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KÄRLVÄXTFLORAN I TÖLLSJÖ SOCKEN I 
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND.

AV

UNO ELIASSON.

Områdesbeskrivning.

Töllsjö socken är belägen i Västergötland mellan Alingsås och 
Borås och omfattar en yta av 1,05 kvmil. Området, som utgör en del 
av Sydsvenska höglandets ullöpare mot norr, präglas av oligotrofi. 
Kalk saknas helt.

Barrskog och myrar är socknens vanligaste vegetationstyper. 
Egentlig lövskog är sparsam och finns i stort sett endast i anslutning 
till odlad mark. En för området ovanlig vegetationstyp har i lä av en 
brant bergsida utvecklats vid Brinta i mellersta delen av socknen. 
Lövskogen är här frodig och har karaktär av lund. Här växer bl. a. 
Anemone hepatica, Actaea spicata, Prunus avium och Carex digitala.

Sjötypen är oligotrof. Polyhumösa småtjärnar är vanliga i anslut
ning till mossar.

Terrängen är ofta kuperad, och området uppvisar stora höjd
skillnader. Sålunda ligger Gantarås i socknens norra del 244 m över 
havet, under det att Töllsjön i socknens södra del ligger 118 m över 
havel.

Socknen återfinnes på generalstabskartan 33 (Borås SO).

Floran.

På grund av inventeringsområdets geografiska läge är det natur
ligt, att många av de förekommande arterna är sådana som i Sverige 
har silt utbredningsområde inskränkt till västra eller sydvästra 
delarna av landet. Till denna grupp hör bl. a. Blechnum spicant, 
Erica tetralix, Potentilla rupestris, Pedicularis silvatica, Gentiana 
pneumonanthe, Radiola linoides, Narthecium ossifragum och Juncus 
squarrosus. Mera anmärkningsvärd är förekomsten av nordliga 
34- 643877 Sv. Bot. Tidskr., 58 (196i):å
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Fig. 1. Potamogeion polijgonifolius bildar ibland massvegetation i mindre vattendrag. —
Foto förf.
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Fig. 2. Högmosse från inventeringsområdets norra del. I fältskiktet växer huvudsak
ligen Trichophorum caespitosum, Calluna vulgaris, Erica telralix, Rubus chamaemorus 
och Vaccinium uligirwsum. I bottenskiktet dominerar lavarna Cladonia rangiferina, 

Cl. silvatica, Cl. impexa och Cl. unciatis. — Foto förf.
Sv. Bot. Tidsl;r., ö8 (1964): 4
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Fig. 3. Strandregionen av en polyhumös tjärn. Flytbladen ute i vattnet tillhör Nuphar 
luteum. I strandkanten dominerar Carex lasiocarpa och Vaccinium uliginosum. Ehuru 
svåra att se på bilden förekommer även Molinia coerulea, Rhynchospora alba, Erica 
lelralix, Narthecium ossifragum, Menyanthes trifoliata, Andromeda poli/olia, Calluna 

vulgaris och Eriophorum angustifolium. — Foto förf.

element, vilkas huvudsakliga utbredningsområde ligger norr om 
Limes norrlandicus. Till denna senare grupp hör Campanula patula, 
Polygonum viviparum, Carex globularis och C. vaginata.

Att många för Västergötland i övrigt vanliga arter helt synes saknas 
inom undersökningsområdet torde till en del bero på områdets 
relativt ensartade natur. Eftersom området är oligotroft, saknas 
mer krävande arter. Förekomsten av Eriophorum latifolium, som 
brukar räknas till de mera näringskrävande arterna, kan nog därför 
förtjäna att anmärkas.

Ett tack riktas till intendent T. E. Hasselrot, Stockholm, som 
noterat de för socknen nya arterna Paris quadrifolia, Calamagrostis 
neglecta, Trifolium spadiceum, Jasione montana och Leontodon 
hispidus. Intendent Hasselrot har även i övrigt gjort vissa komplet
terande påpekanden. De av honom meddelade lokaluppgifterna 
utmärks i artlistan med Ht inom parentes.

Sv. Bot. Tidslcr., 58 (196b): b
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Förklaring till artlistan.

De i denna uppsats publicerade uppgifterna utgör resultatet av 
liera års botaniserande i markerna.

Vid bearbetningen av materialet har området på kartan indelats i 
rutor med 1 km sida. Hela undersökningsområdet kommer då att 
uppta 105 rutor. Om en art i fortsättningen betecknas som allmän 
eller tämligen allmän, innebär detta, att arten anträffats inom mer 
än 10 av rutorna. För växter som anträffats inom ett mindre antal 
rutor, anges varje lokal. De vid lokalangivelserna använda ortnam
nen återfinns på generalstabskartan 33 (Borås SO). För mycket 
vanliga arter har i regel ingen frekvens angivits.

Nomenklaturen liksom också artföljden i förteckningen är den
samma som i Förteckning över Nordens växter, 1955 (utgiven av 
Lunds botaniska förening).

