om Isovaara; 7,5 km åt NV efter 
Korpilombolovägen; 9,1 km NNÖ om Övertorneå, Torakansaari, ängsmark.

A. Wichurae. Sällsynt. P: 30 km S om Pajala, på skogsäng mot älven 
(7/6 1959). öt: Pirttimaa barackläger 1 mil VNV om Övertorneå, Ö om 
bäcken, vid stall (1947).

Rosa majalis. Rätt allmän i torra backar, vid livliga bäckar och någon 
gång i bergrötter.

R. pendulina L. Öl: Övertorneå, i backen mitt för prästgården, tillsam
mans med Delphinium elatum (det. C. Blom). Troligen ditkommen med 
skräp.

Amelanchier spicata. K-G: banvaktsstuga N om Lomkärr, banvall (i 
blom 14/6 1947).

Sorbus aucuparia. Allmän, men i skogarna är det ont om större exemplar, 
som bär frukt.

Geum rivale. Rätt sällsynt kring Övertorneå utom vid ruderatplatser. 
Öt: nätt 3 km VNV om Övertorneå, på ängen N om p. 69, rikl. (1937, 1959); 
Övertorneå, landsvägsdike i byns v. del (nu utgången); Alkullen, Ö om järn
vägen, mitt för torptecknet NÖ om p. 58, 4, 45 blomex. (1940); Hirvijärvi, 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196t) : 2
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1 ster. ex. (1940); Pirttimaa, i baracklägren på båda sidor om bäcken (1945, 
1962 rätt rik förekomst på Ö-sidan); 8 km NV om Övertorneå, på gammal 
äng, 300 m S om Outila fäb., t. a. (1948); Hanhinvittikko fäb., S om pölen.

Geum rivale ssp. subalpinum. Sten Selander granskade en gång mina 
exemplar och ansåg, att vissa lokaler hyste en spontan form, vilken borde 
kallas som ovan. Öt: Ruskoladalen, en stor tuva nära en kallkälla Ö om 
p. 72 (har ej förändrats på flera år, ev. ej ssp. subalpinum). H: myren S om 
Armasjärvi samt efter Puostijoki 1,5 km V om Armasjärvis S-ände (trol. 
denna form); vid gamla kvarnen på S-sidan av Armasjoki. K-G: 2 km S om 
Skogskärrs station, i lövskogen vid vägknäet (1945); Kukkolaforsen, 200 m 
S om fisket, 75 m från stranden, några gulvita ex.; Ö-sidan av den stora 
viken vid Ylikoski. Nt: Bäverbäck, efter bäcken 50 m V om järnvägen, rikl.

Medicago lupulina. Ruderatlokaler. Öt: Övertorneå, lärarbostadens träd
gård (1944, 1948); Övertorneå bangård (1947); baracklägren 1 mil VNV om 
Övertorneå, på båda sidor om bäcken (1945); avskrädeshög c. 7 km efter 
Överkalixvägen (1943).

M. sativa. Öt: Övertorneå, i två av lärarbostadens trädgårdsland, bland 
persilja (1937).

Melilotus officinalis. Öt: 10 km VNV om Övertorneå, Pirttimaa barack
läger, å gödselhög (7/10 1945). — Ny för Norrbotten enligt Hulténs Atlas.

Trifolium spadiceum. Öt: Övertorneå, på en f. d. äng (Alida Antti); 
Ruskola, km 4, strax N om Viklunds, på landsvägskanten, vackra ex. 
(1948); Pello (1935 Frida Haapaniemi); Juoksengi, älvbrinken nedanför 
C. J. E. Wikströms.

T. hybridum. Allmän på ängar.
T. repens. Allmän.
T. arvense. Öt: Övertorneå, lärarbostadens trädgårdsland (trol. med 

gödsel från barackläger); Pirttimaa barackläger (1945); Armasjärvis NÖ- 
ände, f. d. barack (1947).

T. pratense. Allmän. — Vitblommig form iakttagen i Övertorneå.
T. medium. Öt: Alkullen, c. 75 m från landsvägen ett bestånd ett par 10- 

tal m N om sockengränsen. — I Hulténs Atlas endast en lokal N om Ume- 
älven (Luleå).

Anthyllis vulneraria ssp. lapponica. Öt: Isovaara vid Puostijoki, 2 km N 
om bron, SV-sluttn. ovanför branten, c. 30 ex. (9/7 1936); Pullinki, S-sluttn. 
(19/6 1937). — Underarten sällsynt så långt från fjällen.

* Astragalus alpinus. Tämligen allmän längs Torne älv på älvbrinken eller 
holmarnas raskant mot älven och även på ängsmark i närheten av ovan
stående lokaler. Öt: Kattilakoski (1938, 1959, 1961); Haapakylänsaari, Ö- 
sidan; under 3:e »a» i Haapakylänsaari (1938); längs stranden av samma 
holme, ymn. på NV-sidan; Ruskola, älvstranden; från sockengränsen i N 
längs älven till 3 km N om Pello, mycket allm. hela sträckan (1940); på 
sträckan Valkeakoski till Svanstein mycket allm. norrut; på Mikkolas NV- 
sida; Vähäsaari, på nv. älvbrinken; vid vägkanten (älvvägen), km 4; vid 
Juovijoki (S-sidan); Pello såg; Pello skolhem, rikl.; Vanhaniemi. ök: Jock- 
failet (1947). H: Ylikoski, rikl. *F. fl. alb. Öt: Korpikoski N om Svanstein 
(1940 Kåre Hannerz); Kattilakoski (1959, 1961).

Sv. Bot. Tidskr., 58 (196b): 2
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Vicia hirsuta. Öt: i fyra barackläger (1945) o. dessutom i min trädgård i 
Övertorneå (samma år); Orjasvaara; Pirttimaa (2 läger). II: Hollasenmaa.

Y. tetrasperma. Öt: Armasjärvis NÖ-ände, i barackläger (1947). Ej sedd 
sedan.

V. cracca. Allmän vid vissa bäckar.
V. villosa. Öt: Övertorneå, folkhögskolans åker (1936).
V. sepium. Öt: Övertorneå, ö. landsvägskanten strax N om kyrkan (1959- 

1961); d:o, s. delen av samhället, n. vägkanten, S om verkstadsskolans 
idrottsplan (1960, 1961); Isovaara, toppen, troligen ditkommen under be- 
redskapstiden (1948, ej sedd sedan). — Tidigare två lokaler kända i Norr
botten.

V. angustifolia. Öl: Övertorneå, åker S om lärarbostaden (omkr. 1938); 
barackläger en mil VNV om Övertorneå (1945).

V. sativa. Öt: Övertorneå, åker 100 m S om kyrkan; Pirttimaa, gödselhög 
(1945).

Lathyrus pratensis, öt: ganska vanlig i ängar kring Övertorneå; Pello 
(1941 Torsten Haapaniemi); Kuivakangas (Alida Hermansson); Mänty- 
maa barackläger (1960). II: barackläger N om Armasjärvi by (1960).

(*)L. palustris. Allmän vid älv- och sjöstränder. Öt: Kattilakoski (1938, 
1961); längs älven i socknens nordligaste del (1940).

L. montanus. Öt: Övertorneå, bakom skjutbanevallen, nära ett ben
upplag i skogen (1951, det. C. G. Alm). Tidigare ej anträffad i Västerbot
ten och Norrbotten.

Pisum sativum. I åkrar.
Oxalis acetosella. Rätt sällsynt men ställvis ymnig. Här nära nordgränsen. 

Öt: på sluttn. mot Saarijärvis strand, nära stranden, ymn. (1937); Övre 
Kuivakangas, landsvägskm 9,0, i stendike 30 m Ö om vägen; drygt 5 km åt 
Korpilombolohållet, stolpe nr 7, nära kallkälla o. även längs diket, som går 
parallellt med Hiirioja (1939, i blom 26/5 1948); från stolpe nr 12 200 m upp 
i skogen mot ITiirivaara, nära stor kallkälla (1939); Syvävaaras Ö-sluttn. 
(1940); c. 15 km NV om Övertorneå, Vittakeros V-sluttn.; Hanhinvittikko 
fäb., 100 m åt SÖ.

Geranium silvaticum. Allmän i skogiga bergssluttningar med friskt vatten 
i mossan. Mycket formrik beträffande blommornas färg och storlek.

G. pusillum. Öt: Övertorneå, i skolträdgården (1950); d:o, gamla sop
platsen (1961).

Erodium cicutarium. Öt: Övertorneå, i mitt trädgårdsland sedan bered
skapsåren (trivs bra i potatislandet, men lite hänsyn får man visa den fina 
gästen); d:o, skolan, vägdike (1941); c. 7 km efter Överkalixvägen, på en 
sophög (1943); baracklägret vid Orjasjoki, ung. 10 km V om Övertorneå 
(1945).

Linum usitatissimum. Öt: Övertorneå, utanför apoteket (1956); järnvägs- 
viadukten å vägen till nya färjläget (1958).

Euphorbia peplus. Öt: Övertorneå, i min trädgård (från 1944-1952, sedan 
utgången).

Callitriche verna. Öl: Yli-Kuitasjärvi; Vähäsaaris strand; Hirvijärvis v. 
strand. H: SÖ om Armasjärvi, i bäcken från myrområdet. — Av Loham- 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196i) : 2
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mar dessutom funnen i Öt: Aapuajärvi; Kuitasjärvi; Rantajärvi; Raitajärvi; 
Soukolojärvi; Kuivajärvi; Vähäjärvi o. i H: Armasjärvi.

C. polymorpha. Öt: V om Svanstein, 1 km N om Pullinki, i n. vägdiket 
(1939); Övertorneå, Vähäsaaris ö. strand, färjläget; Isovaaras n. fot, i kall
källa.

[Ilex aqnifolium. Öt: Övertorneå, där den växte i H. Fogelströms för
vildade trädgård åtminstone 10 år efter det han flyttat till Stockholms
trakten.]

Rhamnus frangula. Här och där vid myrbäckar och vid sjöstränder (helst 
småtjärnar). Öt: N om 2:a »ä» i Käyrävaara, nö. stranden av knappnåls- 
tjärnen (1936); bäcken från Saarijärvi, c. 200 m från träsket, där bäcken 
bildar ett litet delta, ett 10-tal buskar (1937); längs en bäck, som kommer 
över en myr från Salolaki o. mynnar vid Onkijärvis SV-ände, 100-tals 
större o. mindre buskar (1938, 1960); på båda sidor om bäcken från Onki- 
järvi; på Ö-sidan av Hiirioja vid kröken nedanför Lustigs gård; Soukolo- 
järvis sydligaste del, Ruisniemiuddens v. strand, där jag sett många små
träd (efter anvisning av agronom Frans Mörtberg); Jukulajärvis strand, 
där bäcken åt V börjar, 1 ex., o. efter bäcken, c. 25 m från sjön, 1 ex.; en 
på kartan icke utsatt bäck vid »ä» i Hosiojärvi, en 2,5 å 3 m hög buske; c. 8 
km NV om Övertorneå, 500 m N om 2:a »n» i Etunen Koivumaa (enl. uppg. 
av Arne Larsson); 15 km V om Övertorneå, 200 m S om Larssons, under 
högspänningslinjen, myrkant; c. 200 m åt S efter Ekforsvägen från Över- 
kalixvägen, där en liten bäck mynnar ut i landsvägsdiket, en buske, som 
kämpar en hopplös kamp mot plogbilar och framför allt besprutnings- 
vätskor; 3 km N om Jänkisjärvi o. 50 m Ö om landsvägen, under högspän- 
ningsledningen. Ök: 5 km V om Mukkajärvi, 1 km S om Grundträsket, vid 
»G» i namnet Grundträskberget, på en dikeskant, 66°36' n. br. (1945, enl. 
Helge Rönnqvist, Mukkajärvi). H: ö. stranden av lilla träsket »Riipi» 100 
m SÖ om Pihtilompolo, c. 15 en m höga ex. (1937); vid bäcken mellan Kivi- 
vaara o. Paljukkavaara, ett par ex. (1937); å samma myr- o. bäckområde 
längre åt S, massförekomst vid bäck (19/5 1963); 4,5 km S om Armasjärvi, 
Einivaaras Ö-sida (ex. taget av Erik Kerttu, Övertorneå, vid jakt 5/9 
1960); 1,5 km V om Hedenäset, s. vägdikets kant, vid stolpe 403, delvis 
buskbevuxen myr, fl. ex. vid liten bäck o. även ovanför myren (13/6 1961).

Malva pusilla. Öt: i baracklägret vid Orjasjoki c. 10 km VNV om Över
torneå, på två olika ställen (4/10 o. 7/10 1945).

Elatine hydropiper. Öt: Övertorneå, älven. — Lohammar nämner arten 
från Öl: Kuitasjärvi, Rantajärvi, Raitajärvi, Soukolojärvi, Kuivajärvi o. 
från II: Armasjärvi.

E. triandra. Öt: Yli-Kuitasjärvis mittparti, ö. stranden. — Lohammar 
anger Kuitasjärvi (vilket väl betyder södra sjön) o. Soukolojärvi.

Drosera rotiindifolia. Allmän.
D. anglica. Ungefär lika allmän som föreg.
D. anglica x rotiindifolia. Öt: bäck mellan Orjasjärvi o. Armasjärvi, kom

mande från myren 1 km NNV om Hosiojärvi (22/7 1940).
Viola riviniana. Öl: 8 km V om Övertorneå, på Papinpojanvaara, lund- 

artad sänka vid »i» i bergsnamnet (1/7 1962). Förut endast känd från 
en å två lokaler i Norrbotten.

Sik Bot. Tidskr., 58 (196i) : 2
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V. montana. På berg och torra backar. Tämligen allmän. Öt: Pullinki, 
Ö-branten, rikl.; Salolakis hällar åt SY, S o. Ö; Kontiovaara Ö om Saari- 
järvi; RautavuorL-LIiirivaara, S-sidorna; Isokero; Isovaaras S-sluttn.; Iso- 
vaara vid Puostijoki; Yittakero; Hurunvaara; kyrkbyn. H: Puostivaaras 
hällar; Säävaaras SV-brant.

Y. epipsila. Allmän på fuktiga ställen i skog, vid bäckar och dikeskanter, 
dock ej på myrar.

Y. palustris. Allmän. — Särskilt stora och vackra exemplar i öt: 500 m V 
om »I» i Isovaara.

V. arvensis. Här och där på fuktig ängsmark.
V. tricolor ssp. eutricolor. Tämligen vanlig på ängsartad mark. Uppträ

der ibland i stor myckenhet, så i Övertorneå 1937.
Daphne mezereum. Växer vid bäckar och på grankälliknande lokaler i 

solexponerat läge. Öt: Orjaslompolo, vid bäcken c. 300 m åt SÖ, 1 blomex. 
vid ängens sö. staket, tillsammans med hägg o. vinbär (4/5 1937); Jänkis- 
järvi, på S-sidan av Jylhävaara, många ex. (enl. agronom Frans Mört
berg); ungefär på sockenrågången efter bäcken Orjasjärvi-Armasjärvi, 
V-sidan, tillsammans med hägg o. vinbär, 33 blommande ex. (1939, lokalen 
visad av Heikki Mörtberg); Raitajärvi, 500 m N om nordligaste gården, 
på Raitajärvibergets SV-sluttn., trol. över 100 ex. (1942); Rantajärvi, 
bäcken från sjön (1946 enl. uppg. av Alfred Kerttus pojkar, blomex. er
hållna omkr. 1959 av Märta Sundström); 8 km VSV om Övertorneå, i 
svackan mellan Hurunvaara o. berget N därom (enl. uppg. av Oskar Sten
berg, Orjasjärvi); Papinpojanvaaras Ö-sluttn., SÖ om p. 130; vid Pahaoja 
(biflöde till Penttäsjoki), 8 km NNV om Neistenkangas (1948 enl. uppg. av 
Oskar Lassinantti, Neistenkangas); 4 km rakt V om Övertorneå kyrka, 
efter en stig N om Persevuoma mot en liten äng vid myrens NV-ände, 100 
m N om ängen några m V om stigen, 22 ex. (1955); Siekasjärvi (1950 Märta 
& Harald Sturk, Siekasjärvi). H: c. 2 km SÖ om Ekfors på N-sidan av 

Puostijoki, ovanför »ij» i namnet, 32 buskar (1948).
(*)Lythrum salicaria. Öt: Kattilakoski, bland stenarna o. i klippspringorna 

efter nästan hela forsen (1938); Soukolojärvis V-sida (enl. dr Ulander, 
Luleå); Armasjärvis n. del, bland strandstenarna, rikl. (1947); Alkullen, 
liten sandholme N om Kylänsaari (1961); Övertorneå, holmen Mikkolas 
NÖ-sida, 1 ex. (1940); Vasikkasaari, 3 spridda blomex. (1940); Juoksengi, 
älvstranden (enl. Else-Maj Aasa); Korpikoski N om Svanstein, massföre- 
komst på småuddarna (i rik blom 28/7 1940); nedanför nyssnämnda fors 
närmare Svanstein, enst. ex.; Valkeakoski N om Korpikoski, 1 ster. ex. 
(28/7 1940); c. 100 m S om sockengränsen mot Pajala, i strandklippornas 
sprickor, 15 ster. ex. (3/7 1940). Ök: Miekojärvi, stranden, där vägen slutar.

- På den sista lokalen i Öt har arten sin nordligaste kända förekomst i Sve
rige. Tidigare var den nordligast funnen i Pello (Öt), varifrån den omnäm- 
nes av Lars Levi L^estadius.

Epilobium montanum. Öt: Övertorneå, i planteringen vid norra kyrko
gårdsporten (7/9 1949). Ditkommen med plantor söderifrån.

E. collinuin. Sällsynt. H: Säävaaras SV-brant, rikl. (15/6 1946, 14/7 
1957). — Nordligare svenska lokaler endast i fjällen.

E. palustre. Mycket allmän. Ofta bara en dm hög, utan grenar och med 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (1964) : 2
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c. 2-3 mm breda blad. — *F. fl. alb. (klart vita blommor). Öt: 2 km S om soc
kengränsen mot Pajala, vid älven (3/7 1940).

E. palustre var. lapponicum. H: myren S om Armasjärvi (5/7 1960). De
lar av gölarnas stränder kransades av mycket vackra exemplar i full blom. 
Blommorna omkr. 15 mm vida.

E. alsinifolium. Öt: Överkalixvägen vid km 15, Larssons brunn, dvs. 
kallkällan 5 m N om vägen; kanske 300 m S om föreg. lok., i kallkälla med 
brunnskar på stor myr, 100 m Y om högspänningsledning; SÖ om Hirvi
järvi, 1,2 km S om Pikku Hirvijärvi, kallkälla 75 m Ö om nya vägen åt 
söder (15/7 1959). H: kallkälla o. dess avlopp i myrkanten N om Po. Kuusi- 
vaara (13/7 1961). Det. C. G. Alm.

E. Hornemanni. Allmän. Finns i praktiskt taget alla kallkällor. Öl: 3 km S 
om sockengränsen till Pajala; Mukkajärvi (hb. Helge Rönnqvist); Kontio- 
järvi, 1 km V om sjön; Mäntymaa; runt Isovaara; Pahtalakis Ö-sluttn., 
Hirvivaaras V-sluttn., efter nya vägen; kallkällor N om Hirvijärvi. H: 
Lautakotavaaras V-fot. — F. fl. alb. Öt: Yyöni, dikeskant på utdikad (od
lad) myr S om Uusivaara.

E. Hornemanni x palustre. Kallkällor. Öt: S om »r» i Onkijärvi; 1 km SSÖ 
om Valkeavaara, bredvid en gammal vinterväg till Armasjärvi; 4 km rakt 
V om Övertorneå kyrka, vid stigen till en odling; Mäntymaa, brunnsavlopp; 
Hirvivaaras Y-sida, efter nya vägen, flera källor. H: 1 km N om Po. Kuusi- 
vaara, p. 275.

Chamaenerion angustifolium. Allmän. — F. fl. alb. (ev. var. spectabile). 
Öt: Hanhinvittikko fäb., vid fägatans v. del (6/7 1936); c. 1 km N om fäb., 
dike å myr vid l:a »a» i namnet Saarivaara, ett stort bestånd, 1,40 m högt 
(6/7 1936); Ruskola, 100 m N om vägen in i dalen, ung. lika långt från gamla 
vägen, stort bestånd i dike (26/7 1940); Alkullen, strax N om sockengränsen 
(1959). — Vid bilfärd till Pello (18/7 1959) såg jag ytterligare ett par lokaler 
för formen i fråga rätt långt norrut i socknen men har ingen anteckning.

Myriophyllum alterniflorum. Öt: 2,5 km SV om Övertorneå, i bäcken från 
f. d. Vuomajärvi; Puostijoki, N om bron efter Överkalixvägen. H: bäcken 
från myren 1 km S om Armasjärvi. — Lohammar uppger arten från Öt: 
Mettäjärvi, Rantajärvi, Syväjärvi o. Soukolojärvi o. från H: Armasjärvi.

(*)Hippuris vulgaris. Öt: Övertorneå, i älven; Puostijoki, N om bron över 
vägen till Överkalix; Orjasjärvi. — Lohammar nämner den från Öt: Kuitas- 
järvi o. Rantajärvi.

Cornus suecica. Allmän.
Chaerophyllum bulbosum ssp. Prescotii. Som spontan är växten i Sverige 

endast funnen inom Pajala och Övertorneå socknar, i den senare i Pello och 
Neistenkangas (1917 Carl Th. Mörner, publ. 1921, på båda platserna 
fortfarande kvar på flera ställen). Ny lokal är Öt: Valkeakoski, några km S 
om Neistenkangas, ängar Ö om vägen, rikl.

Anthriscus silvestris. Mycket allmän i diken och på ängar.
A. eerefolium. Öt: Övertorneå, skolträdgårdens n. del, utanför odlingen, 

1 ex. (1/7 1948).
Coriandrum sativum. Öt: Övertorneå, tillfällig på en sophög i gölen nedan

för järnvägens s. växel, 1 ex. (3/9 1938).
Su. Bot. Tidskr., 58 (i96t) : 2
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(*)Cicuta virosa. Här och där vid stränder. Öl: Övertorneå, älven nedan
för byn; Persevuomas n. del, massförekomst.

Carum carvi. Allmän på torra backar. F. alrorubens. H: Armasjärvi, 
Sirviös gårdsplan, 1 ex.

*Pimpinella saxifraga. H: Ylikoski, älvbrinken vid stigen längs forsen 
50 m NV om stora kröken.

Aegopodium podagraria. Öt: Juoksengi, C. J. E. Wikströms gård nära 
älven sedan många år. Rik blomning 1961. Försök att utrota den har varit 
förgäves. Finns också i Haparanda, nära tullen. Detta är de enda kända 
lokalerna i Norrbotten.

Aetliusa cynapium. Öt: Övertorneå, 1 ex., tillfällig.
Angelica silvestris. Allmän på fuktig mark.
*A. archangelica. Här och där. Öt: Kattilakoski, 30 m från älven (1938); 

Haapakylänsaari, vid flottningsföreningens område på NÖ-sidan; på väg- 
banken 150 m N om Salmi bro; Torne älvs strand från sockengränsen i N 
till 3 km N om Pello, h. o. d. enst. ex., kanske inalles 35 ex., varav 15 i blom 
(3/7 1940); Vasikkasaaris s. del, 21 ster. ex. (17/7 1940); Vähäsaari, på Ö- 
sidan, ung. på mitten, 10 m från strandsnåren, 3 blommande o. några ster. 
ex.; Valkeakoski, S om forsen, på blöt äng intill stranden, c. 15 ex. i blom; 
Ruskola, mellan järnvägen o. landsvägen, 40 m S om anhalten, omkr. 7 fert. 
ex. (30/7 1940, kvar 1961); Övertorneå, älvstranden nedanför godsmagasinet,
1 ex. (1945). 11: Potilaforsen, nedanför nordligaste stenarmen, nedanför 
älvbrinken, i snårskog, där en bäck mynnar ut, 10-tals vackra blomex., 
samt även 300 m o. 1 km längre åt S (8/7 1957).

Peucedanum palustre. Här och där på blöta ängar och stränder. Öt: f. d. 
Vuomajärvi (1938); Tymäkänjärvi, s. stranden på flera ställen, 2 ex. i blom 
(1939); Jukulajärvi, 50 m från sjön, efter bäcken V-ut (1939); bäck från 
myren 1 km NNY om Hosiojärvi (1940 o. 1961); Kontiojärvis v. strand; 
lilla sjön på Ö-sidan om Korpilombolovägen, vid sockengränsen mot Kor- 
pilombolo (1947); vid Hiirioja c. 6 km NV om övertorneå. II: Paasainen, 
vid Sääjoki, Ö om gårdarna, ster. ex.; Luppio (enl. hb. Åke Forsman).

Heracleum sphondylium ssp. Sibirienm. Öl: täml. vanl. kring kyrkbyn; 
den s. k. Mustaranta, dvs. strandängarna vid Övertorneå (1937); c. 1 km S 
om Övertorneå, ovanför gamla landsvägen (7 ex. 1937, omkr. 15 1940 o. 
100-tals efter några år); diket mitt för Lukkaris kafé i Kangas, 3 km NV 
om Övertorneå (omkr. 1940); vid folkhögskolan, diket mot SJ; strax S om 
Salmi bro, 3 bestånd i ö. diket; Puostijärvis NÖ-ände, vid Ojas bastu (1945 
enl. Cissi Oja).

Moneses uniflora. Allmän på lämplig mark, t. ex. i grankälar och vid kall
källor i skogen. Öt: Hanhinvittikko; Puostijärvigårdarna; Isovaara.

Pyrola minor. Mycket allmän.
P. media. Ej ovanlig på bergens högre belägna partier, särskilt på vatten- 

delaren mellan Kalix och Torne älvar. Öt: Hanhinvittikko, 100 m S om km 
11; Vittakero, strax N om telefonledningen, där denna passerar marina 
gränsen, 2 ex., d:o, V om brandtornet; Överkalixvägen, 14 km åt V, 500 m 
söderut efter Kronans rågång, 1 ex.; 7,5 km NV om Övertorneå, vid en liten 
biväg, 1 ex.; 4,9 km NV om Övertorneå, under l:a »a» i Hiirivaara, 5 ex.; 3:e 
Isovaaras SV-sluttn., några ex.; 6 km NV om Övertorneå, berget p. 158, 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196b) : 2



FLORAN I ÖVERTORNEÅTRAKTEN 401

nära toppen. II: 2 km S om Armasjärvis SV-ände, vid foten av Songankin- 
rova; Po. Kuusivaara, t. a., liksom på o. vid stigen S-ut u])pe på höjden; 
Et. Honkanenvaara, S-sluttn., rikl.; Paljukkavaaras Ö-sluttn., 1 ex.

P. rotundifolia. Allmän, särskilt i något fuktig skog.
P. rotundifolia var. norvegica. öt: Soukolojärvi (Karl-Gustaf Luttu, 

det. C. G. Alm).
P. chlorantha. Mindre allmän. Öt: 5,5 km SY om Övertorneå, N om lilla 

tjärnen, 5 ex. (5/7 1936); S^ om Valkeavaara; 17 km NV om Övertorneå, 
Pahtalakis V-sluttn. (1945); Salolakis N-sluttn., 1 ex. (1948); Kuivakangas, 
skogen N om Tapani (maj 1960); d:o, V om p. 158; Hiirivaara, under l:a 
»a» i namnet, 5 ex.; 500 m Ö om Armasjärvis NÖ-ände, rikl.; Pullinki; Raita- 
järvibergets SV-sluttn. ök: Lilla Lombberget (16/7 1959). II: Et. Honkanen
vaara, S-sluttn. (19/7 1961); Säävaaras SV-brant.

Ramischia secunda. Allmän.
Ledum palustre. Allmän.
Andromeda polifolia. Allmän.
(*)Chamaedaphne calyculata. I Övertorneå och Hietaniemi har jag fun

nit en mängd lokaler, i regel så nära älven, att vårfloden nått dit. En utför
ligare artikel finns i Bot. Not. 1948.

Arctostaphylos uva-ursi. Rätt vanlig, särskilt på torra backar och berg.
Vaccinium vitis-idaea. Allmän. — F. leucocarpum. Här och där på van

liga lingonmarker. I regel någon m2, men på vissa lokaler kan man plocka 
10-tals liter. Öt: Isovaara, på 4 ställen; Korpilombolovägen, dikeskanten 
ung. vid km 6 och 10; Salolaki (enl. uppg.); Käyrävaara, enst.; Valkeavaara, 
enst.; Puostijärvi, Lankkuvaara; Kannusvaara; SV-sluttn. av Kontiovaara, 
Rautavuori, 2 lok. H: Kotavaara vid Ekfors, på 2 ställen (enl. uppg.).

V. uliginosum. Allmän.
V. myrtillus. Allmän. — F. epruinosum (formen med svarta bär, s. k. 

Mariebär) finns också. Öt: Isovaara; Ruskola.
V. oxycoccos. Troligen allmän. Jag har i regel ej undersökt, vilken form 

som växer här. Ofta finns bär i rätt avsevärda mängder, men det är för 
kallt, när bären frusit och blivit lämpliga att använda. 1938 plockade jag 
12 1 på 4 timmar. Öt: Puostijärvi (10/7 1957); myren 1 km SV om ITirvijärvi. 
II: Ylikoski; myren S om Armasjärvi.

V. microcarpum. Allmän.
Calluna vulgaris. Allmän. Förekommer även med vita blommor.
Empetrum hermaphroditum. Allmän.
Primula veris. Öt: äng 1 km V om Övertorneå, 1 ex. (juni 1939); Ruskola, 

äng på S-sluttn., 1 kraftigt ex. med flera blomstjälkar (juni 1939). Tillfällig. 
Nu utgången.

*Lysimacliia vulgaris. Rätt vanlig i buskage och på något fuktiga ängar 
efter älven. Öt: Kattilakoski, särskilt strax N om Myllytalo (1938, 1961); 
Haapakylänsaaris N-spets; Vähäsaari, särskilt buskagen på Ö-sidan men 
även på ängen; holmen Mikkolas Ö-sida, i buskagen på mitten av ön; 100 m 
S om Salmi bro, i buskage 50 m V om vägen. Ök: omkr. 1 mil S om Över- 
kalix, vid stranden av Kalix älv, nedanför ett stort berg, flera blommande 
ex. (18/7 1960). H: Vuentoforsen. K-G: Matkakoski.

L. thyrsiflora. Allmän vid stränder.
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196/i) : 2
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Trientalis europaea. Allmän.
Gentiana nivalis. Här och där. öt: Hirvijärvi, på torra backar i byn (blom

mar omkr. 10 juli); Kuusijärvi, dels vid gamla gästgivargården (11/7 1940), 
dels etter avtagsvägen dit o. även vid stora vägen c. 2 km S om Kuusijärvi, 
mellan telefonstolparna 126-127 (nu troligen utgången där); Nedre Kuiva- 
kangas (hb. Alida Hermansson); Pello (enl. rektor Yngve Haapaniemi); 
vid Malmströms gård i Pyhäjärvi (enl. Frans Mörtberg, Övertorneå); 
Puostijärvi (1945 enl. Cissi Oja, 1957 på tre ställen där, förutom på Ojas 
tomt även nere vid sommarstugan o. på en liten äng vid vägen 100 m N om 
Ojas); Juoksengi, C. J. E. Wikströms gård, nära n. staketet, utblommade 
ex. (21/7 1961); Aapua (Karin Uusitalo); Jänkisjärvi (Marta Ylinen- 
pää); Vanhaniemi (Lisa Westerberg). De tre sistnämnda lokalerna enl. 
herbarieex. i elevherbarier vid Hermods realskola i Övertorneå.

Polemonium coeruleum. Öt: Övertorneå, som rymling från trädgård.
(*)P. acutiflorum. Här och där, särskilt på fuktig ängsmark. Öt: 1,5 km 

S om Övertorneå, i dike vid Toloinens, rikl. (1936); bortom prästgården, 
i buskbevuxen hage; vid stig på Rautavuoris SY-sida; Haapakylänsaari, 
NÖ-sidan (1940); Kangas, vägskälet o. vid kallkälla i buskage 500 m längre 
åt N samt 200 m Y om Kangas efter överkalixvägen; Syväjärvis NÖ-ände, 
vid laddörr (1940); Övertorneå, Mustaranta, vid kiirrvägen (1942); 250 m N 
om Salmi bro, vid ö. vägkanten; förfallen äng N om Isovaara, ung. där vat
tenledningen till ålderdomshemmet går, rikl. i många år; S-sidan av bäcken 
till Särkijärvi, c. 1 km SV om sjön (spridda ex. h. o. d. 1960, 1961, rikl. 1963).

Symphytum x uplandicum. Öt: vid Matarengi, nedanför färjvägen, i aker 
(1962, det. E. Asplund). Troligen ditkommen med skräp från byn, där den 
odlas.

Myosotis palustris. Öt: Mukkajärvi, åker, 1 ex. (19/7 1944 Helge Rönn- 
qvist).

(*)M. laxa ssp. caespitosa. Vid stränder.
M. arvensis. Allmän på kulturmark.
Asperugo procumbens. Här och där, särskilt på sophögar. Öt: Övertorneå, 

potatisland; Svanstein, på sophög (1940); Hirvijärvi, bakom Johanssons 
ladugård (1955); Juoksengi, nedanför C. J. E. Wikströms hus, i skräphög.

(*)Scutellaria galericulata. Här och där. Öt: Soukolojärvi, vid bäck 
genom byn (1938); Ruskola, bland stenar i kallkällavlopp (1940); Torne älvs 
strand c. 1 km S om sockengränsen mot Pajala (3/7 1940).

Glechoma hederacea. Här och där. Öt: Övertorneå, nedanför skolhemmet, 
ett par m2 (1936-1945, sedan har byggen förstört lok.); d:o, äng i närheten 
av föreg. lok. (1944); d:o, bland snickare Lehtos hallon (1945); d:o, på järn- 
vägsslänten nedanför Heikkiläs gård; d:o, på E. Raitas tomt, under rönn
häcken; d:o, gräsmatta på folkhögskolans område (i blom 21/5 1963); 1 mil 
VNV om Övertorneå, Pirttimaa barackläger, på 2 ställen Ö om Orjasjoki 
(1960, 1961).

Prunella vulgaris. Allmän på ängsartad mark. — F. ft. alb. Öt: 1,5 km S 
om Övertorneå, på äng ovanför gamla landsvägen.

Galeopsis bifida. Öt: Övertorneå, som trädgårdsogräs. H: på brantberget 
Säävaaras SV-brant, trol. spontan förekomst.

G. tetrahit. Öt: Övertorneå, på kulturmark; Pirttimaa barackläger (1946). 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196b): 2
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G. speciosa. Öt: Övertorneå, på odlad mark.
Lainium album. Öt: Övertorneå, i mitt trädgårdsland (ett par år kring 

1940); d:o, i lärarinnan Sigrid Grapes trädgård (sedan omkr. 1945, ännu 
kvar 1963). Kom dit med andra plantor, troligen från Stockholmstrakten.

L. purpureum. Öl: Övertorneå, tillfällig i trädgårdsland (22/9 1954).
L. moluccellifolium. Öt: Pirttimaa barackläger, vid en stallgavel (7/10 

1945, 1946, det. E. Asplund). — Ny för Norrbotten.
L. amplexicaule. Öt: Övertorneå, skolträdgården (1951); d:o, skolköks- 

lärarinnan Sofia Styrmans trädgård (1946 o. flera år efteråt); Juoksengi, 
C. J. E. Wikströms gård.

Stachys palustris. Öt: c. 6 km NV om Övertorneå, Hiirivaaras n. fot, 
»prästgårdsfäboden», vid en ladugård e. dyl. (1945); Pirttimaa barackläger 
(1948).

(*)Mentha arvensis. Öt: Övertorneå, avskrädeshögar vid älven, på två 
ställen.

Solanum nigrum. Öt: Övertorneå, i skolträdgården, flera ex. (1948, det. 
E. Asplund).

S. nitidibaccatum. Öt: Övertorneå, skolträdgården (1948, det. E. Asp
lund: »troligen»),

Verbascum thapsus? Öt: Övertorneå, i skolträdgården (1950).
V. nigrum x thapsus? Öt: Övertorneå, dike vid kyrkan, nära gräsmatta, 

1 ex. (det. C. G. Alm: »troligen»).
Linaria vulgaris. Öt: Övertorneå kyrkby, h. o. d., ofta odlad; Ruskola, 

landsvägsdiket; barackläger 10 km VNV om Övertorneå; Pello (1938 hb. 
Edvin Haapaniemi).

Chaenorrhinum minus. Öt: Övertorneå, utanför min bostad, vid bron, 1 
ex. (1959 E. Julin). K-G: Karungi station, vid växeln nr 15 (1957-1958), 
d:o, vid högtalarstolpen (1960-1961) o. vid plattformens sydligaste del 
(1961). — I Haparanda fanns den rikligt vid slagghögarna nära lokstal
larna.

Scrophularia nodosa. Öt: Övertorneå, förvaltningsbyggnadens trädgård, 
tillfällig (1953). Ditkommen med plantor.

*Limosella aquatica. Öt: Övertorneå, i älven nedanför prästgården; Sou- 
kolojärvi (enl. Lohammar).

Veronica longifolia. Mycket allmän å något fuktiga lokaler, såsom strän
der, diken och vid bäckar. Kan betecknas som karakteristisk för trakten. — 
(*)F. ft. alb. Öt: Korpikoskis sydligaste del, 1 ex. (28/7 1940); sö. stranden 
av Orjasjärvi (före sänkningen), 1 ex.

V. serpyllifolia ssp. euserpyllifolia. Tämligen vanlig i fuktiga diken o. dyl.
(*)V. serpyllifolia ssp. humifusa. Öt: Ruskola, bäck från kallkälla, 1,7 km 

S om Övertorneå, vid järnvägen (1939); Hanhinvittikko, vid gölen (1943); 
Orjasjärvi, c. 200 m S om Myllymäki, vid bäck (1946).

V. arvensis. Öt: Pirttimaa barackläger (1945, 1946); Armasjärvis NÖ- 
ände, vid f. d. barack, 1 ex. (1947).

V. agrestis. Öt: Övertorneå, i min trädgård, tillfällig (1939); Pirttimaa 
barackläger, flera rika förekomster (1945, 1946); Hirvijärvi, i min broders 
trädgård, 1 ex. (1949).

V. chamaedrys. Här och där. Öl: Övertorneå, 3 lok., bl. a. banvallen vid s.
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196b): 2
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växeln; Ruskola, fägatan ovanför Viklunds-Jaakos; Outila fäbodar, sö. 
delen; Hirvijärvi, Oskar Jönssons skräphög; Mäntymaa barackläger 
(1960). H: Armasjoki, nära gamla kvarnen.

V. scutellata. Här och där. Öt: Ruskoladalen, fårkätte 300 m SÖ om »2» i 
p. 72; Turovaara V om Övertorneå, vid bäck; kallkälla 3 km S om socken
gränsen mot Pajala, vid älven; Juoksengi, älvstranden; Hanhinvittikko, 
50 m N om gölen o. 500 m V om densamma, vid bäck; 4 km NV om Över
torneå, i kallkällavlopp; Saarijärvihöjden, c. 400 m V om sjön, i pöl.

V. officinalis, öt: Salolaki, SV-branten o. Ö-sluttn.; Pullinki, Ö-slutt- 
ningarna, mycket allm. (i blom 22/6 1937); Pitkäminvaara, c. 5 km N om 
Soukolojärvi; Mäntymaa barackläger (1960).

Melampyrum pratense. Allmän.
M. silvaticum. Allmän.
Euphrasia brevipila ssp. tenuis. Allmän på torra backar.
E. frigida. På berg. Öt: Salolaki; Vittak ero; Isovaara vid Puostijoki; Iso- 

vaara S om kyrkbyn; Hiirivaara; Valkeakoski; på en låg liten holme N om 
Kylänsaari.

Odontites verna. Öt: Övertorneå, v. delen, på äng, där höupplag funnits 
(1946); 6 km VNV om kyrkbyn, i en liten skräphög (2/10 1945).

Rhinanthus minor. Allmän.
*Bartsia alpina. Vid älven. Öt: Kattilakoski, på flera ställen; Kuiva- 

kangas (Alida Hermansson); Haapakylänsaaris V-sida; från Pajalagrän- 
sen till 3 km N om Pello sträckvis mycket allm.; på sträckan Valkeakoski- 
Korpikoski allm. K-G: v. stranden av långa viken vid Ylikoski.

(*)Pedicularis sceptrum - carolinum. Öt: Kattilakoski, i strandsnåren; 
Haapakylänsaari, c. 400 m rakt N om prästgården, tillsammans med finn- 
myrten (1958, kanske = PIellsings lokal från 1899); d:o, vid ö. stranden; 
h. o. d. från n. sockengränsen 6 km mot Pello; Vähäsaari o. Vasikkasaari 
utanför Övertorneå; mellan Valkeakoskis s. del o. Svanstein, h. o. d.; V- 
sidan av den långa viken 1 km N om Svanstein; 1 km S om Nivarova, p. 58, 
i strandsnår; 1 km N om Korva; NV om Kuusijärvi, på båda sidor om vägen; 
d:o, 2 km längre åt NV. II: mellan Risudden o. Bäckesta, vid en bäck (enl. 
hb. Maja Svahn); Ylikoski, mitt för n. stenarmen, vid ett bäckutflöde o. 
klippskreva i strandkanten något längre åt S. K-G: Penikkajokis v. strand, 
75 m S om Penikkajärvi.

P. palustris ssp. borealis. Här och där. — *F. ochroleuca. Öt: Kattilakoski; 
S om Juovijoki, 400 m NV om bron.

*P. lapponica. P: N om Kardis, bland granar å älvbrinken. Öt: Övertorneå 
(M. Engstedt, Riksmuseets hb.).

Pinguicula vulgaris. Här och där, vanligen några få ex. Rikligt i II: myren 
Som Armasjärvi.

P. villosa. H: v. myrkanten omkr. 1 km S om Hosiojärvi.
Utricularia vulgaris. I kallkällor och bäckar.
U. intermedia. Här och där.
U. minor. Öl: 100 m N om Hirvijärvis N-ände, i kallkällsurdråg; myr 5 km 

S om Hirvijärvi.
Plantago major ssp. eumajor. Allmän på kulturmark.
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P. media. Här och där på vägkanter och vid f. d. barackläger. ÖL: Ruskola; 
Pirttimaa; Hanhinvittikko. II: Särkilahti Ö om Puostijärvi.

Asperula orientalis. Öt: Övertorneå, ruderatlokal bakom lokstallarna 
(1947).

Galium boreale. Sällsynt. II: Potila, vid älven. K-G: Matkakoski.
G. palustre ssp. eupalustre. Allmän.
(*)G. trifidum. Sällsynt. Öt: Kattilakoski. H: myren S om Armasjärvi.
G. uliginosum. Allmän.
G. verum. Sällsynt. Öt: Övertorneå, på ängen S om tvättinrättningen 

(nu campingplats, 1951); Ruskola, på äng (1940); Hanhinvittikko fäb. (ba
rackläger); 7 km N om Hirvijärvi, Jalorovas övergivna ängar (1960); Pirtti
maa barackläger (1963 Arne Holmer).

G. mollugo. Tämligen allmän kring Övertorneå.
G. aparine. Öt: Orjasvaara barackläger (1946).
G. Vaillantii. Öt: Övertorneå, i kornåker (1940); Pirttimaa barackläger; 

Nedre Kuivakangas, på äng; Alkullen.
Linnaea borealis. Allmän.
Lonicera coerulea. Öt: Övertorneå samhälle, på 5 olika ställen (3 på Särki- 

vaara), i skogsmark. II: 1,5 km V om Luppio station, vid gamla vägen 
(1963). — Den buske jag fann på Särkivaara 1947 trivs bra i trädgården.

Valeriana sambucifolia. Allmän.
Knautia arvensis. Öt: Övertorneå, å bangården mitt för godsmagasinet 

(1949-1961); Ruskola (sedan åtminstone 1935, har spritt sig i omgiv
ningen).

Campanula rotundifolia. Ej vanlig. I regel små bestånd.
C. patula. Efter beredskapstiden var arten rätt vanlig. Öt: Övertorneå 

(1937); Puostijärvi, vid Överkalixvägen (samma år); Hirvijärvi, ängarna 
vid kronotorpen (rikl.) o. även inne i byn; Pello (1940); Kuusijärvi (1940); s. 
delen av Kattilakoski, på en äng, rikl. (1962).

Solidago virgaurea. Allmän, även i skogar.
S. virgaurea var. alpestris. Öt: Isovaaras N-sluttn. H: myren S om Armas

järvi.
Erigeron acre ssp. euacre. Öt: Övertorneå; Ruskola; Kannusjärvi; Pirtti

maa.
E. acre ssp. politum. Öt: Vähäsaari utanför Övertorneå; Jänkisjärvi; 

Juoksengi (Else-Maj Aasa).
Antennaria dioeca. Allmän.
Gnaplialium silvaticum. Här och där enstaka exemplar i skogar.
G. norvegicum. Öt: 16 km NV om Övertorneå, Vittakero, vid »o» i nam

net (1962).
G. uliginosum. Allmän i diken och på andra fuktiga lokaler.
*G. uliginosum ssp. pilulare. Öt: Övertorneå, färjläget.
Bidens tripartita. Öt: Övertorneå, i skräphög vid älven (aug. 1939-omkr. 

1945); efter Överkalixvägen, c. 7 km V om Övertorneå, på en sophög (1939); 
Pirttimaa (under beredskapstiden); Orjasvaara (d:o). Ej sedd under senare 
år.

Anthemis tinctoria. Öt: Övertorneå, på flera ställen; Ruskola; Kuiva
kangas; Svanstein. Alltid i nysådda vallar. Tacksam att odla.
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(*)Achillea ptarmica ssp. euptarmica. Rätt vanlig i ängsdiken. Öt: Över- 
torneå, flera lok.; holmarna utanför kyrkbyn; Ruskola; Kattilakoski.