Växter som avsiktligt införts till området, har ej medtagits i för- 
teck ningen.

Artlista.

Lycopodium selago L. — I fuktig barrskog inom hela området.
L. inundatum L. — Dammsjön, södra stranden.
L. annotinum L.
L. clavalum L.
L. complanatum L. ssp. anceps (Wahr.) Milde — Bohult, Hökhult, Mellom- 

torp.
Isoeles lacustris L. — Töllsjön, norra stranden.
I. echinospora Durieu — Hökhult (Lagsån på grunt vatten).
Equiselum arvense L.
E. silvaticum L.
E. fluviatile L.; Ehrh.
Bolrychium lunaria (L.) Sw. — Bohult, Stockåsen (Ht). Arten är lätt att 

förbise och förekommer troligen på flera lokaler.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Woodsia ilvensis (L.) R. Br. — Bohult, Dammbacken, Holmared (Ht), 

Mellomgärde, Sjögared.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. ssp. eufragilis Asch. — Bohult, Brinta, 

Sjögared.
Athyrium filix-femina (L.) Roth 
Lastrea phegopteris (L.) Bory 
L. dryopleris (L.) Bory 
Dryopleris filix-mas (L.) Schott 
T), spinulosa (O. F. Müll.) Watt 
D. dilulala (Hoffm.) A. Gray 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196h); 4
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Blechnum spicanl (L.) Roth — Bohult, Hökhult, Mellomtorp. Lokalen ut- 
göres i alla tre fallen av en bäckdal i barrskog.

Asplenium trichomanes L. — Bohult, Brinta, Hökhult, Mellomgärde, Nabba- 
sjön, Sjögaredsbergen.

A. septentrionale (L.) Hoffm. — Bohult, Brinta, Hökhult, Mellomgärde, 
Sjögaredsbergen, Slätthult.

Polypodium vulgare L.
Picea abies (L.) H. Karst. — Intill landsvägen Storeskogen-Töllsjö (ca 

500 m N om »E» i Erikshult) växer en gran, som har originell pelarform 
och som starkt påminner om den nordsvenska granen. Trädet har frid
lysts.

Pinus silvestris L.
Juniperus communis L.
Sparganium minimum Wallr. — Förekommer i de flesta vattendrag och 

gärna på dyig botten.
S. simplex Huds. — Töllsjön, norra stranden.
Acorus calamus L. — Morjhult. Bildar här ett stort bestånd i en kärräng. 
Calla palustris L.
Triglochin palustre L.
Polamogeton polygonifolius Pourr. — Områdets vanligaste Potamogeton-avt.

Bildar ofta stora sammanhängande bestånd i skogsbäckar. Se fig. 1.
P. natans L. — Vanlig i sjöar.
P. gramineus L. — Vid Hedaredsåns utlopp i Töllsjön.
P. perfoliatus L. — Norra delen av Töllsjön.
Alisma plantago-aquatica L.
Scheuchzeria palustris L. — På gungflytuvor. Blåtjärn, Eketjärn, Flotta

tjärn, mossegöl NO om Holmared (Ht), Laxabacken (Ht), Äspetjärn. 
Narthecium ossifragum (L.) Huds. — På de flesta större mossar inom om

rådet.
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce — Sjögaredsbergen. Växer här i ett 

fåtal exemplar på ett par smala klipphyllor.
Convallaria majalis L.
Paris quadrifolia L. — Holmared (Ht).
Juncus squarrosus L. — Allmän längs stigar och mindre vägar.
J. bufonius L.
J. bulbosus L. — Bildar ofta massvegetation i grunda åar.
J. arliculatus L.; Lagerst. & Krok
J. ctlpinus Vill. ssp. nodulosus (Wg) Lindm. — Töllsjön, norra stranden.
J. effusus L.
J. conglomerate L.; Leers 
J. filiformis L.
Luzula pilosa (L.) Willd.
L. campestris (L.) DC.
L. multiflora (Retz.) Lej. ssp. occidenlalis V. Krecz.
Sieglingia decumbens (L.) Bernh.
Molinia coerulea (L.) Moench 
Phragmites communis Trin.

KÄRLVÄXTFLORAN I TÖLLS.JÖ SOCKEN
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Nardus strida L.
Melica nutans L.
Glyceria fluilans (L.) R. Br. — Växer vid alla slags vatten, även vid små- 

bäckar inne i mörk barrskog.
Festuca ovina L. ssp. vulgaris (Koch) Sch. & K.
F. rubra L. — Av mycket varierande utseende.
F. pratensis Huds.
Lolium perenne L. — Vanlig på kulturpåverkad mark.
Poa annua L.
P. trivialis L.
P. pratensis L. ssp. eupratensis Hiit.
P. nemoralis L. — Bl. a. vid Bohult, Brinta, Gantarås, Sjögared.
Briza media L.
Dactylis glomerala L.
Arrhenatherum pubescens (Huds.) Samp. — Morjhult.
Deschampsia caespilosa (L.) PB.
D. flexuosa (L.) Trin.
Holcus lanatus L.
H. mollis L. Bohult.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth — Dammsjön, västra stranden.
C. purpurea (Trin.) Trin. — Bohult, här ett stort bestånd.
C. canescens (Web.) Roth — Ofta i vägdiken, bl. a. vid Kämpagården, Bo