A. millefolium. Allmän. Någon gång ser man rödblommiga exemplar.
Chrysanthemum vulgare. Vanlig efter vägarna och i Övertorneå.
Ch. leucanthemum. Allmän på ängar, särskilt kring Ruskola (Öt).
Tripleurospermum maritimum var. inodorum. Allmän.
Matricaria recutita. Öt: Övertorneå, bangården (1947); barackläger 8 km 

åt V, vid stall (1945).
M. matricarioides. Allmän.
Artemisia vulgaris. Ej vanlig. Öt: Övertorneå; Svanstein.
Tussilago farfara. Öt: Övertorneå, 5 lok., på 2 av dessa rikl. blommande, 

på ett ställe i byns s. del täckande ett 1 ar stort område (i blom 16/5 1963). 
K-G: 2 km S om Karungi station, Ö om järnvägen (1947); Ylikoski, små- 
stenig strand vid »1» i p. 31,89.

Petasites frigidus. Här och där på mycket sumpiga lokaler i skog, nästan 
alltid steril. Några fynd i landsvägsdiken. 18 lokaler antecknade från socken
gränsen i N till Kylänsaari i S (Öt) och Posjärv i V (Ök).

Senecio vulgaris. Öt: Övertorneå, på några ställen i byn.
Arctium lappa. Öt: Övertorneå.
A. minus. Öt: Övertorneå, vid banvallen S om semaforen (1949, 1950).
A. tomentosum. Öt: Övertorneå, vid ett gammalt höupplag, 1 ex. (1949, 

1950).
Saussurea alpina. Sällsynt. Öl: c. 200 m S om sockengränsen mot Paj ala, 

20 m från älven; c. 3 km S om föreg. lok., vid kallkällor i älvbrinken; 1 mil 
VNV om Övertorneå, vid Orjasjoki, 1 km N om bron.

Carduus crispus. Mycket allmän å ängsmark och i åkrar.
Cirsium palustre. Öt: Hanhinvittikko, mot myren p. 172, på kanten av 

skogsdike, c. 10 ex. (1937 Frans Mörtberg, Övertorneå); Outila fäbodar, 
vid den stora kallkällan åt V (2 blomex. 1937, 7 ex. 1961); Kuusijärvi, syd
ligaste ängen V om landsvägen (2 ex. 1940, 3 ex. 1942, 12 ex. 1943), d:o, Ö 
om landsvägen (1960); Armasjärvis NÖ-ände, 1 jätteex. (1961). H: efter 
Koirajoki, c. 1 km S om landsvägen mot Överkalix.

C. heterophyllum. Allmän både på ängar, vid bäckar och på fuktig mark 
i skog. — F. albiflorum. Öt: Övertorneå, nedanför järnvägen, på Anttis 
äng (1940); Ruskola, på Ö-sidan om vägen, 4 m från denna, 16 blomex. 
(1940).

C. arvense. Öt: Övertorneå, avstjälpningsplatsen vid järnvägens slut
bom; d:o, Oskar Mörtbergs tomt mitt för Röda Kvarn; d:o, vid nya 
idrottsplanen, landsvägsdiket; Ruskola, landsvägsdiket vid Jaakos; flera 
barackläger.

Centaurea jacea. Öl: Juoksengi (Rune Aasa).
C. cyanus. Öl: Övertorneå, sedd ett par gånger i åkrar.
C. scabiosa. Öt: Ruskola, vid gamla landsvägen (1947).
Lapsana communis. Öt: Övertorneå, gamla sopplatsen N om Isovaara, 

1 meterhögt ex. med frukt (1953); Orjasvaara, baracklägret (1946).
Leontodon autumnalis. Allmän.
Tragopogon pratensis ssp. eupratensis. Öl: Övertorneå, v. delen, vid ett 

Kronans höupplag, 1 ex. (1945); nära järnvägens godsmagasin, 1 ex. (1947); 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196b): 2
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vid järnvägens stoppbom (1 ex. 1948, 6 ex. 1949, 1 ex. 1959); Juoksengi, 2 
blomex. (1961 Dagny Wikström).

Sonchus arvensis. Öt: Övertorneå, nära älven (Mustaranta); d:o, bakom 
lokstallarna; d:o, skolträdgården; d:o, sopplatsen S om byn; Orjasvaara, 
Pirttimaa o. Hollasenmaa barackläger.

S. oleraceus. Öt: Övertorneå, sopplatsen vid Isovaaras n. fot (1950, 1960).
S. asper. Öt: Övertorneå, i ett potatisland i byn, 1 ex. (1956).
(*)Lactuca sibirica. Vanligen i strandsnår. Öt: Vähäsaaris nö. strandsnår

(1938-1961); Niskanpää, vid bäcken N om Myllytalo, på båda sidor om 
densamma (1938); Vasikkasaari, 4-5 m bakom Riksröse nr 40; bäcken 400 
m S om sammanflödet av Kannusjoki-Ylinenjoki, 700 m V om landsvägen; 
Haapakylänsaaris NÖ-sida (1940); 100 m S om sockengränsen mot Pajala, 
strandsnår; strax NV om kyrkbyn, 200 m S om Salmi bro, på nybruten 
mark, rikl. (1940-1950); Orjasjokis v. strand, å ängsartad lok. vid en liten 
bäckkrök ung. vid »i» i namnet Orjasjoki.

L. macrophylla. Öt: Övertorneå, i ö. landsvägsdiket mitt för kyrkan 
(1936-1940). Vägbreddning förstörde lokalen. Troligen flykting från folk
högskolan.

L. alpina. Tämligen vanlig på bergssluttningarna, särskilt någon mil V 
om älven. Jag har antecknat 30 lokaler i Öt mellan Pullinki och Salolaki.

Crepis tectorum. Öt: Övertorneå; Ruskola.
Taraxacum (Spectabilia) croceum. Öt: 2 km N om Övertorneå; Pirttimaa 

fäb.; S om Hirvijärvi; Kuusijärvi. Nära kallkällor.
T. (Vulgaria) aequilobum. Öt: Övertorneå.
T. angustisquameum. Öt: Övertorneå, 3 lok.
T. caespitans. Öt: Övertorneå, 9 lok.; Kuusijärvi.
T. campylum. Öt: Övertorneå, en mängd lok.; Hanhinvittikko, Puosti- 

joki, vid bron. H: Murmanki.
T. canorubens. Öt: Övertorneå-Haapakylä, allm. H: Armasjokis strand.
T. crebridens. Öt: Övertorneå, 1 lok.
T. duplidens. Öt: 7 km V om Övertorneå, vägkant
T. fasciatum. Öt: Övertorneå, 2 lok. Ök: Vallsjärv.
T. longisquameum. Öt: Övertorneå; Kuusijärvi.
T. obliquilobum. H: Armasjärvi, vid minnesstenen.
T. recurvum. Öt: Övertorneå. H: Armasjärvistenen.
T. remotijugum. Öt: Övertorneå; Haapakylä; Pirttimaa fäb.; S om Puosti- 

jokibron.
T. retroflexum. öt: Kuusijärvi. Ök: Vallsjärv.
T. septentrionale. Öt: ängen S om Puostijokibron.
T. subintegrum. Öl: Ylivainios äng S om Haapakylä.
Hieracium (Pilosellina, Macrolepidea) peleterianum ssp. hysginum. Öl: 

Salolaki; Hiirivaara. — Ny för Sverige. Båda fynden gjordes 1936. På den 
förra lokalen lever växten kvar och tycks trivas bra, under det att den på 
lokalen å Hiirivaara troligen gått ut.

H. (Auriculina) auricula. Öt: 7 km NV om Övertorneå, gammal fäbod, 
barackläger.

H. (Collinina, Suecica) suecicum (coll.). Öt: 7 km NV om Övertorneå, 
Mäntymaa f. d. barackläger (1960); V om Haapakylä (Kangas).
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H. (Collinina) transbottnicum. Öt: Ruskoladalen, äng.
H. (Praealtina, Praealta) septentrionale. Öl: c. 7 km NV om Övertorneå, 

Mäntymaa f. d. barackläger (1960).
H. (Cymosina, Cymosa) arctogenum. Öt: Övertorneå.
H. contractum. Öt: 4 km S om Övertorneå, i landsvägsdiket.
H. (Glomerata) glomeratum (coll.). Fl: gammalt barackläger något 100- 

tal m N om Armasjärvi by (1960).
H. (Vulgata, Silvaticiformia) christianiense. Öt: Övertorneå, sjukstuge- 

området, på Särkivaara (1960).
H. (Vulgata, Vulgatiformia) subarctoum. öt: 2 km V om Pirttijärvi, 

vid stig. Fl: sumpskogen S om Armasjärvi; Paljukkavaara.
H. (Rigida) cruentiferum. Öt: Ruskola, vid gamla landsvägen.
H. dolabratum. Jt: Paljukkavaara, myrkant å toppartiet (1960).
H. lapponicum (eller mycket närstående art). Fl: grustag N om Luppio- 

vaara (1960).
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Introduction.

The effect of salts on the fluidity of the protoplasm has been 
treated by different authors in a great number of works, in which 
two trends of opinion concerning the action of sodium, potassium 
and calcium ions have been developed. According to the one view
point, which is represented by, among others, Timmel (1927), 
Takamine (1939), Genkel & Cvetkova (1950), and Genkel & 
Badanova (1956) calcium will produce a lower fluidity (i.e., a higher 
viscosity) than sodium and potassium ions. According to the other, 
which is based on experiments of, among others, Heilbrunn (1923), 
Cholodny (1923), Weber (1924), Heilbrunn & Daugherty (1931), 
and Northen & Northen (1939), the action of the ions is the 
opposite, i.e., calcium ions produce a higher fluidity than sodium 
and potassium ions.

In the present work an account is given of some experiments on 
the effect of these ions on the fluidity of the protoplasm. The investi
gations have been carried out with the centrifuge method. The inten
tion has been to study the effect of a treatment with the ions in question 
and how this effect can vary under some different conditions. The 
protoplasmic background of the ionic effect, on the other hand, will 
not be dealt with.

The expression “fluidity” has been preferred to its antonym 
“viscosity”. As used here fluidity connotes the rate of motion of the 
chloroplasts, such as can be investigated in the centrifugation of 
leaves or pieces thereof. After centrifuging the chloroplasts are col
lected at one edge of a cell. In certain cases even the whole proto-
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plasm is detached from its natural site and is collected at one edge 
of the cell. This occurs particularly easily during high speeds of 
centrifugation. In order to avoid this, the extent of movement of the 
chloroplasts has been studied during a moderate speed of centrifu
gation and during such a period of time that only some of the chloro
plasts have moved. However, there are also other factors in addition 
to the fluidity of the protoplasm (in its physical sense) that can 
influence this movement (Virgin 1951, Heilbrunn 1958).

Methods.

Plant material. As the experimental material the following have 
been employed: Etodea densa, Chenopodium album and Beta vulgaris 
var. rubra (Egyptian flat-round dark red). Elodea densa was culti
vated in indoor tanks in greenhouses and the other two plants out
doors.

For the experiments leaves were chosen which were almost or 
fully developed. From Elodea densa the leaves were taken about 6 
to 12 cm below the apex; leaves from the same shoot were used for 
one experiment. For each individual experiment with Chenopodium 
album and Beta vulgaris leaves were chosen from plants in the same 
developmental stage.

Salt solutions. The salts used were NaCl, KC1 and CaCl2. In the 
experiments intended for comparison of the ions isoosmotic solutions 
were prepared, i.e., the concentration of a CaCl2 solution was § 
molar of a NaCl or KC1 solution.

Pretreatment of the experimental objects. Under normal conditions 
the fluidity of the protoplasm is changed continuously. These changes 
in fluidity stop first after the leaves are stored in darkness for 48 to 
72 hours and are resumed as soon as the leaves are subjected to 
light (Stålfelt 1946, Virgin 1951). If one desires to study the ionic 
effect on fluidity it is therefore necessary first to bring this into 
equilibrium by storing the leaves in darkness for at least 48 hours.

The treatment in darkness and the salt addition were carried out 
by placing excised leaves of Chenopodium album and Beta vulgaris 
in beakers with the stalks in the different salt solutions. The leaves 
of Elodea densa were placed in Petri dishes containing the different 
solutions. In this way the leaves of Chenopodium album were stored 
in a dark room for 48 hours and the leaves of Elodea densa and 
Beta vulgaris for 72 hours. In certain experiments the leaves were 
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exposed to the salt solutions only for some hours before the centri
fugation; during the rest of the time in the dark room they were in 
tap water.

The salt concentration within the plasma itself could not be deter
mined. The data concerning the concentrations given in the follow
ing thus apply only to the solutions with which the experimental 
objects have been treated.

If the water content of the cells is decreased the fluidity of the 
protoplasm is changed (Stålfelt 1954). In order to prevent the 
occurrence of such a deficit the leaves of Chenopodium album and 
Beta vulgaris were placed in a closed plastic container (volume 5 
liters) during the last 24 hours in the dark room.

Only faint red light was used for the work in the dark room. The 
experiments were performed at room temperature.

Determinations of fluidity. These were carried out with the centri
fuge method according to Stålfelt (1954).

The leaves of Elodea densa were centrifuged whole. From the 
other leaves a piece (c. 10 mm long and 3-4 mm wide) was excised 
from about the middle of the leaf, a few millimeters from the central 
nerve with the cut in the longitudinal direction of the leaf. The 
peripheral parts of the leaf were avoided as the fluidity is lower 
there (Stålfelt 1954). After centrifugation the centrifuge tubes 
containing the leaf samples were placed in boiling water for a few 
minutes in order to fixate the chloroplasts in their position.

In the experiments two centrifuges from AB Winkelcentrifug, 
Stockholm, were employed: one type Wifug XY with a radius of 
8 cm and a maximum speed of 7000 r.p.m., the other type Wifug 
BM with a radius of 9 cm and a maximum speed of 3500 r.p.m. 
The leaves of Elodea densa were centrifuged in the latter for 2 minutes 
at a speed between 1000 and 2100 r.p.m. The hrst-mentioned type 
was used for the other experimental objects. The leaves of Cheno
podium album were centrifuged for 6 minutes at a speed varying 
between 5000 and 6000 r.p.m. and the leaves of Beta vulgaris for 
6 minutes at a speed between 3800 and 5000 r.p.m. In each experi
ment a speed suitable for the occasion had to be worked out (see in 
the following concerning the variation of the fluidity).

Only relative determinations of the fluidity were made. As a 
measure of this the author used the amount of chloroplasts that had 
been moved during the centrifugation. This amount was estimated 
in tenths of the maximum, i.e., that which showed displacement of
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all the chloroplasts of the cells. The value 0 thus means that no 
displacement could be observed, whereas 10 indicates that all chloro
plasts in all cells have collected at the distal edges of the cells. The 
observations were made on the upper side of the leaves (the palisade 
cells of Beta vulgaris and Chenopodium album). For this purpose a 
dissecting microscope was employed.

Treatment of the experimental values. Each experiment constitutes 
a comparison of the fluidity in a number of leaves that have been 
allowed to take up different salts but otherwise have been subjected 
to the same pretreatment.

The fluidity could vary considerably at different occasions in 
leaves with the same pretreatment. Furthermore, the fluidity varied 
during the course of the season. This variation depended not only 
on the increasing age of the leaves, for it could be demonstrated 
also in leaves of the same age at different times. For this reason, 
the same speed of the centrifuge could usually not be used at the 
different occasions. Further, the speed had often to be changed for 
different concentrations at one occasion. Consequently, the values 
from the various experiments could not be combined, but each 
experiment had to be treated alone. The values were collected in 
tables, showing for each individual experiment the means of the 
fluidity (as determined in the centrifugations) together with the 
difference between the means and the standard error thereof. Only 
from some of the experiments it was possible to combine the values 
and to express the effects at the different concentrations in a relative 
scale. These values are represented in diagrams.

Effect of the ions at different concentrations.
1. Experiments with Elodea densa.

The majority of the experiments were performed with leaves that 
had been in salt solutions for 72 hours (Table I, II and III). In a 
smaller number of experiments the leaves had been in the solutions 
only for some hours before the centrifugation (Table IV).

Table I is a comparison of the values from experiments in which 
the action of Na and Ca on the fluidity was determined. As is seen 
from the table Ca has produced a higher fluidity than Na at higher 
concentrations, whereas at lower concentrations Na has produced a 
higher fluidity than Ca. At an intermediate concentration (Na 0.010 
M and Ca 0.007 M) in some cases Na has given the higher fluidity 
and in other cases Ca. The values at this concentration are distributed 
So. Bot. Tidskr., 58 (196i) : 2
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Prior to measurement the leaves had been in the salt solutions for 72 hours. The 
number of leaves in each solution was normally 8.

The table is combined of values from experiments made at different occasions. 
The fluidity is expressed as the amount of chloroplasts that had been moved during 
the centrifugation, estimated in tenths of the maximum. For each experiment the 
table gives the means of the fluidity after the different salt treatments together with 
the difference between the means and the standard error thereof. For each concentra
tion the experiments are arranged in order from the most positive to the most negative 
value of the difference between the effects of the ions. Thus, when the differences 
are positive the first mentioned ion has given the highest fluidity, and when the values 
are negative the second ion has given the highest fluidity.

Table I. Comparison between the effects of Na and Ca on the fluidity
of the protoplasm in leaves of Elodea densa.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference
between
means,
Na-Ca

Standard
error

Na Ca

Na 0.09 M 7.0 4.3 2.7 1.0
and 5.5 4.5 1.0 0.7

Ca 0.06 M 6.0 5.1 0.9 0.9
2.8 4.1 -1.3 1.0
2.5 4.3 -1.8 1.1
5.9 8.0 -2.1 0.7
3.8 6.5 -2.7 0.7
2.9 6.9 -4.0 0.6
3.1 7.1 -4.0 0.6
3.5 7.5 -4.0 0.9
1.6 7.6 -6.0 0.6
2.6 8.6 -6.0 0.5
3.1 9.8 -6.7 0.4

Na 0.06 M 6.0 6.3 -0.3 1.0
and 2.9 3.8 -0.9 0.5

Ca 0.04 M 2.1 3.5 -1.4 0.4
2.9 5.0 -2.1 0.7
3.8 6.3 -2.5 0.9
3.9 6.6 -2.7 0.8
3.0 6.0 -3.0 0.7
4.0 7.3 -3.3 0.7

Na 0.010 M 5.9 3.5 2.4 0.5
and 4.3 2.0 2.3 0.7

Ca 0.007 M 7.1 4.9 2.2 0.7
5.6 3.9 1.7 0.9
3.5 1.9 1.6 0.9
3.1 1.8 1.3 0.8
2.0 1.0 1.0 0.6
3.6 3.0 0.6 0.5
3.8 3.4 0.4 0.7
6.1 5.8 0.3 0.7
2.9 3.0 -0.1 0.5
4.6 5.3 -0.7 0.5
4.1 4.9 -0.8 0.7
5.9 6.9 -1.0 0.8
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Table I (continued).

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference
between
means,
Na-Ca

Standard
error

Na Ca

6.3 7.9 -1.6 0.6
1.6 3.8 -2.2 0.7
4.2 6.7 -2.5 1.3

Na 0.0010 M 4.4 2.6 1.8 0.5
and 3.4 1.6 1.8 0.4

Ca 0.0007 M 3.9 2.1 1.8 0.4
8.3 6.9 1.4 0.7
4.1 2.8 1.3 0.5
3.3 2.1 1.2 0.5
4.5 3.5 1.0 0.5
7.1 6.3 0.8 0.5
3.1 2.8 0.3 0.8
4.4 4.1 0.3 0.7
4.6 5.1 -0.5 0.8
2.9 3.9 -1.0 0.5

Table II. Comparison between the effects of K and Ca on the fluidity 
of the protoplasm in leaves of Elodea densa.

Otherwise as in Table I.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference
between
means,
K - Ca

Standard
error

K Ca

K 0.09 M 1.9 2.9 -1.0 0.7
and 2.0 4.5 -2.5 0.5

Ca 0.06 M 1.3 4.3 -3.0 1.0
1.4 5.1 -3.7 0.7

K 0.06 M 4.3 6.3 -2.0 1.0
and 2.6 5.0 -2.4 0.7

Ca 0.04 M 1.1 3.5 -2.4 0.4
1.3 3.8 -2.5 0.5
1.8 5.0 -3.2 1.2
3.0 6.3 -3.3 1.2
2.4 6.0 -3.6 0.7

K 0.010 M 4.3 4.9 -0.6 0.9
and 2.6 3.9 -1.3 0.5

Ca 0.007 M 3.6 4.9 1.3 0.6
5.9 7.9 -2.0 0.7

K 0.0010 M 3.9 4.1 -0.2 0.6
and 2.4 2.8 -0.4 0.5

Ca 0.0007 M 2.1 2.6 -0.5 0.4
4.5 5.3 -0.8 0.8
4.3 5.1 -0.8 0.7
3.3 5.3 -2.0 0.8
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Otherwise as in Table I.

Table III. Comparison between the effects of Na and K on the
iluidity of the protoplasm in leaves of Elodea densa.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference
between Standard

Na K
means,
Na-K

error

Na 0.09 M 6.0 1.4 4.6 0.6
and

K 0.09 M
5.5 2.0 3.5 0.6

Na 0.06 M 2.9 1.3 1.6 0.4
and 2.1 1.1 1.0 0.4

K 0.06 M 3.0 2.4 0.6 0.5
2.9 2.6 0.3 0.4
3.8 4.3 -0.5 0.8

Na 0.01 M 7.1 4.3 2.8 0.7
and 4.1 3.6 0.5 0.6

K 0.01 M 6.3 5.9 0.4 0.7
Na 0.001 M 4.4 2.1 2.3 0.5

and 4.1 2.4 1.7 0.6
K 0.001 M 4.4 3.9 0.5 0.6

4.6 4.3 0.3 0.6

Table IV. Comparison between the effects of Na and Ca on the 
fluidity of the protoplasm in leaves of Elodea densa.

Prior to measurement the leaves had been in the salt solutions for 1 to 6 hours. Other
wise as in Table I.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference
between Standard

Na Ca
means,
Na - Ca

error

Na 0.09 M 4.3 4.6 -0.3 0.9
and

Ca 0.06 M
3.8 6.0 -2.2 0.7

Na 0.010 M 5.3 3.0 2.3 1.1
and 4.0 2.5 1.5 0.6

Ca 0.007 M 3.9 2.5 1.4 0.4
3.5 2.3 1.2 0.6
7.8 6.5 1.3 0.8
5.6 4.8 0.8 0.9
4.0 3.4 0.6 0.8
6.5 6.6 -0.1 0.5
2.1 2.4 -0.3 0.3
5.0 6.4 -1.4 0.8
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- Na O— 
0.0 010 M

Ca •—. 
. 0.0007 M
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Na 0.010 M

Ca 0.007 M
K X--

- 0.0010 M 0.09 M0.010 M

0.09 M

ion concentration
Fig. 1. Fluidity of the protoplasm in leaves of Elodea densa after treatment with NaCl, 
KC1 or CaCl2 for 72 hours, expressed in per cent of the value obtained after treatment 
with NaCl in a concentration of 0.0010 M. The abscissa refers to the iso-osmotic con
centration of the salts employed. For this reason the molar concentration of the various 

ions differs at the points given on the abscissa.

in such a manner that an actual difference probably may exist and 
that sometimes the one and sometimes the other ion can give the 
higher fluidity. Also at other concentrations a few experiments have 
given results which diverge from those of most experiments.

Table II shows the fluidity after treatment with K and Ca. At all 
the concentrations employed Ca has produced higher jluidity than K. 
At the lowest concentration (K 0.0010 M and Ca 0.0007 M) the 
difference is, of course, slight, but in calculating with the analysis 
of variance in all experiments within this concentration (Snedecor 
1956, pp. 291-293) a significant (*) difference between the action 
of K and Ca has been obtained.

In Table III the fluidities after treatment with Na and K are com
pared. Of these two substances Na has produced higher fluidity than K.

Experiments have also been made to compare the effect of dis
tilled water with that of the different salts on the fluidity. Here, 
however, the results have been entirely too divergent to permit any 
conclusions.
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Table IV shows the fluidity after treatment with Na and Ca for 
periods varying between 1 and 6 hours. The values are divided on 
the whole as in Table I, which shows experiments with these ions 
during a longer period of treatment.

A survey of the changes in the fluidity with the concentration of 
the salts employed is found in Figure 1. The fluidity has been expressed 
in per cent of the value obtained after treatment with Na in a con
centration of 0.0010 M. The curves have been constructed with the 
help of the means from such experiments where different concen
trations have been used.

The experiments with Elodea densa have shown that the investi
gated ions affect the condition of the protoplasm and that they 
increase the fluidity in the following order: at high concentration 
Ca > Na > K and at low concentration Na > Ca > K.

Table V. Comparison between the effects of Na and Ca on the 
fluidity of the protoplasm in leaves of Chenopodium album.

Prior to measurement the leaves had been with the stalks in the salt solutions for 
48 hours. The number of leaves in each solution was normally 6-8. Otherwise as

in Table I.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference
between Standard

Na Ca Na — Ca

Na 0.3 M 2.0 4.2 -2.2 1.0
and

Ca 0.2 M
1.5 4.2 -2.7 1.0

Na 0.10 M 0.2 1.5 -1.3 0.8
and 2.6 5.3 -2.7 0.8

Ca 0.07 M 1.4 4.1 -2.7 1.1
1.8 6.3 -4.5 0.8

Na 0.010 M 3.7 2.2 1.5 1.0
and 1.6 3.4 -1.8 0.8

Ca 0.007 M 0.8 3.0 -2.2 0.9
3.2 5.7 -2.5 1.3

Na 0.0010 M 3.0 2.0 1.0 0.9
and 5.8 5.7 0.1 1.0

Ca 0.0007 M 4.1 4.8 -0.7 1.0
3.3 4.5 -1.2 0.6
2.4 3.8 -1.4 0.9
3.8 5.6 -1.8 0.7
3.4 8.4 -5.0 1.3
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2. Experiments with Chenopodium album.

The fluidity measurements were made with leaves whose stalks 
have been in the different salt solutions for 48 hours (Table V-X).

Table V shows the values from experiments in which the effects 
of Na and Ca have been studied. Here Ca has given a higher fluidity 
than Na at all the concentrations employed.

From Table VI it is seen in comparing the effects of K and Cathat 
Ca has produced higher fluidity than K.

Table VII shows that no difference in fluidity after treatment with 
Na and K can be demonstrated.

In Table VIII, IX and X the effect of distilled water is compared 
with that of the different salts. Here distilled water has given higher 
fluidity than Na and K, at least at the high salt concentrations. Some 
certain difference in the effect between Ca and distilled water can 
merely be considered to exist at low concentration, where Ca has 
produced the higher fluidity.

Table VI. Comparison between the effects of K and Ca on the fluidity 
of the protoplasm in leaves of Chenopodium album.

Otherwise as in Table V.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference
between Standard

K Ca
means,
K - Ca

error

K 0.3 M 1.1 4.0 -2.9 0.6
and

Ca 0.2 M
1.6 4.5 -2.9 0.8

K 0.10 M 1.3 3.0 -1.7 0.8
and 1.3 5.0 -3.7 1.0

Ca 0.07 M 2.8 6.8 -4.0 1.0
1.4 6.4 -5.0 0.8

K 0.010 M 2.1 1.8 0.3 0.5
and 3.1 2.9 0.2 0.8

Ca 0.007 M 4.3 5.7 -1.4 1.3
4.6 6.0 -1.4 0.7
3.8 5.9 -2.1 1.1
3.3 6.0 -2.7 1.3

K 0.0010 M 3.1 3.3 -0.2 0.5
and 2.9 3.6 -0.7 0.4

Ca 0.0007 M 2.3 3.4 -1.1 1.7
3.7 4.8 -1.1 1.3
3.1 4.6 -1.5 1.0
3.3 6.9 -3.6 1.3
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Otherwise as in Table V.

Table VII. Comparison between the effects of Na and K on the
fluidity of the protoplasm in leaves of Chenopodium album.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference
between
means,
Na-K

Standard
error

Na K

Na 0.1 M 2.8 1.7 1.1 1.2
and 2.4 2.1 0.3 0.6

K 0.1 M 1.8 2.1 -0.3 0.5
2.0 2.8 -0.8 0.9
1.1 2.9 -1.8 0.7

Na 0.01 M 7.3 4.6 2.7 0.9
and 4.1 3.8 0.3 0.6

K 0.01 M 3.4 3.6 -0.2 1.2
3.2 4.3 -1.1 1.3

Na 0.001 M 5.0 4.4 0.6 1.1
and 2.6 2.9 -0.3 0.5

K 0.001 M 3.3 4.4 -1.1 0.6

Figure 2 shows a comparison of the values of the fluidity at 
different salt concentrations, expressed in per cent of the value 
obtained after treatment with Na in a concentration of 0.001 M.

Table VIII. Comparison between the effects of distilled water and Na 
on the fluidity of the protoplasm in leaves of Chenopodium album.

Otherwise as in Table V.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference 
between 
means, 

aq.d. - Na

Standard
error

aq.d. Na

aq. dest. 9.8 5.0 4.8 1.2
and 4.6 1.4 3.2 0.8

Na 0.1 M 3.3 0.2 3.1 0.5
3.7 0.8 2.9 1.0

aq. dest. 3.6 1.6 2.0 0.7
and 4.3 3.7 0.6 1.1

Na 0.01 M

aq. dest. 5.5 3.4 2.1 1.6
and 9.8 7.8 2.0 0.9

Na 0.001 M 4.1 3.8 0.3 0.8
2.6 2.4 0.2 0.8
3.3 5.8 -2.5 0.9
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Otherwise as in Table V.

Table IX. Comparison between the effects of distilled water and K
on the fluidity of the protoplasm in leaves of Chenopodium album.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference
between Standard

aq.d. K
means, 

aq.d. - K
error

aq. dest. 6.9 1.4 5.5 0.8
and

K 0.1 M
4.6 1.3 3.3 0.7

aq. dest. 6.3 3.8 2.5 1.1
and 5.4 3.1 2.3 1.2

K 0.01 M 3.8 3.3 0.5 1.3

aq. dest. 5.3 3.3 2.0 1.4
and 2.6 2.3 0.3 1.1

K 0.001 M 3.1 3.1 0.0 0.6

Table X. Comparison between the effects of distilled water and Ca 
on the fluidity of the protoplasm in leaves of Chenopodium album.

Otherwise as in Table V.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference 
between 
means, 

aq.d. — Ca

Standard
error

aq.d. Ca

aq. dest. 4.7 2.8 1.9 1.2
and 3.3 1.5 1.8 0.9

Ca 0.07 M 6.9 6.4 0.5 0.9
4.6 4.1 0.5 1.0
4.6 5.0 -0.4 1.1

aq. dest. 5.4 2.9 2.5 1.3
and 4.3 2.2 2.1 1.0

Ca 0.007 M 6.3 5.9 0.4 1.0
3.6 3.4 0.2 0.9
3.8 6.0 -2.2 1.4

aq. dest. 3.1 3.3 -0.2 0.6
and 4.7 5.2 -0.5 1.2

Ca 0.0007 M 2.6 3.4 -0.8 1.6
2.6 3.8 -1.2 0.9
4.1 5.6 -1.5 0.9
5.3 6.9 -1.6 1.4
3.3 5.7 -2.4 0.8
5.5 8.4 -2.9 1.6
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Ca
'0.0007 M

aq.dest.

Ca 0.007 M

0.0010 M

0.0010 M •"

v K 0.010 M

'• Ca 0.07 M
Na

0.010 M

K 0.10 M
Na 0.10 M

ion concentration
Fig. 2. Fluidity of the protoplasm in leaves of Chenopodium album after treatment 
with NaCl, KC1, CaCl2 or distilled water for 48 hours, expressed in per cent of the 
value obtained after treatment with NaCl in a concentration of 0.0010 M. Concerning

the abscissa see Fig. 1.

The experiments with Chenopodim album have thus shown that 
Ca gives a higher fluidity than Na and K. At low concentrations of 
Ca the fluidity increases even more than with distilled water.

3. Experiments with Beta vulgaris.

I lie fluidity was studied in leaves whose stalks had been in salt 
solutions for 72 hours (Table XI, XII and XIII). In some experiments 
the salt treatment was limited to a shorter period before Ihe centri
fugation (Table XIV).
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Table XI. Comparison between the effects of Na and Ca on the 
fluidity of the protoplasm in leaves of Beta vulgaris.

Prior to measurement the leaves had been with the stalks in the salt solutions for 72 
hours. The number of leaves in each solution was normally 6. Otherwise as in Table I.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference
between
means,
Na - Ca

Standard
error

Na Ca

Na 0.3 M 7.5 2.3 5.2 1.3
and 5.8 2.0 3.8 0.9

Ca 0.2 M 5.4 2.0 3.4 1.0
7.0 3.8 3.2 1.3
4.2 2.2 2.0 1.1
2.6 1.0 1.6 0.6
2.8 1.5 1.3 0.8
3.7 2.7 1.0 0.9
1.3 0.8 0.5 0.6

Na 0.10 M 6.5 2.5 4.0 1.4
and 7.5 4.0 3.5 1.9

Ca 0.07 M 3.8 1.6 2.2 0.7
6.5 4.3 2.2 1.3
2.0 3.7 -1.7 1.2
2.0 4.2 -2.2 1.3
3.2 5.6 -2.4 1.5
2.4 5.0 -2.6 1.2
0.7 3.3 -2.6 0.9
3.2 6.3 -3.1 1.2

Na 0.03 M 4.6 3.6 1.0 1.3
and 4.8 4.2 0.6 1.8

Ca 0.02 M 3.5 4.8 -1.3 1.1
3.3 4.8 -1.5 1.2
4.0 6.2 -2.2 1.9
1.3 3.5 -2.2 1.3
2.0 4.5 -2.5 1.8
3.0 5.5 -2.5 1.3
4.0 6.6 -2.6 1.2
1.8 4.7 -2.9 1.2
2.6 6.5 -3.9 0.9

Na 0.003 M 3.7 3.8 -0.1 1.8
and 4.6 5.0 -0.4 1.9

Ca 0.002 M 2.5 3.3 -0.8 0.9
2.3 3.4 -1.1 1.1
2.5 4.2 -1.7 0.7
1.8 4.3 -2.5 1.8
1.4 4.2 -2.8 1.2
3.5 6.8 -3.3 1.1
1.3 5.0 -3.7 1.0
3.6 7.9 -4.3 0.8

Na 0.0003 M 4.3 2.9 1.4 1.5
and 3.0 4.1 -1.1 0.7

Ca 0.0002 M 4.1 6.0 -1.9 1.4
2.3 5.0 -2.7 1.0
2.8 7.0 -4.2 1.3
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Table XII. Comparison between the effects of K and Ca on the 
fluidity of the protoplasm in leaves of Beta vulgaris.

Otherwise as in Table XI.

Comparison
between

Means of 
fluidity Difference

between
means,
K-Ca

Standard
error

K Ca

K 0.3 M 8.2 3.8 4.4 l.i
and 5.3 2.0 3.3 1.2

Ca 0.2 M 4.2 1.0 3.2 1.0
K 0.10 M 3.8 1.6 2.2 1.1

and 5.6 4.0 1.6 1.1
Ca 0.07 M 2.7 3.3 -0.6 1.6

4.7 6.3 -1.6 1.1
2.7 5.6 -2.9 1.4

K 0.03 M 4.8 4.8 0.0 1.6
and 4.2 5.5 -1.3 1.2

Ca 0.02 M 4.5 6.5 -2.0 1.1
3.6 6.7 -3.1 1.1

K 0.003 M 4.1 3.3 0.8 1.0
and 3.7 3.4 0.3 1.4

Ca 0.002 M 6.3 6.8 -0.5 1.1
6.9 7.9 -1.0 1.1
4.7 6.3 -1.6 1.4
4.1 7.0 -2.9 1.3
4.8 8.0 -3.2 0.9

K 0.0003 M 4.9 4.1 0.8 1.1
and 2.9 4.7 -1.8 1.0

Ca 0.0002 M 2.5 8.5 -6.0 0.9

Table XI shows the action of Na and Ca on the fluidity. ATa has 
produced higher fluidity than Ca at high concentrations, and Ca has 
produced higher fluidity than Na at low concentrations. At an inter
mediate concentration (Na 0.10 M and Ca 0.07 M) in some experi
ments Na has given the higher fluidity, in other experiments Ca.

ln I able XII the effects of K and Ca are compared. The table 
shows a distribution of the differences similar to that in Table XI, i.e., 
K has given higher fluidity at high concentrations, and Ca has given 
higher fluidity at low concentrations.

fable XIII shows the values after treatment with Na and K. Here 
K has produced higher fluidity than Na except at the highest concen
trations, where it must be considered uncertain whether any actual 
difference exists.

In experiments comparing the effect of distilled water with that
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196i) : 2
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Otherwise as in Table XI.

Table XIII. Comparison between the effects of Na and K on the
fluidity of the protoplasm in leaves of Beta vulgaris.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference
between Standard

error
Na K Na-K

Na 0.3 M 1.8 1.2 0.6 0.8
and 5.8 5.3 0.5 1.4

K 0.3 M 7.0 8.2 -1.2 1.0
2.6 4.2 -1.6 1.1

Na 0.1 M 3.2 2.7 0.5 1.7
and 3.2 4.7 -1.5 1.5

K 0.1 M 0.7 2.7 -2.0 1.4
2.5 4.8 -2.3 1.4
1.2 3.6 -2.4 1.0

Na 0.03 M 3.0 4.2 -1.2 1.4
and 3.5 4.7 -1.2 1.1

K 0.03 M 3.5 4.8 -1.3 1.2
2.6 4.5 -1.9 1.0

Na 0.003 M 2.3 3.7 -1.4 1.1
and 2.5 4.1 -1.6 1.0

K 0.003 M 3.5 6.3 -2.8 1.1
3.6 6.9 -3.3 1.1
1.3 5.2 -3.9 1.1

Na 0.0003 M 
and

K 0.0003 M

3.0 4.9 -1.9 0.9

Table XIV. Comparison between the effects of Na and Ca on the 
fluidity of the protoplasm in leaves of Beta vulgaris.

Prior to measurement the leaves had been with the stalks in the salt solutions for 
1 to 10 hours. Otherwise as in Table XI.

Comparison
between

Means of 
fluidity

Difference
between
means,
Na-Ca

Standard
error

Na Ca

Na 0.3 M 5.2 2.8 2.4 1.7
and 5.5 4.0 1.5 1.2

Ca 0.2 M 4.6 3.4 1.2 1.7
3.8 3.7 0.1 1.3

Na 0.03 M 4.0 5.3 -1.3 2.2
and 5.0 7.3 -2.3 1.8

Ca 0.02 M 1.3 3.7 -2.4 1.9
3.0 6.3 -3.3 1.5
3.0 8.5 -5.5 1.3
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_ Ca • 
0.0002 M

K x 
0.0003 M'

100 - Na o,
0.0003

Ca 0.002 M
Ca 0.02 M

K 0.003 M

K 0.03 M
-x K 0.3 M

\ Na 0.003 M Na 0.03 M _— o Na 0.3 M

Ca 0.2 M

ion concentration
Fig. 3. Fluidity of the protoplasm in leaves of Beta vulgaris after treatment with 
NaCl, KC1 or CaCl2 for 72 hours, expressed in per cent of the value obtained after 
treatment withNaCl in a concentration of 0.0003 M. Concerning the abscissa see Fig. 1.

of the salts (as in those with Elodea densa) no uniform results were 
obtained.

Table XIV shows experiments where the leaves were treated with 
Na and Ca for only 1 to 10 hours. A similar distribution of the values 
has been obtained here as after 72 hours treatment (Table XI).

Figure 3 is a comparison of the fluidity after treatment with the 
different salt concentrations. The fluidity is expressed in per cent of 
the values that were obtained with Na in a concentration of 0.0003 M. 
The figure shows how the effect of the ions on the fluidity is changed 
with the concentration and that this change is greater for Ca than 
for Na and K.

From the experiments with Beta vulgaris it appears that the 
fluidity of the protoplasm increases with decreased salt concentra
tion within the concentration range studied. The sequence of the 
increasing effect of the ions on the fluidity at high concentration is 
K > Na > Ca and at low concentration Ca > K > Na.

Significance of the light supply for the ionic effect on the fluidity.
In Table XV the differences in the fluidity are shown following 

treatment with Na and Ca after the plants have been subjected to 
different pretreatment with light. The experiments were carried out

So. Bot. Tidskr., 58 (1964): 228 - 643875



Table XV. Comparison between the effects of Na and Ca on the 
fluidity of the protoplasm in leaves of Elodea densa after different 

pretreatment with light.
In addition to the natural daylight, some of the shoots had been exposed to illumina
tion from a 1000 watt lamp at a distance of 1 metre from the tank. Prior to measure
ment the leaves had been in the salt solutions for 72 hours. The number of leaves in 

each solution was normally 8. Otherwise as in Table I.
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Comparison
between Pretreatment

Means of 
fluidity

Difference
between
means,
Na - Ca

Standard
error

Na Ca

Na 0.0010 M without extra 3.3 3.0 0.3 0.5
and illumination 3.8 3.6 0.2 0.5

Ca 0.0007 M 3.1 4.5 1.4 0.7
4.3 5.8 — 1.5 1.1
2.5 6.8 -4.3 0.8

with extra 6.8 5.0 1.8 0.9
illumination 4.8 3.0 1.8 0.8

4.8 3.0 1.8 0.7
2.6 1.9 0.7 0.4
1.3 1.3 0.0 0.5

with Elodea densa during the summer of 1961. In addition to the 
natural daylight in the greenhouse, some of the experimental plants 
received illumination from a 1000 watt lamp at a distance of 1 metre 
from the tank. Other plants did not receive any extra illumination. 
The extra illumination lasted as a rule from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. 
and had been in progress for one week when the first samples from 
the illuminated plants were taken. These were exposed in the usual 
manner to salt solutions and treatment in darkness for 72 hours.

As is seen from Table XV the plants with and without extra illumi
nation reacted differently to the salt treatment. In plants that had 
received the extra illumination Na gave higher fluidity than Ca, 
which result agrees with the experiments in Table I with the same 
concentration (Na 0.0010 M and Ca 0.0007 A/). On the other hand, 
the opposite effect was obtained in plants that had not been sub
jected to the extra illumination. The daylight in the greenhouse dur
ing earlier light conditions seems to have had the same effect on the 
protoplasm as the extra illumination in the experiments in 1961. A 
possible explanation of Ihe effect of Ihe extra illumination is that 
the summer of 1961 was light-deficient and that the extra illumination 
compensated for that which occurred in the earlier performed ex
periments (Table I).
So. Bot. Tidskr., 58 (1964): 2
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Discussion.

In a salt treatment the fluidity can be affected to an extent that is 
determined by, among other factors, the type of ion and the con
centration (Figures 13). Since the plasma varies in sensitivity to 
changes in the concentration of the different ions, it is possible that 
a certain type of ion produces a higher fluidity than another at one 
concentration, whereas the same ion in another concentration pro
duces a lower fluidity than the other type of ion. The protoplasm 
thus exhibits different types of reaction to these ions at different 
concentrations.

Table XVI summarizes the relationship found between the effect 
of the salts and the concentration of the salts employed in the salt 
treatment for 48 to 72 hours.

In a few experiments with Elodea densa and Beta vulgaris where 
the salt treatment lasted for 24, 48, 96 and 120 hours there was no 
evidence to suggest that the effect of the salts after these periods is 
essentially different from that after salt treatment for 72 hours.

That not only the salt concentration is of significance for the mode 
of reaction of the protoplasm is apparent from the fact that at one 
and the same concentration occasionally one and then another mode 
of reaction have occurred. The mode of reaction at a certain con
centration thus seems to be dependent on several factors, and the 
transition between the different reaction types probably can be dis
placed to different concentrations according to the strength of these 
factors. From Table XV it is evident that the light supply prior to the 
sampling can be such a factor, and Virgin (1951) has demonstrated 
with Elodea densa that the illumination conditions prior to the treat
ment in darkness influence the reaction of the protoplasm to light.

The different experimental plants did not react similarly to the 
salt treatments. Among the differences between the various plant

Table XVI. Summary of the effect of Na, K, and Ca ions on the 
fluidity of the protoplasm in the plant species employed.

Elodea densa Chenopodium
album Beta vulgaris

Fluidity at high Ca > Na> K Ca > Na«sK K > Na > Ca or
salt concentration K«sNa > Ca

Fluidity at low Na> Ca> K Ca > Na<=»K Ca > K > Na
salt concentration
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species there are probably also differences in the properties of the 
protoplasm. Borriss (1938) has found protoplasmic dissimilarities 
in two so closely related species as Elodea densa and E. crispa.

As stated in the introduction different authors have arrived at 
different results regarding the effect of the ions on the fluidity of the 
protoplasm. However, in most cases experiments have been per
formed with only a few salt concentrations and after a less carefully 
controlled pretreatment. The experiments have also been carried out 
with different species. Therefore it is not surprising that contradictory 
results have occasionally been obtained, since both the salt concen
tration employed as well as the pretreatment of the material have 
been shown to be of importance for the result. Cholodny & Sanke- 
witsch (1933) and Günther (1957) have suggested earlier that the 
concentration can be of significance for the ionic effect.

By way of comparison it will be mentioned that different concen
trations of the same ion can have a different effect also on properties 
other than the fluidity of the protoplasm. The protoplasmic stream
ing can be inhibited by 0.001 M solutions of KC1 and CaCl2 but is 
initiated by the same salts in a concentration of 0.1 M (Jager 1958). 
Ca reduces the permeability to water in the concenlrations 0.001 N 
and 0.01 N but increases it in a concentration of 0.1 N (de Haan 
1935, v. Guttenberg & Beythien 1951). Proteolytic enzymes are 
activated by Ca in low concentrations and are inhibited in high 
concentrations (Lundblad & Lundblad 1954).

The effect exerted by a salt on the fluidity of the protoplasm is 
dependent on, among other factors, the concentration of the salt and 
the pretreatment of the experimental material. Such factors may be 
assumed to affect the labile system composed of the protoplasm. 
A certain salt effect is consequently dependent partly on the pro
perties of the salt and partly on the actual condition of the plasma. 
The differences that have become evident in the work with the ionic 
effect on the fluidity may at least partly be considered as an expres
sion of the different ways in which the plasma can react according 
to the actual circumstances. Seifriz (1952, p. 23) points out, for 
example, how an increased hydration sometimes decreases and 
sometimes increases the fluidity, depending on the salts present. 
Markert (1956) shows how the total ionic equilibrium in a colloid 
can have greater importance for its fluidity than the individual ions. 
Genkel & Badanova (1956) and Badanova (1957) emphasize that 
the viscosity conditions in the protoplasm can vary, and these authors 
So. Bot. Tidskr., 58 (1964) : 2



FLUIDITY OF THE PROTOPLASM 429

distinguish between the “hydrophilic viscosity” of the plasma and 
its “structural viscosity”. These two kinds of viscosity differ in their 
relations to the hydration. It is unknown to what extent this fact 
may be responsible for the various effects under different conditions.

The effect of the salts on the fluidity of the protoplasm can also 
be thought to take place indirectly, i.e., through one or more inter
mediate steps. The uptake of inorganic ions can thus change the 
amount of organic anions in the cells (Ulrich 1942), which in their 
turn can affect the fluidity (Badanova 1957).

In discussions on the significance of different substances for living 
organisms it is often stated that potassium and calcium act as regu
lators of the state of the protoplasm and that this action is based 
on the antagonistic effect of these substances on the swelling of the 
colloids. As a rule, it is assumed that potassium ions increase the 
fluidity and calcium ions decrease it and that a certain equilibrium 
must therefore always exist between the amounts of the two ions. 
This view has recently been subjected to criticism (Pirson & Seidel 
1950, Stålfelt 1956, Günther 1957). On account of the contra
dictory reports on the effect of potassium and calcium ions on the 
fluidity of the protoplasm it is probably difficult to ascribe a certain 
specific effect on the state of the plasma to either one of the ions. 
This is also supported by experiments of Pirson & Seidel (1950), 
according to which potassium as well as calcium deficiency pro
duced an increase of the fluidity.

Potassium and calcium can, of course, as well as other ions affect 
the condition of the protoplasm, but it must be considered uncertain 
to what extent these ions through the mutual equilibrium have a 
regulating effect on the state of swelling and related properties of 
the protoplasm. Far too many factors probably cooperate in this 
action thus making it impossible to speak of a general effect of a 
certain ion.

Summary.

The effect of sodium, potassium and calcium ions on the fluidity 
of the protoplasm has been studied on leaves of Elodea densa, 
Chenopodium album and Beta vulgaris var. rubra. The fluidity meas
urements were carried out with the centrifuge method and only 
relative determinations of the fluidity were made.

1. The effect of the supplied ions is dependent on the salt con
centration and varies with the plant species.
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In Elodea densa the ions increase the fluidity of the protoplasm 
in the following order: at high concentration Ca > Na > K and at low 
concentration Na > Ca > K (Figure 1).

In Chenopodium album Ca produces a higher fluidity than Na and 
K at all the concentrations investigated. Low concentration of Ca 
increases the fluidity more than distilled water (Figure 2).

In Beta vulgaris the ions increase the fluidity in the following 
order: at high concentration K > Na > Ca (or K?«Na>Ca) and at 
low concentration Ca > K > Na (Figure 3).

2. The pretreatment of the plants can affect the way in which the 
plasma will react to the salt treatment. In experiments with Elodea 
densa the effect of the ions is compared after the plants have been 
exposed to ample or meager illumination. At low concentration Na 
gives higher fluidity than Ca at ample illumination, whereas Ca 
gives higher fluidity than Na at meager illumination (Table XV).
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

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

Remarkable Range Extension for Minuartia groenlainlica (Retz.) Ostenf.

In Sellowia 12, 1960 p. 123, L. B. Smith and R. J. Downs reported a 
remarkable, very unexpected find of Arenaria groenlandica (Retz.) Spreng, 
from Sao Joaquim: Morro da Igreja, Santa Catarina, prov. Brazil, at an 
altitude of 1850 m. A drawing of the plant is also given in fig. 1: f-i. In a 
later paper L. B. Smith remarks that it probably is a pre-Columbian arrival 
and not an obvious weedy newcomer (Origin of the Flora of Southern 
Brazil, Contrib. U.S. Nat. Herb. 35, 1962 p. 227).

It seems obvious that the plant cannot be expected to be introduced at a 
single peak in Brazil at the altitude where it occurs.

A specimen of the above collection belongs to the Herbarium of the 
Museum of Natural History in Stockholm. It is in a late state of develop
ment but after preparation of flowers and leaves a careful comparision with

« -fT-'' "1.:**
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Fig. 1. Minuartia groenlandica from Labrador, Great Whale R. Photo E. Hultén. 
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Fig. 2. North American range of Minuartia groenlandica. M. groenlandica var. groen- 
landica • , M. groenlandica var. glabra i'-;.

W\f{

North American material was made and no important differences could be 
claimed. The petals are not retuse but spathulate. In the southernmost part 
of the range in N. America a variety occurs, var. glabra (Michx.) Fern. (Are- 
naria glabra Michx.). It differs according to Fernald in being less tufted, 
usually with few if any leafy basal shoots, erect manyflowered stem and 
somewhat shorter petals. It seems not to be very well marked. With a
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W--___ *

Fig. 3. Total area of Minuartia groenlandica.

single specimen at hand it is hardly possible to say if the specimen from 
Brazil is closer to that type than to the northern.

It is natural that the basal leaves wither early in a warmer climate. 
That character therefore is hardly important unless also young specimens 
lack the basal shoots.

In my experience a disjunct range of the type shown in fig. 3 is singular. 
A number of northern species reappear with similar or even very similar 
types in S. America (see Raven, Amphitropical relationships in the floras 
of North and South America, The Quarterly Review of Biology 38: 2,1963 pp. 
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153-177) but eastern American species occurring in Mexico, Central 
America or S. America are more rare. Raven (loc. cit.) mentions Lepturo- 
petalon spathulatum (Muhl.) Ell. (from S. Carolina to Texas and Mexico, 
in S. America from Aconcagua to Valdivia), Hypericum gentianoides (L.) 
B.S.P. (from Maine to Wisconsin and Florida, also in Brazil and Paraguay), 
Procerpinaca palustris L. from Nova Scotia to Minnesota and Florida, 
Cuba, Yucatan, Guatemala and Brazil (Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul), Lilaeopsis atlenuata (FI. & A.) Fern, from Virginia and Arkansas south 
to Florida and Louisiana, in S. America from Rio de Janeiro and Para
guay to La Plata and Gnaphalium calviceps Fern, which, however, perhaps 
is introduced in N. America. Other such species are Heleranlhera dubia 
(Jacq.) MacM. from Quebec and Minnesota (and also Idaho and Oregon) 
to Cuba and (acc. to Fernald) “tropical America”, Lycopodium alopecu- 
roides L. from Nantucket to Florida and Louisiana, West Indies, Cuba, 
Hispaniola, Venezuela (Pico Bolivar), and eastern Brazil, southwards to 
Uruguay, Lycopodium carolinianum L. from New Jersey to Florida and 
Louisiana, West Indies, Central and S. America (Paraguay, Uruguay and 
S. Brazil), also in Africa, Asia and Australia, Asplenium reciliens Kunze 
from Pennsylvania, Illinois and Kansas to Mexico, West Indies and S. Ame
rica.

They are, however, not plants with their main distribution in the arctic 
or northern areas of the continent.

Drosera intermedia Hayne is perhaps the species the American range of 
which is the closest parallell to that of Minuartia groenlandica. It has 
an amphi-atlantic range in large parts of central and eastern N. America 
and in Europe, but occurs also in Cuba, British Guyana and Paraguay 
(Map: Hultén, The Amphi-atlantic plants 1958 map 38).

By publishing the maps fig. 2 and 3 it is my intention to call attention 
to this singular case.

The plant should be collected in different stages of development and 
studied in its natural habitat in Brazil in order to state its variation and 
full identity with the northern plant.

Earlier maps of M. groenlandica: N. American area: Fernald in Amer. 
Journ. Bot. 5: 5, 1918 p. 246; BöcHERinMeddel. omGrönl. 148:1,1954p. 31. 
SE Greenland: Devold & Scholander in Skrifter Svalbard og Ishavet 
No 56, 1933 p. 200. Greenland: Böcher in Meddel. om Grönland 147: 9. 
1952 p. 67.

Eric Hultén.

Pedicularis sudetica in Colorado.

W’hen the writer wrote his account of the races of Pedicularis sudetica 
in Sv. Bot. Tidskr. 55: 1, 1961 pp. 194-204, he compared the Arctic races 
of that species with Pedicularis cystopteridifolia Rydb. from Montana and 
Wyoming and found considerable differences between these two groups. 
He was then not aware that another Rocky Mountain plant was much 
closer related to P. sudetica than P. cystopteridifolia, viz. P. scopulorum
A. Gray. Having obtained a large material of the latter plant from Dr. W.
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Fig. 1. Pedicularis sudetica subsp. scopulorum. Colorado: Pitkin co., Independence 
Pass, 12,500 ft., Weber 11074.

Weber of Boulder, Colorado, it is apparent that it is so closely related 
to P. sudetica that it should be regarded as an isolated race of that species.

P. scopulorum has the general appearence of P. sudetica subsp. pacifica 
with its short stem, short compact inflorescence, not markedly prolonged in 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (1964) : 2
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fruit stage, and large flowers, but it seems to be closer to subsp. interior 
in the details. The calyx is strongly pubescent, the bracts slightly dilated 
at the base, the lower with short lobes and the rachis of the leaves broad. 
It differs, however, from all other races of P. sudetica in decidedly less 
prominent teeth of the galea, sometimes even lacking them, and in shorter 
and broader calyx-teeth, which, like in some arctic types, lack lobes or 
serrulation.

The writer regards it as a major race, a subspecies, of P. sudetica: Pe- 
dicularis sudetica Willd. subsp. scopulorum comb. nov. (Pedicularis scopu- 
lorum A. Gray, Synopt. Fl. N. Amer. 2: 1, 1886 p. 308).

In the key Asa Gray writes:

Rocky-Mountain-alpine: stem few-leaved, only a span or so high
— P. scopulorum

Arctic-alpine, in America only in high northern regions — P. sudetica.
Earlier Gray had regarded P. scopulorum as a variety of P. sudetica, 

saying that it “accords very well with P. sudetica, especially with Russian- 
American specimens, except the deeply emarginate summit of the galea 
is almost or quite edentulate’’ (Amer. Journ. Sc. & Arts, Ser. 2, 34, 1862 
p. 251).

As it has proved in several other cases that the population in the 
southern mountains in Asia is very closely related to the counterpart in 
the southern mountains in America it would be of interest to compare the 
Colorado plant with that of Central Asia (Angara-Sayan distr., Dahuria) 
but no material from there has been available. P. sudetica subsp. scopulorum 
occurs in the mountains of Colorado between approximately 3000 and 
4300 m. It was reported from Yellowstone Park by McDougall & Baggley 
and from Saddle Mtn, Devil’s Lake by Macoun (Contrib. Canad. Bot.). 
The latter locality situated far north in the Cassiar Mountains, British 
Columbia at 56° N, is most probably referable to P. sudetica subsp. interior. 
It was also reported from Selkirk Mts., B.C. by Farr and from Chilcotin,
B.C. (Rep. Prov. Mus. B.C. 1925). To which taxon these reports should be 
referred is unknown to the writer.

Eric Hultén.

Bidrag till Sveriges svampflora. III.

Bovistella echinella funnen i Närke och Västmanland.

Under exkursioner hösten 1963 har jag påträffat gastromyceten Bovis- 
tella echinella (Pat.) Lloyd på följande lokaler i Närke och Västmanland, 
från vilka landskap arten tidigare icke uppgivits.

NÄRKE. Glanshammar: ca 300 m NO om kyrkan; Lore, tillsammans 
med Bovista tomentosa. Hammar: Harge, Stenbrottet. Lillkyrka: ca 
750 m VNV om kyrkan.

VÄSTMANLAND. Arboga: Koberg. Viker: Venen; Bengtstorp, på 
en udde i Vikern.

Svampen förekom på alla lokaler bland mossor och lavar på klippor av 
urkalksten. Beläggexemplar ha tillställts Botaniska Museet, Uppsala.

Su. Bot. Tidskr., 58 (196/i): 2
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I detta sammanhang vill jag passa på att dementera ett av mig tidigare 
lämnat meddelande om fynd av Bovistella echinella i Västergötland (Svensk 
Bot. Tidskr. 1963 s. 83). Den norske mykologen Finn-Egil Eckblad har 
nämligen påvisat, att det av mig samlade materialet utgöres av den av 
svenska mykologer tidigare icke beaktade Bovista tomentosa (Vitt.) De Toni. 
Detsamma gäller beträffande ett samtidigt publicerat fynd från Mörsil 
i Jämtland. (Ang. skillnaden mellan dessa båda arter se Eckblad, F.-E., 
1955: The Gasteromycetes of Norway. — Nytt Magasin for Botanikk 4.)

Nils Hakelier.

Utbredningsföreteelser bland Epilobium-hybrider särskilt inom 
Nynäshamnstrakten.

Mitt intresse för Epilobium-hybrider väcktes under mina undersökningar 
i samband med förteckningen över Bolums flora (Sv. Bot. Tidskr., Bd 51, H. 1, 
1957) och stegrades, då jag för ett par år sedan flyttade till Nynäshamn, 
där de för mig förut föga kända Lamyi och obscurum ganska rikligt förekom.

I vissa fall är det mycket lätt att direkt finna hybriden. På Öland, Tors- 
lunda socken, i Runnsbäck växte i ett dike stora, rena bestånd av parvi- 
florum och i fortsättningen av diket roseum. Emellan dessa fanns några 
exemplar av hybriden, lätt igenkända på habitus.

Råkar man komma vid en viss bestämd tidpunkt, kan hybriden ögon
blickligen kännas igen genom ett annat mognadstillstånd än föräldra- 
exemplaren, så t. ex. palustre x parviflorum i ett dike nära kyrkan i Havd- 
hem på Gotland. Ibland inträffar, att stamarterna redan är utblommade 
och delvis förtorkade, under det att hybriden blommar rikligt.

Besvärligare är när hybriden och föräldraexemplaren är alldeles som 
invävda i varandra. Då kan bladformen hjälpa till att utpeka hybriden, 
så t. ex. monlanum x rubescens i Hacktorp.

Eftersom Epilobium har rikliga svävfrön, samlar sig hybridexemplaren 
ofta på en plats i lä för rådande vindar, t. ex. vid bergstup (här i Nynäshamn 
på nordliga delar av öppna platser). Så t. ex. monlanum x roseum utefter 
vägen mot Hamnvik i lä om hörnet av en så gott som lodrät bergvägg. Här 
uppträdde endast hybriden.

I vissa fall är det ganska lätt att identifiera hybriden även om föräldrar
exemplar ej finns i närheten. Jag tänker särskilt på hundratals exemplar 
av hirsutum x palustre i en våt sänka — gungfly — på en äng i Uddagår
den i Bolums socken ett par mil SO om Skara. Både blomstorleken och 
de mindre håriga bladen fäller utslaget direkt. Även hirsutum x Lamyi i 
ett dike i Oxarve i Hemse på Gotland var lätt urskiljbar i habitus som visar, 
vilka föräldrarna är.

Besvärligare är, när hybridexemplaren växer enstaka med stora mellan
rum, så t. ex. palustrex rubescens vid stranden av Sundstatjärnet i Karl
stad. Bladformen var där till hjälp vid uppletandet.

När t. ex. tvenne arter finns i ett dike, är det intressant att gå på jakt 
efter hybrider dem emellan. I ett dike vid Hamnvik växte enstaka obscurum 
och palustre inne i den täta sävvegetationen. Invid ett lättforcerat över- 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (1964-): 2



gångsställe växte på ett avgränsat område dessa arter blandade med var
andra i ett på grund av den höga vegetationen så gott som vindstilla rum. 
Här fanns åtskilliga hybrider dem emellan. Roseum och rubescens växte 
i ett brett dike väster om och nedanför Hacktorp — växtplatsen tillhör 
Ösmo socken — väl blandade med varandra, men blott på ett ställe, där 
stamarterna bildade ett mycket tätt bestånd, fanns hybriden, som konsta
terades genom att liksom i alla nämnda fall frösättningen var mindre god. 
Därför bör hybrid helst tas, när fröna är fullt mogna. Undersökningen 
bör göras på flera frukter på samma planta för säkerhets skull. De förkrymp
ta fröna sitter i allmänhet närmast skaftet.

Om exemplar stå mycket tätt tillsammans avskilda från andra, bör 
frösättningen undersökas. Så växer nämligen gärna hybridexemplaren 
beroende på spridningsförhållanden.

Givande vid examineringen är stjälkbladskottens utseende. De kan 
lättast iakttas från ungefär mitten av augusti, i somliga fall t. ex. montanum 
ej förrän i september (här kustklimat).

En viss hjälp vid bestämning kan man också ha av frönas form, som bäst 
iakttas i mikroskop under svag förstoring. Yariationsamplituden för varje 
art förefaller mig vara ganska liten. Att bestämma hybriden endast på 
detta sätt, kan dock i somliga fall vara ganska äventyrligt, då fröformer 
för olika slag kan vara alltför lika.

Fyndår 1962, 1963 om ej annat uppges.
Platser, som nämns utan angivande av landskap, hänför sig till Nynäs

hamn.
Artnamnen enligt Hylander: Förteckning över Nordens växter, 1955. 
Hybrider, som jag omnämnt i Bolums flora, tas ej med. 
Kontrollbestämning: Ett mindre antal har godkänts i växtbytet i Lund. 

Övriga har professor Nils Sylvén godhetsfullt kontrollerat.
E. hirsutum fanns i Estö i 5 ex. sommaren 1961, nu 2 år senare har antalet 

mångdubblats. Någon hybrid med denna art har jag ej kunnat finna. 
Likadant är förhållandet med

E. adenocaulon, som noterats på ett par ställen vid Hamnvik i få exemplar. 
E. hirsulumx Lamyi Oxarve i Hemse på Gotland.
E. parviflorumx roseum Estö. Gotland: Follingbo i Norrbys samt Lau i 

Sunnankyrka. Öland: Runnsbäck i Torslunda socken (1942).
E. montanumx roseum Hamnvik.
E. montanumx rubescens Hacktorp.
E. collinumx montanum Hamnvik.
E. collinumx roseum Ösmo: Kängsta.
E. roseum x rubescens Ösmo: mellan Hacktorp och Karlsta.
(E. rubescens f. rubriflorum Hamnvik.)
E. adnatumx Lamyi Oxarve i Hemse på Gotland.
E. Lamyix parviflorum äng vid Videgatans norra ände. Antagligen har nu 

fyndorten förstörts genom gatureglering.
E. obscurumx palustre Hamnvik.
E. palustrex parviflorum Nära Havdhems kyrka på Gotland.
E. palustrex rubescens Hamnvik, S om anhalten Havsbadet. Ösmo: Gryt 

samt Karlstad: Sundstatjärnet (1959).
Torsten Sundin.
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RECENSIONER.

C. R. Metcalfe, Anatomy of the Monocotyledons. I. Gramineae. 
— Clarendon Press, Oxford 1960. lxi +731 s. Pris £ 4.4 s. net.

P. B. Tomlinson, Anatomy of the Monocotyledons. II. Palmae. 
— Ibid., 1961. xx +453 s. Pris 63 s. net.

Den systematiska anatomin fick mottaga sitt värdefullaste bidrag på 
många år, då Metcalfe & Chalk 1950 publicerade “Anatomy of the 
Dicotyledons”. Även om detta verk stödde sig på Solereders klassiska 
handbok, innebar författarnas arbete i realiteten ingenting mindre än en 
helt ny översikt av sådana anatomiska fakta som kunde vara systematikern 
till hjälp i hans forskning. För monokotyledonerna var utgångsläget del
vis ett annat, eftersom Solereder-Meyers motsvarande arbete aldrig 
blivit komplett.

Den luckan håller nu på att fyllas ut genom att anatomerna i Kew fort
satt sitt arbete med att ge ut liknande översikter även för monokotyledo
nerna. Det är här nödvändigt att tala i pluralis, ty programmet har svällt 
ut avsevärt jämfört med behandlingen av dikotyledonerna. Hittills har 
två band publicerats. Det första är helt ägnat fam. Gramineae och förfat
tat av Metcalfe ensam. En enda familj, låt vara en av de största, får i 
denna bok mer utrymme än halva dikotyledonsystemet i Metcalfe & Chalks 
översikt av dikotyledonanatomin. Yad betingar nu detta överväldi
gande omfång? Den viktigaste orsaken är naturligtvis gräsens stora 
ekonomiska betydelse och som följd därav behovet för botanister och 
forskare verksamma inom tillämpade discipliner med anknytning till 
växtanatomin att ha en modern och uttömmande handbok att rådfråga. 
En annan är förmodligen författarens intresse för sitt ämne.

Boken inleds med ett par allmänna kapitel om gräsens vegetativa ana
tomi med särskild tonvikt vid sådana karaktärer som är användbara för 
bestämning av släkten och arter. Denna översikt är absolut nödvändig 
för läsaren, i varje fall om denne inte är specialist på området. Den efter
följande systematiska delen innehåller nämligen uppgifter och beteckningar, 
som förklaras i de inledande kapitlen. För att kunna utnyttja gräsens vege
tativa anatomi i systematiskt hänseende fordras en ganska ingående 
kännedom om de mikroskopiska karaktärerna. Särskilt gäller detta bladets 
byggnad. I samband med redogörelsen för denna lämnar Metcalfe några 
synpunkter på värdet av anatomiska egenskaper för systematiken — och 
för systematikern. Stor försiktighet är där av nöden. Många gånger är 
det fråga om likheter som kan föras tillbaka på ekologisk anpassning till 
en viss miljö. Vegetativa och generativa karaktärer lämnar sålunda ej 
So. Bot. Tidskr., 58 (196i) : 2
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sällan motsägande uppgifter med avseende på ev. släktskapsförhållanden. 
Det är ju ett mycket vanligt förhållande, som vältaligt illustrerar vådan 
av att i systematiken stödja sig på ett fåtal karaktärer. Metcalfe betonar 
också hur flytande övergångarna mellan olika typer mången gång är. 
Han har särskilt stor möjlighet att göra detta, eftersom han har rört sig 
med ett så omfattande material. Ju mindre material, desto lättare kan det 
vara att göra distinktioner av systematisk art!

Den systematiska delen upptar släktena i alfabetsordning, vilket är 
ett praktiskt grepp på ämnet. Till viss del beor detta på att förf. inte vill 
stödja sig på något av de existerande systemen, eftersom han inte anser 
något av dem vara allmänt accepterat och hans egna undersökningar 
styrkt honom i hans skepsis på den punkten. Det är ju inte heller hans 
avsikt att presentera något annat än en för olika forskningsinriktningar 
användbar uppslagsbok. En översikt i tabellform av de viktigaste karak
tärernas förekomst inom familjen lämnar tillsammans med teckningarna 
stor möjlighet för den rådville att orientera sig i mångfalden av släkten 
och examinera sig fram till rätt grupp.

Bokens stora omfång innebär emellertid inte, att den skulle rymma 
allt som är värt att veta om gräsens anatomi ur systematisk synvinkel. 
Metcalfe framhåller starkt att det fortfarande finns stora luckor i vår 
kännedom om dessa ting. Det gäller naturligtvis särskilt den stora mång
falden av exotiska former men även flera tempererade. Det är långt ifrån 
alltid som översikten av t. ex. våra egna grässläkten omfattar samtliga van
liga arter. Det är antagligen oftast så, att dessas byggnad ansluter sig till 
de beskrivna arternas, men säkert är det inte. Ännu finns det därför möj
lighet att forska vidare på detta ämne.

Vad beträffar resultatet av Metcalfes översikt ur systematisk synpunkt 
får det här räcka med att framhålla att gräsens anatomiska byggnad tyd
ligt visar en uppdelning i huvudgrupperna Panicoideae och Festucoideae. 
I synnerhet den förstnämnda visar enhetliga strukturer. En mycket varia
bel grupp utgör Bambuseae i vilken avancerade vegetativa drag kombine
ras med förmodat primitiva med avseende på blombyggnaden.

Trots vissa gemensamma huvuddrag är variationen stor inom monoko- 
tyledonsystemet. Denna triviala reflexion ger sig själv, då man från 
METCALFes gräsöversikt går över till nästa volym i serien ägnad palmerna 
och författad av P. B. Tomlinson. “The big game of the plant world” 
har L. H. Bailey kallat palmerna, säger förf. i sitt förord. Det innebär emel
lertid inte att de skulle ha varit något särskilt eftertraktat byte för bota
nisterna. Tomlinson anför i stället att de är svagt representerade i 
museerna. Anledningen därtill är lätt att förstå: palmerna visar inte den 
ringaste respekt för gängse herbarieformat. Enda möjligheten att tränga 
in i deras byggnad och systematik är därför att studera dem på växtplatsen 
med tonvikt på de tropiska botaniska trädgårdarna. Detta har Tomlinson 
också gjort och efter endast sex års studier föreligger resultatet av hans 
bemödanden som del II av “Anatomy of the Monocotyledons”.

Prestationen är imponerande. Trots svårigheten att få tillräckligt mate
rial, som därtill ofta endast med svårighet låter sig behandlas med sedvan
liga mikrotekniska metoder har Tomlinson kunnat studera 250 arter
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fördelade på samtliga större systematiska underavdelningar av högre 
rang inom familjen.

Liksom i föregående fall är boken uppdelad i två avsnitt, ett »allmänt» 
med översikt av palmernas yttermorfologi och anatomi, systematik m. m. 
och ett »speciellt» i vilket anatomin redovisas släkte för släkte. Det senare 
avsnittet avslutas med en översikt av hur de anatomiska karaktärerna 
fördelar sig på olika taxa. En nyhet för Kews anatomiska handboksserie 
är att palmdelen är illustrerad även med mikrofotografier. En del av dessa 
är mycket bra, andra däremot mindre tillfredsställande.

Bland de anatomiska karaktärerna intar naturligtvis de som kan an
vändas i diagnostiskt syfte den främsta platsen. Ojämförligt viktigast 
är i detta avseende laminans histologiska byggnad. Även den grövre ana
tomin kan stundom avslöja var ett blad hör hemma i systemet; frånvaron 
av distinkt mittnerv i bladsegmenten hos Phoenix skiljer sålunda detta 
släkte från övriga palmsläkten. Bladskaftets, stammens och rotens ana
tomi lämnar färre ledtrådar ur bestämningssynpunkt. Även om det i 
praktiken förmodligen ställer sig svårt att i större omfattning utnyttja 
histologiska karaktärer för rutinbestämningar, kan sådana karaktärer 
ha stor betydelse för studiet av palmernas släktskapsförhållanden.

För den som vill ha en kortfattad introduktion till palmernas morfologi 
och anatomi erbjuder de inledande kapitlen en utmärkt läsning. Bland 
de förhållanden som ägnas särskild behandling kan nämnas groddplantans 
och stammens morfologi samt frågan om sekundär tjocklekstillväxt i 
palmstammen. I fråga om stammens utformning ger fig. 1 goda exempel 
på variationen och visar, att en palmstam kan se ut på helt andra sätt än 
vad man i allmänhet föreställer sig. Ett unikt fall erbjuder dumpalmen, 
Hyphaene ihebaica, genom sina upprepat tvådelade stammar. Förf. refe
rerar till Schoute, som har uppgivit att denna delning skulle vara ett fall 
av äkta dikotomi. Fråga är dock om man bör jämställa denna tvådelning 
med dikotomin hos de lägre växterna. Skulle någon skottspets inte vara 
utbildad, måste detta rimligtvis vara en följd av reduktion. Dessutom anges 
att under delningsstället sitter ett par fjällika blad, vilkas relationer till 
stammarna ovanför man gärna skulle vilja veta litet mera om. En vanlig 
missuppfattning försöker förf. utrota när han betonar att sagopalmen, 
Metroxylon, ingalunda är en hapaxant, eftersom sidoskott från stambasen 
bildar nya stammar, sedan huvudstammen gått i blom och dött.

Palmernas apikala meristem bildar inte som hos flertalet växter en 
kägla eller upphöjning i stamspetsen utan ligger i stället nedsänkt i en 
grop. Orsaken härtill är att söka i den mycket starka laterala tillväxten 
i toppregionen. Alldeles ensamma om denna form av primär tjocklekstill
växt är dock palmerna inte. Bland angiospermerna förkommer en sådan 
»Scheitelgrube» t. o. m. hos vissa dikotyledoner såsom Plantago. Otvivel
aktigt uppvisar dock den primära tjocklekstillväxten mycket speciella 
drag. Detta gäller kanske ännu mer för den sekundära. Att palmerna 
saknar sekundär tjocklekstillväxt sägs i regel i läroböckerna. Tomlinson 
har emellertid dragit fram äldre undersökningar, framförallt av Schoute, 
som visar att det hos flera släkten förekommer en diffus sekundär tjock
lekstillväxt genom celldelningar och efterföljande volymtillväxt i paren- 
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kymet. Denna tillväxt kan försiggå under lång tid och i olika delar av 
stammen hos olika arter.

Detta är endast ett axplock av fakta som berör många botanister med 
morfologisk inriktning och som visar att Tomlinsons framställning av 
palmerna har mycket att ge läsaren även utanför specialisternas krets. 
Och för de senare bör hans bok vara både till stor hjälp och tjäna som ett 
incitament till fortsatta undersökningar, särskilt till sådana med syste
matiskt syfte. Ännu skall enligt Tomlinson själv anatomin hos ungefär 
9/10 av samtliga palmarter återstå att undersöka!

Måns Rybcrg.

C. E. B. Bremekamp, Sur quelques genres de Psychotriées (Rubi- 
acées) et sur leurs représentants malgaches et comoriens. - 
Verhandel. Kon. Nederl. Akad. Wet. Afd. Natuurkunde. Tweede Reeks, 
Deel LIV, No 2. Amsterdam 1963.

Under redaktion av H. Humbert pågår sedan 1936 utgivandet av »Flore 
de Madagascar et des Comores», och många familjer äro redan klara. Att 
en del av de artrikaste och mest svårutredda ännu saknas är ganska natur
ligt, och det är ingalunda oväntat, att Rubiaceae tillhör de ännu ej utgivna. 
Denna familj innehåller ju många kritiska och ännu ej tillräckligt kända 
släkten, vilket tydligt framgår av det material, som Bremekamp behandlat 
i ovan angivna arbete. Psychotrieae torde vara en både artrik och besvärlig 
grupp såväl i gamla som i nya världen, och det är en både krävande och 
tacknämlig uppgift att söka reda ut den.

Det råder ofta stor oklarhet beträffande släkt- och artbegränsningen, 
och bestämningarna i herbarierna äro ofta mycket osäkra. Bremekamp 
framhåller, att detta till stor del beror på att materialet ofta är mycket 
ofullständigt. Framför allt saknas frukter, frön och stipler, som alla äro 
av största betydelse för säker bestämning.

Förf. nämner, att alla Psychotrieae på Madagaskar med få undantag 
äro endemiska och att artrikedomen är mycket stor, jämförlig med den i 
tropiska Amerika och större än i kontinentala Afrika och Asien. Mada
gaskar kan anses vara ett av de främsta utbredningscentra för denna grupp. 
Förutom tribus Psychotrieae urskiljer han tvenne andra tribus, Triai- 
nolepideae och Lathraeoccarpeae, samt ger en nyckel över dessa grupper 
och till dem hörande släkten på Madagaskar och Komorerna. Sedan går 
han in på de olika släktena inom Psychotrieae och börjar med Mapouria 
Alibi., till vilket han räknar 67 arter, av vilka 63 äro nya. Av fyra av dessa 
arter är materialet så pass ofullständigt, att han visserligen beskriver dem 
men ej anser sig kunna placera dem på deras rätta plats inom släktet och 
har dem ej med i nyckeln. Han beskriver två nya släkten under namnen 
Apomuria och Trigonopyren, det förra med 13 arter, av vilka 12 tillhöra 
Madagaskar och äro nya, medan 1 växer på Komorerna och även på Af
rikas fastland. Trigonopyren räknar 9 arter, alla nya, 8 på Madagaskar, 1 
på Komorerna. 'Lill släktet Carinta W. F. Wight för lian två malgassiska 
arter. Sedan följer släktet Psychotria L. emend. A. Rich. Till detta för
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Bremekamp endast en del av de arter, som tidigare räknats dit, nämligen 
sådana med terminal inflorescens, tvårummigt fruktämne och nöt, på 
commissuralsidan försedd med en longitudinal insänkning, tudelad genom 
en median ås. Denna definition förklarar han dock vara ofullständig, då den 
intet säger om blad, stipler och bractéer. Av de 44 upptagna arterna äro 
40 beskrivna av Bremekamp. 41 tillhöra Madagaskar och 3 Komorerna. 
Det sista släktet är Psathura Comm. ex Juss., som har 4 av Bremekamp be
skrivna arter på Madagaskar.

Till alla släkten ger förf. nycklar, och artbeskrivningarna äro utförliga 
och åtföljas av uppgift om typ och utbredning.

Bremekamp är en av de främsta specialisterna på Rubiaceae, och med 
kännedom om hans stora erfarenhet och kunnighet ha vi här säkerligen 
fått ett värdefullt bidrag till kännedomen om denna tydligen ännu långt 
ifrån slutgiltigt bearbetade familj.

Karl Afzelius.

North Atlantic Biota and their History. Ed. Åskell Löve & 
Doris Löve. — Pergamon Press, Oxford-London-New York-Paris, 1963. 
xii + 430 s. Pris £ 5.0.0.

Boken — ett resultat av en biogeografisk kongress i Reykjavik sommaren 
1962 — ger en vid överblick över våra uppfattningar om florans och faunans 
historia runt norra Atlanten med bidrag från geologiska, geografiska, 
zoologiska, paleoklimatologiska och botaniska ämnesområden. Namn som 
Schwarzbach, Heezen, Tharp, Rassmussen, Lindroth, Omodeo, Wall- 
dén, Hoppe och Ives står för den icke-botaniska delen av boken, medan 
författarna till de botaniska bidragen i stort sett är de, som tidigare livligt 
engagerat sig för de såkallade istidsövervintringsteorierna. Bland de svenska 
deltagarna märktes Gunni och Gunnar Erdtman, Eric Hultén, John 
Axel Nannfeldt, Åke Persson, Hugo Sjörs o. a.

Sedan norrmanen A. Blytt för mer än sjuttio år sedan framlade teorien 
om växternas istidsövervintring i Skandinavien — han var härvidlag visser
ligen inte den förste — ha både botanister och zoologer hopbragt ett mycket 
omfångsrikt material, som enligt deras uppfattning ger stöd åt antagandet 
att så väl växter som djur måste ha överlevt åtminstone den senaste is
tiden på refugier i Skandinavien. Geologer och geografer ha däremot i 
allmänhet föredragit andra förklaringar till dessa biogeografiska faktas 
uppkomst. Ingendera parten har emellertid hitintills lyckats komma 
med något avgörande bevis. Den norske botanisten Ftegri sammanfattar 
situationen i sitt eget bidrag med orden: »The current situation is extremely 
unsatisfactory... no new argument has been presented in this tug-of-war, 
only new versions of the old ones» (s. 231). Dessa ord karakteriserar för
visso det nuvarande läget i frågan. Det skall ändock avlutningsvis påpekas 
att Valentins (1957) karta över Nordsjöområdet under senaste istid 
här återgiven av Hoppe (s. 331), åtminstone är lika hypotetisk som is
tidsövervintringsteorierna, som han med samma karta ämnar motbe- 
visa. Likväl ha biologerna ännu ej uttömt alla sina bevismöjligheter. Det 
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skulle nämligen kunna tänkas, att organiska istidsavlagringar kan på
träffas vid närmare undersökning av de områden, som av biogeograferna 
antas ha varit isfria under senaste nedisningen. Sådana upptäckter vore 
ägnade att lösa problemet. Man kan å andra sidan inte heller bortse från 
att vi fortfarande veta mycket litet om möjligheten till långdistansprid- 
ningar. Och detta gäller i ännu högre grad för förhållandena under glacial- 
och postglacialtiden. Den senglaciala, ehuru mycket kortvariga förekoms
ten av släktet Ephedra i Skandinavien må här bringas i erinran. Floran 
kan således vara långväga infrån. Det återstår mycket att göra på detta 
fält och för närvarande är det kanske klokast att intaga en avvaktande 
hållning.

För Islands vidkommande lämnar boken ett bidrag, som kastar ett 
nytt ljus över frågan om Islands kvartära vegetationshistoria och som 
därför förtjänar uppmärksammas. Det rör sig om en beskrivning av inter- 
glaciala växtlämningar från Svinafjället på sydöstra Island (Thorarins- 
son). Det uppseendeväckande är förekomsten av bladlämningar efter en 
al, som av Thorarinsson betecknas såsom tillhörande Ainus viridis. Även 
om man vill ifrågasätta lämpligheten av den aktuella namngivningen 
(A. viridis är en alpin art, som tillhör en circumpolär artgrupp bestående 
av A. viridis, A. fruticosa och A. crispa, vilka icke går att skilja åt endast 
på bladmorfologiska kännetecken, varför bestämningen huvudsakligen 
grundas på växtgeografiska fakta), är i varje fall fyndet något av en sen
sation, ehuru en väntad sådan. Ainus viridis-gruppen förekommer nämligen 
i nutiden även på Grönland, och i Europa sträcker sig dess utbrednings
område österifrån nästan fram till Kola-halvön, medan gruppen saknas 
i Skandinavien. I dessa trakter har detta taxon likaledes otvivelaktigt 
funnits tidigare. A. viridis är nämligen känd från ett flertal tertiära och 
interglaciala avlagringar i norra Centraleuropa långt utanför dess nuvarande 
utbredning i Alperna och Karpaterna. Thorarinsson har därutöver på
träffat de lättigenkännliga bladen av Salix reticulata, som tillsammans 
med de jämnåriga polska förekomsterna i Tarzymiechy är de äldsta vi 
för närvarande känner av denna art. De av Thorarinsson beskrivna 
avlagringarna ha kunnat korreleras med Yarmouth- (eller Hoxnian-)inter- 
glacialen i England, som i Nordtyskland och Danmark kallas för Holstein- 
interglacialen samt Mindel-Riss i Alperna och Massovien-interglacialen 
i Polen. Ej heller S. reticulata förekommer längre på Island.

Stor uppmärksamhet har på kongressen ägnats åt frågan om möjlig
heten av en tidigare landförbindelse mellan Europa och Nordamerika. 
Frågan har aktualiserats genom Hulténs kartläggning av de s. k. amfi- 
atlantiska växterna och diskussionen dominerades till synes helt av detta 
arbete. Hultén själv kom med ett nytt bidrag, i vilket han med ledning 
av frekvenskartor söker demonstrera de stora floristiska skiljaktigheterna 
mellan Europa och Nordamerika, som enligt hans uppfattning tala mot 
en tidigare landförbindelse mellan dessa kontinenter via Atlanten. En 
variation av samma tema representeras i en uppsats av Eilif Dahl. 
Hela detta problemkomplex är i och för sig ytterst komplicerat på grund 
av en fullständig avsaknad av pålitliga geologiska fakta. Biogeografien 
kan i själva verket endast lämna indicier. Bevisföringen ligger i den his-
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toriskt arbetande geologens händer. För den teoretiserande växtgeografien 
finnes dessutom andra, och måhända mycket mera sannolika förklaringar 
för de amfiatlantiska växternas utbredning. Det finnes således många 
fakta som tala för Hulténs uppfattning, att växternas utbredning från 
kontinent till kontinent har skett via landområden vid norra Stilla-havs- 
kusten. Den nordamerikanska valnöten Juglans cinerea är ett ganska slå
ende exempel. Arten är känd fossil i både Europa och Asien — och varifrån 
den än måtte ha utbrett sig ifrån början så är det mera sannolikt att den 
lyckats taga sig över Berings sund än över Atlanten. Flera exempel kunde 
nämnas, dock är här ej den rätta platsen.

Skall man, som brukligt är, avsluta recensionen med ett allmänt omdöme 
så torde man utan överdrift kunna säga att boken ger en god samman
fattning av forskningens nuvarande frågeställningar i ämnet. Att män 
här i stor utsträckning rör sig med hypoteser, som ännu sakna det fasta 
underlaget, får man däremot alltid hålla i minnet.

Hans Tralau.

P. I. Dorofeev, Treticnye flory Lapadnoj Sibiri (Västsibiriens 
tertiära flora). Akad. Nauk SSSR, Moskva Leningrad 1963. 346 s., pl. 
I-L. Pris 2 rubel 22 kop.

Det finns endast ett fåtal större områden i Europa, vars tertiära flora 
undersökts i mera omfattande utsträckning. I sammanhanget må nämnas 
de eocena och oligocena växtlämningarna i södra England, de miocen- 
pliocena avlagringarna i västra Plolland, samt Sydfrankrikes och Väst
tysklands (Rhenlandets) miocena och pliocena flora. I Polens södra delar 
är omkring 200 lokaler för miocena och pliocena avlagringar med växt- 
rester kända, varav cirka 30 är ingående undersökta. I Schlesien är likaledes 
ett stort antal växtfossilförande avlagringar från mellersta tertiär beskrivna. 
Jämföras med dessa relativt väl undersökta områden kan även den unger
ska sarmatiska floran, känd från ett stort antal lokaler i detta land. Andra 
delar av Europa är i fråga om sin tertiärflora mera ojämnt undersökta 
och våra kunskaper följaktligen sporadiska.

Centralasien hyste på grund av mycket stora havstransgressioner under 
tertiärperioden en från nutiden påtagligt avvikande flora. Detta område 
har ända till för några år sedan inte — i varje fall inte i något större mått 
— dragit till sig växtpaleontologens intresse.

Med Dorofeevs nu föreliggande bok har denna brist i vår kunskap om 
Eurasiens tertiära flora decimerats i avsevärd grad. Författaren har redan 
tidigare genom en lång rad mindre publikationer i liknande ämnen gjort 
sig känd långt utanför Sovjetunionens gränser. I den nu framlagda pub
likationen behandlar han emellertid ett geografiskt och stratigrafiskt så 
pass omfattande område med en ovanligt rik fossil flora, att boken för
tjänar särskilt uppmärksammas.

Det undersökta området täcker en areal vid pass 300 kvadratmil vid 
nedre Obfloden från Novosibirsk i sydost till Tavdafloden i väster och 
områden norr om Tobolsk i norr. Avlagringarna tillhör perioderna oli- 
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gocen och miocen. Oligocena lämningar har således påträffats vid Byeloy- 
arka, Vasskovo, Nizhnaja Pristan och Antropova vid Tavdafloden samt 
i Maly Atlym i nationalparken Khanty-Mancy. Vidare kan inom Tomsk- 
distriktet nämnas Rezhanka, Kompassky Bor, Kozyulino och Tugan samt 
i närheten av Omsk Ekatarininskoye och Krasny Yar. Lämningarna till
hörande miocenperioden är i trakterna kring Tomsk kända från Kireevs- 
koye och Priisk, medan Omskdistriket hyser lokalerna Novonikolskoye, 
Ebargulskoye, Chernoluchye, Lezhanka, Isakovka, Kartashevo och Koro
lenko.

Som redan ovan framhållits är den beskrivna floran rik på släkten och 
familjer, varav flera ej längre förekomma i det aktuella området. De 76 
representerade familjerna är: Salviniaceae, Azollaceae, Marsileaceae, 
Selagindlaceae, Pinaceae, Taxodiaceae, Typhaceae, Sparganiaceae, Pota- 
mogentonaceae, Najadaceae, Alismataceae, Hydrocharitaceae, Butomaceae, 
Cyperaceae, Lemnaceae, Araceae, Zingiberaceae, Salicaceae, Leitneriaceae, 
Juglandaceae, Betulaceae, Fagaceae, Ulmaceae, Moraceae, Urticaceae, 
Santalaceae, Polggonaceae, Nymphaeaceae, Cabombaceae, Ceratophyllaceae, 
Ranunculaceae, Menispermaceae, Magnoliaceae, Capparidaceae, Droseraceae, 
Hamamelidaceae, Altingiaceae, Eucommiaceae, Rosaceae, Rutaceae, Sima- 
roubaceae, Euphorbiaceae, Sabiaceae, Staphyleaceae, Aceraceae, Rhamnaceae, 
Vitaceae, Tiliaceae, Malvaceae, Actinidiaceae, Hypericaceae, Elatinaceae, 
Melastomaceae, Violaceae, Lythraceae, Onagraceae, Hydrocaryaceae, Nyssa- 
ceae, Hippuridaceae, Halorrhagaceae, Araliaceae, Umbelliferae, Cornaceae, 
Ericaceae, Primulaceae, Borraginaceae, Menyanthaceae, Vaccinaceae, Styra- 
caceae, Labiatae, Solanaceae, Rubiaceae, Pedaliaceae, Cucurbitaceae, Capri- 
foliaceae och Compositae.

Bland de i dessa trakter ej längre vilt växande släkten är bl. a. Taxodium, 
Pterocarya, Fagas, Euryale, Brasenia, Magnolia, Liriodendron, Eucommia, 
Phellodendron, Ailanthus, Decodon, Proserpinaca rikt dokumenterade.

Vad beträffar den av författaren tillämpade artavgränsningen må det 
här vara tillåtet att anföra några synpunkter som riktar sig mot den floris- 
tiskt-analyserande växtpaleontologien över huvud. Växtpaleontologien 
arbetar i motsats till neobotaniken med ett mer eller mindre starkt redu
cerat antal kännetecken, dvs. mestadels endast med antingen fruktifika- 
tioner eller blad. Dessa lämningar saknar således ofta de karaktärer, som 
hos recenta växter leder fram till artbestämningen. Artbegreppet baserar 
sig hos det recenta materialet följaktligen på en kombination av olika 
karaktärer, t. ex. blom- och fruktmorfologien osv. Eftersom emellertid 
det fossila materialet endast i begränsad utsträckning bevarat dessa taxo- 
nomiskt viktiga mofologiska kännetecken blir »arten» inom det fossila 
materialet genast ofantligt mera svårtolkad. Artbegreppet blir tvivel
aktigt emedan »arten» baserar sig sig — åtminstone i många fall — på något, 
som inte kan kallas för annat än indicier. Som exempel kan nämnas Doro- 
feevs 6 Brasenia-»arter», som alla konstituerats på grund av vissa frömor- 
fologiska karaktärer. Dessa karaktärer återfinnas emellertid samtliga i 
den recenta populationen, som bär namnet B. purpurea i hela dess utbred
ningsområde. Det synes därför skäligt att benämna det fossila materialet 
med B. aff. purpurea. Detsamma gäller andra släkten. Dorofeevs två nya
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Pterocarya-»arter» är t. ex. fullt identiska med vad som är känt inom Ptero- 
carijci pterocarpa-gruppen.

Men sådana taxonomiska överväganden bör efter floristiskt-analytiska 
bearbetningar kanske överlämnas till den sytematiskt-syntetiserande 
botaniken, som tyvärr inte fått något större insteg i växtpaleontologien 
ännu.

Dorofeevs bok är rikt illustrerad. Varje art är fotograferad och före
kommer ofta även som textfigur. Tyvärr saknar man ett art- och släkt
register, vilket gör boken något svårhanterlig.

Boken kommer emellertid otvivelaktigt att stå sig i framtiden och därvid 
intaga en hedrande plats bland växtpaleontologiens stora verk över tertiär
tiden såsom de av Reid, Chandler, Kräusel, Szafer, Kryshtofovitch, 
Andreånsky o. a. Man får hoppas att den ryska botaniken skall få till
fälle att frambringa flera sådana dyrgripar.

Hans Tralau.

H. S. McKee, Nitrogen Metabolism in Plants. — Clarendon Press, 
Oxford 1962. 728 s. Pris £5. 5s.

Kvävet är ett ur biologisk synpunkt mycket egendomligt element. 
Kvävgas utgör huvudbeståndsdelen av lufthavet, men den är ytterst reak- 
tionsobenägen och otillgänglig för flertalet organismer. Trots detta ingår 
kväve alltid i de katalysatorer som ingriper i alla faser av växtens ämnes
omsättning, och kvävehaltiga föreningar är centrala i alla cellers uppbygg
nad och liv. En uttömmande redogörelse för kvävets betydelse för växten 
blir detsamma som en framställning av växtens biokemi över huvud taget, 
och en monografi över kvävet och växterna måste därför begränsas om inte 
framställningen skall svälla över alla gränser.

McKee har i sin bok ganska utförligt behandlat olika kvävehaltiga 
ämnens syntes, förekomst och nedbrytning. Kvävet i marken och de kväve
haltiga biokatalysatorernas roll i olika reaktioner liar han berört mera i för
bigående. Boken inleds med en översikt av nitrat- och ammoniumupptag- 
ningen och den härmed sammanhängande nitratreduktionen hos högre väx
ter. Bakteriernas bindning av luftkväve samt nitrlfikation och denitrifika- 
tion ges en ganska ingående behandling, där också ekologiska aspekter dis
kuteras. I ett kort avsnitt om organiska föreningar som kvävekällor för 
växterna dras bl. a. den historiska bakgrunden upp till den under senare år 
aktuella användningen av urinämne som gödselmedel.

Därefter följer bokens huvuddel, där olika föreningars förekomst, bild
ning och nedbrytning genomgås. Aminosyrornas biosyntes och förekomst 
behandlas ingående. Purinsyntesen, som tycks vara betydligt bättre känd 
hos mikroorganismer än hos högre växter, ägnas några sidor liksom de teore
tiskt intressanta förstadier som är gemensamma för aromatiska aminosyror, 
lignin och 1'lavonoider. Proteinernas struktur och bildning diskuteras givet
vis utförligt. Kunskaperna på detta område, särskilt i fråga om äggvite- 
syntesens reglering och sambandet med nukleinsyreomsättningen i cellen, 
växer mycket snabbt, och det är därför ingen överraskning, att framställ
ningen redan hunnit bli föråldrad. Dessutom är det nog vanskligt att 
försöka framställa de invecklade förlopp det är fråga om utan illustrationer. 
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Alkaloiderna ägnas ganska stort utrymme, vilket beror dels på att de har 
stort farmakologiskt intresse, dels på att deras transport från bildningsstäl- 
let till andra organ och arter kan studeras elegant med ympteknik. Ur växt- 
fysiologisk synpunkt tycks däremot föga vara känt om dem. I många andra 
fall har man kunnat tillämpa resultat från djurfysiologien på växterna, men 
de reaktioner alkaloiderna påverkar starkast i djuren förekommer ofta inte 
alls i växterna.

Efter ett kort kapitel om cyanider, senapsoljor, nitroföreningar m. m., 
följer en översikt av kvävehaltiga ämnens transport och lagring. Boken 
avslutas med en sammanfattning av kvävets kretslopp i naturen. Man hade 
gärna sett att författaren här åtminstone kortfattat diskuterat humusäm
nenas bildning och nedbrytning. Likaså hade det varit värdefullt med en 
översikt av olika systematiska gruppers kväveförsörjning.

Dispositionen följer sålunda helt konventionella linjer och denna upp
läggning är också den naturliga för en bok av detta slag. Däremot är det 
ovanligare att i en bok på 728 sidor bara 458 är egentlig text medan resten 
består av litteraturförteckning och register. Litteraturförteckningen är 
närmast gigantisk (215 sidor med över 4 000 arbeten), och man blir därför 
inte överraskad av att de historiska synpunkterna på ämnet blivit väl till
godosedda. De rikligt insprängda litteraturhänvisningarna gör ofta texten 
rätt tungläst, i synnerhet som den mycket sällan bryts av annat än kemiska 
strukturformler. Vid sidan av talrika struktur- och reaktionsformier inne
håller boken nämligen inga »riktiga» figurer och bara 15 tabeller. Många 
gånger önskar man också, att kapitlen hade avslutats med en sammanfatt
ning för att ge större möjlighet för läsaren att få en översikt av innehållet.

Boken är originell även i ett annat avseende: den saknar helt förord, och 
man lämnas i ovisshet om vad författaren avser att boken skall användas 
till. Som uppslagsbok och avancerad lärobok måste man nog säga att den 
är mindre lämpad än band 8 av Handbuch der Pflanzenphysiologie, som 
kom några år tidigare. Bägge volymerna behandlar i stort sett samma stoff, 
men handboksbandet är redigare och översiktligare. Egendomligt nog finner 
man f. ö. inga hänvisningar till »Handbuch» trots att McKee själv medver
kat där med flera bidrag.

Boken har sitt stora värde genom den utförliga litteraturbehandlingen 
och författaren har dragit fram många uppgifter ur svårtillgängliga källor. 
Han citerar ex. den polske artilleristen Siemienowitz som 1650 påpekade 
att salpeterbildningen i marken gynnas av animala lämningar. I samband 
härmed gjorde han den kärva (och i historiens ljus närmast makabra) reflek- 
tionen: »Polska armén får salpeter till krutet från fiender som dödats på 
slagfältet i tidigare krig. Jag hoppas att detta ekonomiskt tilltalande arrange
mang kan fortsätta.»

Sammanfattningsvis kan sägas att man har stor nytta av McKees bok 
i ett växtfysiologiskt referensbibliotek. Den är sakligt vederhäftig och för de 
många växtfysiologer som är intresserade av kväveomsättningen blir den 
en givande källa för litteraturstudier och för uppslag till nya undersöknings
områden.

Göran Stenlid.
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H. Heukels & S. J. van Ooststroom, Flora van Nederland. 15:e 
uppl. - - P. Noordhoi'f N. V., Groningen 1962. 892 s. med 1 038 textfig.

Nederländerna är ett litet land, som under de senare åren berikats med 
många nya florautgåvor. Bl. a. har den gamla »Gei'llustreerde Schoolflora 
voor Nederland» grundligt reviderats och utkom 1956 (14:e upplagan; rec. 
av S. Ahlner i SBT 51:1, 1957) under nytt namn, Flora van Nederland. 
Floran omfattar alla i Nederländerna ursprungligt vilda växter. Dessutom 
är ett litet antal adventiver medtagna i examinationsschemata, och övriga 
förekommande är nämnda i slutet av varje släkte liksom hybriderna. Till 
flera släkten och arter finns utförliga litteraturhänvisningar, där publicerade 
prickkartor särskilt angivits. Den 15:e upplagan har i stort sett samma upp
ställning, men har åtskilliga ändringar och tillägg. Flera släkten är revide
rade. För landet nya arter och adventiver har införts i examinationsschemata 
som delvis fått nya bestämningskriterier, och flera nya litteraturhänvis
ningar har tillkommit. Vad man lägger märke till vid släktrevisionerna är 
att artbegreppet gjorts vidare; flera i förra upplagan som arter behandlade 
taxa har nu fått underarts rang. Särskilt kan här nämnas Beta, Rosa, Medi- 
cago, Euphrasia, Matricaria, Juncus och Luzula. Nomenklaturen har också 
ändrats i många fall. Bildmaterialet är detsamma med undantag för några 
smärre ändringar; men det något gula papperet ger inte bilderna samma 
skärpa som de hade i föregående upplaga. Denna flora är en stor tillgång 
för botanister och andra intresserade och extra värdefull just genom sina 
goda litteraturuppgifter.

Adelaide Stork.

Per-Erik Tonell, Samla natur. Med teckningar av Ingrid Waern- 
ulf. Rabén & Sjögren, Stockholm 1964. 160 s. Pris inb. 17:50.

Intresset för naturhistoriskt inriktade strövtåg i skog och mark stimuleras 
i våra dagar av en rik flod av naturböcker. Mera sällan kommer härvid 
själva samlarverksamheten på tal. Den är dock ett nödvändigt komplement 
till iakttagelserna i fältet och i många fall den säkraste grunden för det fort
satta utbyggandet av de egna kunskaperna.

Det är därför glädjande, att detta ämne nu ägnats en egen bok, om än 
denna blivit i kortaste laget för att rymma allt, som samlaren i naturens 
tre riken har behov av att känna till. Att de botaniska objekten fått endast 
ett 20-tal sidor till sitt förfogande, medan de zoologiska tilldelats det fler
dubbla utrymmet, är i viss mån förklarligt — i det senare fallet är ju sam- 
landets metodik betydligt mera invecklad. 1 fråga om de högre växterna 
får förf. emellertid med det viktigaste av insamlings , pressnings- och her- 
barieteknik. Nybörjaren får här en åskådlig handledning, vars efterföljd bör 
garantera ett gott resultat. Man skulle dock ha önskat ett klart avrådande av 
att använda tejp vid växternas uppfästning. För kryptogamernas del blir 
anvisningarna mera summariska. Algerna ha här blivit bäst behandlade, 
svamparna mest styvmoderligt. En del uppgifter ha blivit väl kategoriska 
— man behöver t. ex. ej en lupp, som förstorar 25 gånger, när man börjar 

sina lichenologiska studier.
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Ett gott uppslag är uppmaningen att samla frön — här finns ett intressant 
och givande område, som mycket få hittills ha fått upp ögonen för.

De speciella kapitlen kompletteras av avsnitt med mera allmänt innehåll 
av stort värde för växtsamlaren och den botaniskt inriktade naturvännen 
över huvud. Hit höra bl. a. avdelningarom naturfotografering och om nyttan 
(och glädjen) av att anteckna och registrera — särskilt utläggningarna 
över detta sistnämnda tema rymma så mycket av tänkvärda sanningar, 
att de med nöje rekommenderas till begrundande av alla dem, som vilja 
få ett rikare utbyte av sitt umgänge med naturen.

Slen Ahlner.
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Algologföreningen i Uppsala.

Den 6 februari.
Professor H. Skuja: Bilder och intryck från en resa i Grekland 1962.
Docent N. Quennerstedt: Fykologi eller algologi? — Synpunkter gavs 

på frågan om benämningen av den forskning, som är inriktad på alger, 
»algologi» eller »phycologi». Doc. Quennerstedt fann bl. a., att ordet »algo
logi» i gängse mening var en onödig hybrid mellan latin (alga) och grekiska 
(logia), i klass med de småningom utrotade sammansättningarna »fungo- 
logi» ( - mykologi) och »muscologi» ( = bryologi). Därtill kom att »algologi» 
rent språkligt, nämligen som ett helgrekiskt ord, ej hade något som helst 
med alger att göra utan med smärta, plåga ( = algos; jfr algesi). »Phycologi» 
(eller fykologi) var däremot språkligt korrekt och entydigt och hade fått 
en stor internationell spridning (Phycology, Phycologie). Att den klassiska 
tidskriften Revue algologique bibehållit sitt namn, borde icke avskräcka 
fykologer från att ge sin vetenskap en adekvat benämning. Nyare dis
kussionsinlägg i den segslitna frågan (Phycological News Bulletin 15: 2, 3, 
4. 1962) refererades.

Den 14 mars.
Assistent G. Rosén: Vänern och Vättern. Kvantitativa växtplankton- 

studier ur vattenvårdssynpunkt.

Den 29 mars.
Fil. lic. C. Forsberg: Kransalgernas formvariationer och artsamman

sättningen i C/iara-sjöar (sammankomst tillsammans med Växtbiologiska 
seminariet).

Den 12 juni.

Exkursion till Skärsjön och Vassjön, Almunge s:n.

Den 18 september.

Exkursion till Älvkarleby laxodling och Hyttödammen under ledning 
av fiskerikonsulent N. G. Steffner och fil. kand. R. Arnemo.

Den 16 oktober.

Docent A. Nauwerck: Alger och bilder från Portugal.
Sv. Bot. Tidskr., 58 (1964): 2
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Den 27 november.
Fil. kand. I. Ahlgren: Sjön Norrviken; vattenkemi och växtplankton.
Professor H. Skuja: Balbiania investiens i Sverige.

Den 10 december.
Fil. lic. K. Thomasson: Araukanska sjöar. — Se Acta phytogeogr. suec. 

47, 1964.

Botaniska Föreningen i Göteborg.

Den 25 januari.
Fil. lic. Knut Almgren, Göteborg, talade om »Vegetationen i klippornas 

efemära regnvattenpölar — en studie i rött».

Den 1 mars.
Fil. stud. Lars Ekberg, Göteborg, berättade om »Botaniska strövtåg 

på Gotland».
Den 29 mars.

Docent Gunnar Harling, Stockholm, höll ett föredrag om »Galapagos- 
öarnas vegetation».

Den 26 april.
Professor Gunnar Erdtman, Stockholm, talade över ämnet »Från Lyg- 

nern och Vickleby till Grönland och Chile. Kapitel ur en palynologs dag
bok».

Den 24 maj.
Intendent Bo Peterson, Göteborg, ledde en rundvandring i Botaniska 

Trädgården.
Den 27 september.

Folkskollärare Elof Carlsson redogjorde för sitt mångåriga floris- 
tiska utforskande av »Vegetationen i Björketorps och Sätila socknar».

Den 25 oktober.
Fil. mag. Ebbe Kjellqvist, Lund, berättade om »Botaniska reseintryck 

från Spanien».
Den 29 november.

Folkskollärare Elof Carlsson invaldes i styrelsen efter docent Gunnar 
Degelius, som undanbett sig omval. I övrigt omvaldes styrelsen.

Docent Johan Söderström, Göteborg, talade över ämnet »Nordatlantisk 
växtgeografi».

Exkurs ioner.
Söndagen den 19 maj företog Botaniska Förenigen en exkursion till 

Ranebo lund under ledning av fil. mag. Yngve Eliasson. Ett 25-tal del
tagare hade mött upp trots det regniga vädret, som dessvärre höll i sig 
under hela dagen. Vi sågo Cardamine bulbifera och Lathyrus vernus, dock 
endast i knopp. Vätterosen däremot blommade vackert och rikligt. Allium
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ursinum var bara dm—hög. Vi återfunno också Neottia nidus-avis, Galium 
odoratum, Festuca altissima, Poa remota och Polygonalum verticillatum, 
vilka alla en gång påträffades här av folkskollärare Nils Grimvall, som 
fäste uppmärksamheten på Ranebo lunds rika flora. Vid jämförelse med 
Grimvalls skildring för 20 år sedan av floran i Ranebo lund kunde vi 
anteckna Ranunculus ficaria och Melandrium rubrum såsom nya för 
området.

Efter stigen mot utsiktspunkten av Ranebo gård sågs Hypericum pulch- 
rum i lätt igenkännliga fjolårsexemplar.

Ett planerat besök på Brattön måste inställas på grund av det ihållande 
regnet. Vi voro dock nere vid Rörtången och sågo Viscaria alpina. Med 
Brattön inom synhåll gladde det oss att höra vår mångårige föreningsmed
lem, avdelningschefen Thor Lundqvist, berätta om hur det gick till, 
då han på Brattön gjorde det märkliga fyndet av Lathyrus sphaericus. 1 
det dåliga vädret improviserades ett besök på Gullbringa gård, dit fru 
Dagny Krüger haft vänligheten inbjuda oss. Vi välkomnades med vär
mande brasa och kaffe. I parken hade vi dessförinnan letat reda på Gagea 
spathacea.

Söndagen den 22 september företog föreningen en exkursion till norra 
Halland. På grund av den framskridna årstiden lades särskild vikt på 
studium av svamparna, under ledning av docent John Eriksson. I bok
skogen vid Gäddevik nära Lygnern (Fjärås sn) kunde en del sydliga svam- 
kar förevisas. De intressantaste fynden gjordes dock i hedekskog vid Ram
sjöhall (Förlanda sn). Där fann docent Eriksson Phellinus ferreus, en inom 
ekens utbredningsområde glest spridd svamp. Endast få fynduppgifter 
föreligga. Ej fullt så ovanlig är Radulum quercinum, som följer eken liksom 
den vanligare Peniophora quercina. Alla tre förevisades.

Vid Ö. Öxared (Förlanda sn) visade lektor Vihelm Gillner en vacker 
förekomst av Peplis portula och Montia lamprosperma, på öppen blöt jord 
vid en mindre väg. Slutligen fortsatte vi till stranden vid Sallebacka (Värö 
sn), där tångvallarnas vegetation demonstrerades. I samband med ned
rinnande sötvatten utvecklas en intressant tångvall vegetation med Bidens 
tripartita, B. cernua, Rorippa islandica, Ranunculus sceleratus, Catabrosa 
aqualica, Rumex maritimus, Polygonum lapathifolium ssp. nodosum, Juncus 
bufonius, Slellaria crassifolia m. fl. Vegetationen kan utan svårighet in
ordnas i det av Nordhagen uppställda förbandet Bidention tripartitae. 
Tångvallvegetationen var mycket lämplig att studera just nu på hösten.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet
i Uppsala.

Den 29 januari.
Diskussion om botanikundervisningen vid universitetet med fil. stud. 

Jonas Wirén och docent Olov Hedberg som inledare.

Den 19 februari.
Föredrag av docent Gunnar Lohammar: »Växtvärldens utveckling 

på backar vid Uppsala efter 1959 års torka». Bildmaterial.
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Den 5 mars.
Föredrag av docent Paul Jarvis: »Comparative studies on water re

lations in some tree seedlings». Bildmaterial.

Den 26 mars.
Föredrag av konsulent H. Jönsson: »Yrkesval och arbetsmarknad för 

botanister».
Den 23 och 24 april.

Bokauktion.
Den 7 maj.

Föredrag av docent Magnus Fries: »Landskap och vegetation i Chuska 
Mountains, Arizona och New Mexico». Bildmaterial.

Föredrag av fil. mag. Per-Erik Lindgren, som skildrade algfloran 
i Göteborgs skärgård. Bildmaterial.

Den 31 augusti.
Svampexkursion.

Den 29 oktober.
Föredrag av laborator Lars Fredriksson: »Växternas upptagande 

av strontium och cesium ur marken». Bildmaterial.

Den 12 november.
Föredrag av docent Olov Hedberg: »Linné, NIB och Afrika — några 

synpunkter på växtsystematikens betydelse». Föredragshållaren gav exem
pel på växtsystematikens skilda arbetsområden.

Den 3 december.
Föredrag av fil. lic. Paul Holmgren: »Fotosyntesmekanismens an

passning till ljusmiljön hos ekotyper av högre växter». Bildmaterial.

Den 11 december.
Föredrag av docent Bengt Pettersson: »Strövtåg i sydeuropeiska 

berg». Bildmaterial.
Julfest.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Den 21 februari.

Med anledning av att Botaniska Sällskapet den 29 december 1962 fyllde 
80 år, redogjorde dess ordförande, professor Carl Malmström, för Säll
skapets senaste verksamhet.

Docent Gunnar Lohammar berättade om vegetationsförhållandena i 
sjön Tåkern, sådana de äro i dag, och gav sedan olika exempel på genom 
sjöregleringarna förintad, försvinnande eller hotad norrlandsnatur. Före
dragets båda delar illustrerades med vackra färgbilder.

Den 28 mars.
Docent Måns Ryberg höll ett med talrika färgbilder illustrerat föredrag: 

»Lövskogen i kulturlandskapet. Några sörmländska vegetationsbilder.»
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Han redogjorde därvid för sina undersökningar på halvön Näset vid 
Tullgarn.

Jägmästare Sten Nordenstam berättade om sina botaniska exkur
sioner på Nordkalotten, särskilt dess norska del, och visade vackra färg
bilder.

Den 9 maj.
Tekn. lic., fil. kand. Olle Persson kåserade med ljusbilder om svampar

nas spridningsbiologi.
Trädgårdsmästare Karl Rohde visade ett antal utomordentligt vackra 

färgbilder av olika växter.

Den 12 maj.
Vårexkursion till Vik på Värmdön under ledning av lektor Edvard von 

Krusenstjerna.
Den 24 oktober.

Lektor Edvard von Krusenstjerna lämnade några meddelanden om 
en snart utkommande flora över Stockholmstraktens bladmossor.

Docent Gunnar Lohammar demonstrerade, med fotografisk dokumen
tation från Uppsalatrakten, den mellansvenska backvegetationens föränd
ringar från år till år.

Den 6 december.
Läroverksadjunkt Ingmar Fröman berättade med färgbilder om sina 

exkursioner på Karlsöarna under de två senaste somrarna.
1 ill styrelse valdes: ordf. professor Carl Malmström, v. ordf. professor 

Erik Björkman, sekr. tekn. lic., fil. kand. Olle Persson (efter läroverks
adjunkt Ingmar Fröman, som undanbett sig återval), skattm. rektor 
Karl-Gustav Kökeritz, samt läroverksadjunkt Ingmar Fröman (efter 
tekn. lic., fil. kand. Olle Persson), intendent Torsten E. Hasselrot, 
lektor Edvard von Krusenstjerna och docent Måns Ryberg. Revisorer 
blevo som förut lektor Arvid Hedelius och revisor Jan Knöppel samt 
revisorssuppl. jägmästare Sten Nordenstam och byråinspektör Bengt 
Rosenberg.

Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 1 februari.
Professor C.-E. Sonck höll ett föredrag om »Botaniska iakttagelser i 

Pielisj ärviomådet».
Professor Hans Luther redogjorde för de planer som föreligger för 

en biologisk station på Nåtö naturskyddsområde på Åland, S om Marie
hamn. Enligt planerna skulle stationen administreras gemensamt av Land
skapet Åland och Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 12 februari.

Gemensamt möte med Societas Zoologica-Botanica Fennica Vanamo.
Professor Hugo Sjörs (Uppsala) höll ett föredrag: »Vegetationszone

ringen i Fennoskandia och östra Kanada — en jämförelse».
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Den 8 mars.
Docent Joakim Donner föredrog om »Skogarnas postglaciala utveck

ling i Finland».
Docent Magnus Fries (Uppsala) höll ett föredrag benämnt »Pollen- 

analytiskt bidrag till vegetations- och odlingshistoria på Åland».
Förelädes Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 38, om

fattande förhandlingarna under verksamhetsåret 1961-62, tillägnad fil. 
dr Gunnar Marklund. Tornen är redigerad av fil. dr Lars Fagerström.

Den 5 april.
Ordföranden yttrade minnesord över Sällskapets den 13 mars avlidne 

hedersmedlem, professor Harald Lindberg.

Den 13 maj.
Årsmöte. Förelädes Acta Botanica Fennica 65, innehållande Joakim 

Donner: The zoning of the post-glacial pollendiagrams in Finland and 
the changes in the forest composition.

Nat. kand. Jack Barkman redogjorde för ett fynd av Najas tenuissima 
i N Esbo Grundträsk och meddelade att arten förgäves eftersökts i det när
belägna Gallträsk, där den för ca 10 år sedan påträffats men där vatten
vegetationen numera till följd av ökad förorening starkt förändrats. Pro
fessor Hans Luther framhöll nödvändigheten av att södra Finlands 
vattendrag bör undersökas nu, innan förorening gör att den ursprungliga 
floran och faunan helt försvinner.

Vid förrättade val invaldes i styrelsen — i stället för professor Runar 
Collander och professor Ilmari Hustich, vilka önskat avgå — som ordi
narie medlemmar professor Harry Waris och lektor Holger Ahlqvist 
samt i deras ställe som suppleanter docent Teuvo Ahti och fil. mag. 
Samuel Panelius. I övrigt förblev styrelsen oförändrad.

Den 4 oktober.
Docent Björn Afzelius (Stockholm) höll ett föredrag om »Cilier».
Arkitekten, fru Anna-Lisa Stigell hade insänt färgbilder av blommande 

Crambe maritima från den östligaste spontana fyndorten i Finland därifrån 
blomning är känd, vid N Ingå Gåsö. Strandkålen har där blommat i minst 
10 år. Nat. kand. K. G. Widén anmälde ett fynd av en Cramåe-groddplanta 
på Bastö Sandö i N Borgå år 1953. Exemplaret hade senare samma sommar 
bortplockats.

Den 1 november.
Professor Arthur D. Hasler (Madison, Wis.) höll ett föredrag, benämnt 

»Comparative limnology, Finland — Wisconsin».
Fil. mag. Åke Niemi och fil. stud. C.-A. Hzeggström hade i N Sibbo 

Träskby på Majberget gjort iakttagelser om förekomst av Bolrychium 
boreale och kalcifila fanerogamer samt redogjorde för planer att få växt- 
platsen fridlyst.

Den 13 december.
Professor Ilmari Hustich höll ett föredrag, »Bilder från en resa till 

Labrador sommaren 1963».
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Förelädes Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 39, omfat
tande förhandlingarna under verksamhetsåret 1962-63. Tomen är redi
gerad av fil. dr Lars Fagerström.

Lektor Lilli Skepparnabb hade insänt meddelande om ett fynd av 
Blechnum spicant i Oa Replot, Norra Vallgrund. Ett enda ind. hade på
träffats på kanten av ett skogsdike.

Kustos Ilmari Hiitonen redogjorde för den i Finland födde, men huvud
sakligen i Sydryssland verksamme botanisten Christian Stevens liv 
och gärning i anledning av att ett sekel förflutit sedan hans död.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

Den 24 januari.
Extra sammanträde. Föredrag av professor Carl Troll, Bonn: »Die 

Vegetation der Erde im Lichte der pflanzlichen Lebensformen».

Den 1 mars.
Sällskapets årsmöte. Styrelseval: ordförande professor em. G. Einar 

Du Rietz, vice ordförande professor em. Hugo Osvald, sekreterare fil. 
lic. Rengt M. P. Larsson (samtl. omval), skattmästare fil. stud. Folke 
Rjörkbäck (nyval), redaktör docent Mats Wsen och klubbmästare fil. 
lic. Gunnar Wassén (båda omval); övriga ledamöter: lektor Erik Alm- 
quist (omval), docent Magnus Fbies (nyval), professor John Axel Nann- 
feldt, docent Nils Quennerstedt (båda omval), professor Hugo Sjörs 
(nyval) samt professor Sven Thunmark (omval).

Ordf. hyllade minnet av professor Rertil Lindquist, Göteborg, labora
tor Erik Rennerfelt, Stockholm, samt docent Ivar Ekdahl, Uppsala.

Föredrag av lektor Erik Almquist, Uppsala: »Om utforskandet av 
Flora upsaliensis».

Den 21 november.
Ordf. hyllade minnet av professor Carl Skottsberg, Göteborg, professor 

Harald Lindberg, Helsingfors, professor Jules Pavillard, Montpellier, 
folkskollärare Axel Binning, Göteborg, dr Harald Fries, Göteborg, 
civil jägmästare Ingmar Pilström, Luleå, direktör Martin Waldenström, 
Stockholm, samt professor Olof Östergren, Nynäshamn.

Föredrag av amanuensis Olaf Ronning, Trondheim: »Fra Svalbards 
vegetasjon og plantegeografi».
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Revisionssammanträdet 1963.

Föreningen sammanrädde den 23 april å Stockholms Universitet under 
ordförandeskap av professor R. Florin.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat sex av sina medlemmar, nämligen docent Ivar 
Ekdahl, lektor Carl Erman, professor Harald Lindberg, professor 
Bertil Lindquist, laborator Erik Rennerfelt och läroverksadjunkt 
Josef Sjögren. Ordföranden erinrade om de bortgångnas botaniska gärning 
och lyste frid över deras minne.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Revisionsberättelsen för år 1962 upplästes av kamrer P. Olrog. På re

visorernas hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren full ansvars
frihet.

Professor Eric Hultén höll ett med talrika färgbilder beledsagat före
drag över ämnet: »Alaska — en växtgeografisk knutpunkt.»

Sammanträdet bevistades av 60 personer.

Årsmötet 1963.

Föreningen sammanträdde den 28 november å Stockholms Universitet 
under ordförandeskap av professor R. Florin.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat åtta av sina medlemmar, nämligen folkskollärare 
Axel Binning, doktor Harald Fries, professor Gunnar Nilsson- 
Leissner, jägmästare Ingmar Pihlström, professor Carl Skottsberg, 
kyrkoherde Ivar Wadensjö, lektor Einar Wahlgren och professor Olof 
Östergren. Ordföranden hyllade de bortgångna med några minnesord 
och lyste frid över deras minne.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Ordföranden meddelade, att föreningens sekreterare docent Gunnar 

Harling undanbett sig återval på grund av flyttning till Göteborg. För
eningen beslöt att till den avgående sekreteraren sända ett telegram med 
följande lydelse: »Svenska Botaniska Föreningen, samlad till årsmöte, 
sänder sin avgående sekreterare ett varmt tack för mångårig högt värderad 
insats till föreningens fromma.»

Vid det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1964 utsågos: till ord
förande professor R. Florin, till vice ordförande professor E. Hultén,
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till sekreterare fil. mag. L. Brunkener, till redaktör för tidskriften docent 
S. Ahlner, till skattmästare bankdirektör V. Björklund, till övriga leda
möter av styrelsen professor N. Fries, docent G. Harling, professor T. 
Hemberg, lektor E. von Krusenstjerna, professor J. A. Nannfeldt, 
dr W. Rasch och professor H. Weimarck.

Till medlemmar av redaktionskommittén valdes professorerna G. E. 
du Rietz, F. Fagerlind, N. Fries, E. Hultén, J. A. Nannfeldt och 
C. O. Tamm.

Till revisorer utsågos jägmästare S. Nordenstam och kamrer P. Olrog. 
Revisorssuppleanter blevo lektor L.-O. Lundkvist och fil. kand. B. 
Kuylenstierna.

Fil. kand. Lars Erik Kers höll ett med talrika färgbilder illustrerat 
föredrag över ämnet: »Några glimtar från en botanisk resa i Sydväst- 
afrika. Welwitschia och annat.» Med anledning av föredraget yttrade sig 
professorerna Florin och Fagerlind.

Sammanträdet bevistades av 60 personer.
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Föreningens vårutfärd till Uppsala-trakten 1963.

Svenska Botaniska Föreningens sedvanliga vårexkursion gick år 1963 
söndagen den 9 juni i den fritt växande skogens tecken.

Vad Mälarbygden beträffar är skogar som får sköta sig själva så säll
synta undantagsförhållanden, att man snarast kan tala om ekologiska 
experiment. Som sådana är de emellertid av ytterst stort intresse och när
mast att betrakta som oersättliga. Tack vare Rutger Sernander finns 
två sedan ungefär ett halvsekel från varje ingrepp skyddade naturskogar 
i Uppsala-trakten, Vårdsätra naturpark och Fibyskogen. Likheten mellan 
områdena inskränker sig till skyddstiden, i övrigt är de i allt helt olika. 
Fibyskogen åtnjöt länge blott provisoriskt skydd genom en prolongerad 
överenskommelse, men ett definitivt skydd håller just nu på att genomföras.

Det vore olämpligt att i detta sammanhang föregripa delvis redan ut
förda, delvis för framtiden önskvärda noggrannare undersökningar genom 
en rad mer eller mindre tvärsäkra förhandsuttalanden. Det livliga intresse, 
som exkursionsdeltagarna visade för de båda skogarnas utvecklingshis
toria fram till nutidens nog så vildvuxna tillstånd, rättfärdigar dock några 
ord.

Vårdsätra naturpark var vid avsättandet år 1912 inte en löväng i den 
numera fixerade bemärkelsen slåtteräng med lövbärande träd- och busk- 
grupper. Då Sernander (1912 och eljest) stundom använde denna term, 
hade den uppenbarligen en vidare syftning. Det klarlades redan då, att 
området inte använts till slåtter, i varje fall inte regelbundet, men varit 
utnyttjat till bete, som dock förmodligen inte varit särskilt intensivt.

Att området länge haft lövskogskaraktär är också klart. Viktigt är, att 
det innehåller så litet ek och björk, vilket torde tyda på att lövskogen se
dan långt tillbaka till stor del varit fullsluten. Å andra sidan visar de av 
Sernander publicerade fotona att den för 50 år sedan var mindre tätvuxen 
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än nu, och träden hade helt naturligt mindre dimensioner (frånsett en nu 
sedan länge fallen »kämpaek»),

Yid avsättandet avlägsnades nästan all gran, som dock även tidigare 
var fåtalig. Kvar står blott ett par nu rätt stora granträd, och noteras 
bör att föryngring i det närmaste helt uteblivit, trots närhet till fröskog av 
gran. Det som förökar sig är nästan hundraprocentigt alm och ask, nära 
stranden också klibbal och skörpil. Tidigare har emellertid hasseln haft en 
övergående uppblomstring i de övre, torrare delarna (jfr Du Rietz, 1925 
pl. 13).

Fältskiktsvegetationen har i hög grad reducerats under fridlysningstiden, 
och i synnerhet har gräsen försvunnit. Bottenskiktets mossmatta, typiskt 
Eurhynchion, har däremot hållit sig väl men är något enformig genom den 
sommartiden överallt rådande bristen på exposition och ljus. Markens 
mullskikt är synnerligen välutbildat och döljer i viss mån det blockrika 
underlaget. Den dominerande roll som lövförnan fått som markekologisk 
faktor bidrar säkert till att uniformera mark och vegetation och därigenom 
ögonskenligen ge visst stöd åt en klimaxtro. Men sannolikt är det långt 
kvar till stabilitet, om en sådan någonsin inträder. När en större del än 
nu av lövträden blir överåriga och skördas av insekter, svampar eller stor
mar, så måste nya kolonisationsstadier begynna här och var, även om de 
väl knappast blir till de små ängsgläntor som Sernander (1912) något 
oförsiktigt förespådde. Hans spådom har däremot i övrigt visat sig riktig. 
Viktigast av allt, granen har haft sin chans men ej visat sig i stånd att 
ta den: vi kan här visa på en ädellövskog stark nog att inte tolerera någon 
nyinvasion av granen.

Det finns flera ädellövskogsfragment runt Ekoln och på två öar i denna 
del av Mälaren. Alla har de det gemensamt, att marken är höggradigt 
blockrik. Detta är nog ingen tillfällighet — kan det helt enkelt vara så, 
att dessa ädellövbestånd ingalunda har med äldre lövängsbruk att göra, 
utan tvärt om blivit bestående blott där ytstenigheten varit för stor för 
lövängsskötseln? Man har intressanta paralleller i de av Ryberg (1956, 
1961) undersökta lövskogarna vid Sörmlandskusten; deras kärnområden 
är också gammal skog — mer eller mindre betad — och ej löväng.

Vårdsätra-parken har undersökts fortlöpande under nästan hela frid
lysningstiden och två gånger mycket ingående, nämligen först av Carl 
Malmström och senare av Eliel Steen. Sistnämnde forskare har också 
(1957) publicerat en intressant jämförelse mellan den betade strandängen 
utanför naturparkens stängsel och en unik, sedan 1912 helt orörd strand- 
ängsflik som ligger innanför stängslet och därmed alltsedan dess blivit obe
tad. Båda partierna var under 1800-talet och tidigare slåtteräng medan det 
mesta av lövskogen då var beteshage. Exkursionen besåg även det orörda 
strandängspartiet, som märkligt nog inte invaderats av klibbal utan fort
farande helt behärskas av en gräsvegetation, vari innanför vassbältet 
dels Glyceria maxima, dels Calamagrostis canescens tagit överhanden. I det 
betade området och blott där — sågs årets sista blommor av kungs- 
ängsliljan, som enligt Sernander (1912) funnits också inom stängslet.

Senare på dagen styrdes kosan till Fibyskogen i Vänge socken. Den 
är ju utförligt skildrad av Sernander (1936), och sedan dess har den år-
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Fig. 1. Exkursionsdeltagare samlade kring professor Hugo Sjörs (t. v., i profil) 
Fiby urskog. •— Foto Karl Rodhe 9 juni 1963.

T Pu i

ligen besökts av många Uppsalabiologer, bland vilka Seenander själv, 
G. Einar Du Rietz, Gustaf Sandberg och Tore Arnborg bör nämnas. 
Deras och andras anteckningar är emellertid aldrig sammanställda, och 
de förändringar som skett är därför ej så väldokumenterade som önskvärt 
vore.

Fibyskogens äldre historia är tyvärr höljd i dunkel och har varit före
mål för en något polemisk diskussion med Henrik Hesselman och Rut
ger Sernander som huvudagerande. Klarlagt är endast att de äldsta 
granarna i regel börjat sin tillväxt i ytterst långsamt tempo och att de 
nedtill genom dålig kvistrensning varit ovanligt risiga; Hesselman såg i 
det senare en beteseffekt, Sernander i båda fenomenen en förnyelse av 
skogen utgående från margranar friställda i stormluckor. Det bevismaterial, 
om vars tolkning de båda stred, är i våra dagar i färd att hastigt försvinna. 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196b): 2
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Stormluckeföryngringen är faktiskt i full gång i nutiden, hur det nu än 
kan ha varit i forna tider. Utan att svära på att Sernander hade rätt i 
sak när det gällde 1700-talstillståndet vill förf. gärna betyga, att skyddet, 
som nog höll på att helt äventyras genom Hesselmans kritiska inlagor, 
gett oss en i varje fall över 160-årig naturskog med nästan unika urskogs- 
drag. I dagens läge är varje skogsman och botanist tacksam för denna till
gång, vars värde vi nu bättre förstår att uppskatta, och detta är Sernan- 
ders förtjänst. Det är glädjande, att den besvärliga skyddsfrågan nu sent 
omsider blir löst.

1 skyddsområdet, som det avgränsades av Sernander, ingår förutom de 
två formerna av naturskog, hällmarkstallskog och granskog på blockrik 
morän, också andra vegetationstyper. Klokt nog föreslog nämligen Ser
nander att en skyddskappa skulle omge kärnan av naturskog. Denna 
skyddskappeskog har med tiden blivit nog så säregen genom osedvanlig 
överslutenhet, men någon naturskog är den långt ifrån ännu.

Den största omvandlingen sedan Sernanders tid möter man längs 
Fibyån i kärret, som efter dämmets förfall och viss rensning blivit bevuxet 
med slyskog huvudsakligen av björk.Denna har en tid skjutit upp våld
samt, men nu tycks dess tillväxt plötsligt ha stagnerat. Orsaken skulle 
vara intressant att utreda. Vid Fibysjöns strand har gungflyna sjunkit 
med vattensänkningen och är fortfarande ganska blöta, men växtsamhällena 
förändras troligen även där. Även dessa delar kommer att ingå i reservatet.

Något som också borde undersökas är markprofilerna i skogen. Kanske 
kan »die Schrift des Bodens» ge oss vissa indicier om den omstridda äldre 
historien, liksom om de aktuella ekologiska förhållandena.

Dagen var solig, varm och försommartorr, blockterrängen strapatsrik 
för många, men under på Flustret rådande miljöförhållanden restau
rerades deficit mot aftonen.
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Nya medlemmar.

Vid styrelsesammanträdet den 26 mars 1963 invaldes: På förslag av 
konservator A. Zander: studietekniker Gunnar Eriksson, Surahammar, 
fröken Berit Larsson, Luleå, Bibi. Acad. SSSR, Kishinjev, SSSR, Bock & 
Seip, Buchhändler, Saarbrücken, Tyskland, fil. dr Reino Alava, Turun 
Yliopisto Åbo, Åtvidabergs folkbibliotek, Åtvidaberg, herr Axel Eriks
son, Lidköping, Stadsbiblioteket, Visby, hemmansägare Bengt Sonesson, 
Stöllet, Förlags-AB Affärsekonomi, Stockholm; på förslag av professor 
T. Westermark: med. lic. Lisa Westermark, Solna; på förslag av profes
sor J. Jalas: fil. kand. Kaia Saarisalo, Borgå, Finland; på förslag av kap
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Gunnar Fridborg, Uppsala, fil, mag. Sven-Olof Norberg, Uppsala, 
fil. mag. Ingegerd Rudberg, Uppsala.

Vid styrelsesammantädet den 23 april 1963 invaldes: På förslag av 
docent S. Ahlner: dr Aino Henssen, Marburg/Lahn, Tyskland; på för
slag av fil. mag. J. Ericson: fil. mag. Ebbe Kjellqvist, Lund; på förslag 
av konservator A. Zander: fil. lic. Sven Björk, Lund.

Vid styrelsesammanträdet den 28 november 1963 invaldes: på förslag 
av docent S. Ahlner: läroverksadjunkt Sven Gaunitz, Växjö; på förslag 
av professor E. Asplund: ingenjör K. G. Rydling, Huddinge; på förslag 
av docent G. Degelius: fil. stud. Leif Tibell, Uppsala; på förslag av fil. 
mag. Jan Ericson: fil. mag. Tore Karlsson, Höör, på förslag av kamrer 
P. Olrog: fil. stud. Mats Lennart Åhman, Solna; på förslag av docent O. 
Rune: småskollärarinnan Ulla-Britt Berglund, Gunnarn; på förslag av 
konservator A. Zander: agronom Magnus Roland, Bjertorp, St. Hov, 
herr Kai Hedman, Johanneshov, lektor fil. lic. Hans Krook, Sigtuna, 
dr James M. Trappe, Portland, Oregon, USA, apterare Nils Jonson, Ran- 
säter, herr Einar Weijneman, Lerum, stud. Åke Pettersson, Visby, 
fil. mag. amanuens Owe E. Jansson, Stockholm, Mr P. Bauermeister, 
Edinburgh, Scotland, professor Kai Larsen, Aarhus, Danmark, Lärar
högskolan, Göteborg, Fondation Royale de la Recherche Scientifique, 
Athen, Grekland, Nacka Läroverk, Nacka, Instituto Technologico Agricola, 
Colombia, Sydamerika, lektor Claus Kvamme, Elvebakken, Norge.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift,
Enligt styrelsens beslut (den 17 januari 1982) får medlem i tidskriften trycka liögst 8 ark 

( = 48 trycksidor) per årgång. Från denna bestämmelse kan styrelsen dock meddela dispens, 
om särskilda skäl föreligga.

Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas av veder
börande författare, likaså extra kostnad för sättning av svårläsligt manuskript. 
Detta bör därför vara maskinskrivet.

Av större uppsatser och avhandlingar lämnas kostnadsfritt 100 separat med omslag 
utan tryck; för tryck på omslaget debiteras 20 kr. Extra separat kunna beställas 
mot särskild avgift. Av smärre uppsatser och meddelanden, liksom av recensioner, 
lämnas särtryck endast efter överenskommelse.

För utformning av text gäller följande:
Avhandlingar av mera allmänt vetenskapligt innehåll böra publiceras på engelska, 

franska eller tyska; i varje fall skola de förses med en sammanfattning på något 
av dessa språk. Manuskript på främmande språk skall vara granskat av sakkunnig 
språkman, vars namn meddelas redaktören.

Koncentration i utformningen av all text eftersträvas, och, där så kan ske utan 
olägenhet för läsaren, användas förkortningar (t. ex. frekvens- och lokaluppgifter 
i artlistor). Noter under texten torde undvikas.

Tabeller förses med kort rubrik och numreras med romerska siffror.
Erforderliga bibliografiska uppgifter om citerade arbeten sammanföras i en till 

avhandlingen bifogad litteraturförteckning, där de ordnas alfabetiskt efter författar
namn och uppställas enligt följande exempel:

Raunkuer, G., 1912: Measuring-apparatus for Statistical Investigations 
of Plant-formations. •— Bot. Tidsskr., Bd 33, H. 1. Kobenhavn.

Citeras två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår, 
betecknas de med a, b, c etc. Dessa beteckningar införas omedelbart efter tryckåret; 
i texten enligt exemplet: i(Raonki«r 1912 a. s. 45)», i litteraturförteckningen: 
»Radnki^r, G., 1912 a:-------».

Med avseende på stilblandningar gäller:
1. Personnamn, dock ej auktorsnamn, sättas med Kapitaler (understrykas i manu 

skriptet med två streck).
2. Latinska växtnamn i text och figurförklaringar sättas med kursiv stil (under

strykas med ett streck).
Text, som skall spärras, understrykes med en bruten linje (-----).

Illustrationer bifogas manuskriptet i sådant skick, att de omedelbart kunna klicheras. 
Retusch betalas ej av tidskriften, ej heller montering av planscher eller samman
ställning av textfigurer, som omfatta flera smärre bilder.

För klichering avsedda fotografier utföras i svart-vitt på blankt papper.
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. Sam

manföras flera bilder under samma figurnummer, betecknas de enskilda bilderna med 
bokstäver, ej med siffror.

Planscher numreras med romerska siffror (en nummerföljd för varje uppsats). 
Omfatta de flera figurer, numreras dessa med arabiska siffror (en nummerföljd för 
varje uppsats, ej för varje plansch).

I tidskriftens ärenden träffas redaktören efter överenskommelse, måndagar och 
tisdagar kl. 14—15 på Riksmuseets Botaniska Avdelning (tel. 32 1219, växel).

Manuskript, korrektur och skrivelser angående uppsatser sändas till redaktören 
under adress: Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stockholm 50.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får icke äga rum.

Redaktionen.
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