hult och Hökhult.
C. neglecta (Ehrh.) G., M. & Sch. — Kärräng V om Stockåsen (Ht).
C. arundinacea (L.) Roth - Fr. a. på hyggen och längs vägar.
Agrostis stolonifera L.
A. tennis Sibth.
A. canina L.
Alopecurus pratensis L. —- Bl. a. vid Gantarås och Sjögared.
A. geniculatus L.
Phleum pratense L. ssp. vulgare (Cel.) A. & G.
Anthoxanthum odoratum L.
Bromus hordeaceus L.
Elgtrigia repens (L.) Nevski
Eriophorum vaginatum L. - Området vanligaste Eriophorum-art. Finns på 

alla slags mossar. Ersättes delvis i kärr av följande art.
E. angustifolium Honck.
E. lati folium Hoppe — Funnen på en enda lokal, ett mindre kärr 700 m NV 

om »B» i Bohult.
Scirpus lacustris L.
Eleocharis palustris (L.) R. Br. — På grunt vatten, helst på dyig botten.
E. uniglumis (Link) Schult. — Töllsjön, nordvästra stranden.
Trichophorum alpinum (L.) Pers. — På en mosse 500 m NO om »B» i Bohult. 
T. caespitosum (L.) Hartm.:

ssp. austriacum (Palla) Hegi — Mycket allmän på mossar, 
ssp. germanicum (Palla) Hegi — Bl. a. vid Dammsjön.

Rhynchospora alba (L.) Vahl — Vanlig på mossar, helst på blottlagd dy.
Sv. Hot. Tidskr., 58 (196b): b



Rh. fusca (L.) Ait. — Dammsjön, västra stranden, delvis ute i vattnet. 
Carex dioeca L. — Helst i skogskärr.
C. canescens L.
C. remota L. — I en bäckdal 500 m NV om »B» i Bohult.
C. echinata Murr. — Helst i skogskärr.
C. leporina L.
C. nigra (L.) Reich. — Mycket allmän och variabel. Växer såväl på torr mark 

som i kärrmarker.
C. acuta L.; Reich. — Nabbasjön.
C. magellanica Lam. — I skogskärr eller i utkanten av mossar.
C. limosa L.
C. vaginata Tausch — Kan nog betecknas som tämligen allmän. Växer på 

våt mark inne i barrskog. Bl. a. i bäckravin NO om Abborrsjön (Ht) och 
vid Bohult, Flottatjärn, Högåsen.

C. panicea L.
C. hostiana DC. — Föredrar kärrängar. Bl. a. vid Bohult, Hökhult.
C. Oeder i Retz. ssp. euoederi Palmgr.
C. tumidicarpa Ands. — Ofta vid skogsbäckar.
C. lasiocarpa Ehrh. — Fr. a. längs stränder av polyhumösa tjärnar.
C. rostrata Stokes 
C. pallescens L.
C. digitata L. — Sjögaredsbergen, Brinta, NO om Holmared (Ht).
C. montana L. — I en bergssluttning N om Nabbasjön.
C. globularis L. — Ca 350 m NNV om »M» i Mellomtorp. Arten växer här i en 

östsluttning, som tidvis översilas av vatten.
C. pilulifera L. — En av traktens vanligaste Carex-arter. Uppträder ofta på 

torra barrskogshyggen.
C. caryophyllea Latourr. — Sjögared, Björkered.
C. pulicaris L. — Ofta i kärrängar.
C. pauciflora Lightf. — Mycket allmän på mossar och i kärr inom hela om

rådet.
Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich. — Björkered, Bohult, Hökhult, Lungsås. 
P. chlorantha (Cust.) Rchb. Flägnen.
Dactylorchis maculata (L.) Venn. — Sannolikt traktens allmännast före

kommande orkidé.
Listera cordata (L.) R. Br. — Tämligen allmän i fuktig barrskog. Växer gärna 

i Sphagnum-m&ttor nära bäckar. Bl. a. i bäckravin NO om Abborrsjön 
(Ht) och vid Bohult, Dammsjön, Gantarås, Högåsen, Hökhult.

Goodyera repens (L.) R. Br. — Allmän i mörk barrskog.
Corallorhiza trifida Chåt. — I kärr, någon gång också på fuktig skogsmark.

Bäckravin NO om Abborrsjön (Ht), Bohult, Hökhult, Öresjöbacke. 
Populus tremula L.
Salix aurita L.
S. cinerea L. Bl. a. vid Hampedal, Hökhult.
S. caprea L.
S. repens L.
S. pentandra L.
Myrica gale L.

KÄRLVÄXTFLORAN I TÖLLSJÖ SOCKEN 519
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Corylus avellana L.
Belula verrucosa Ehrh.
B. pubescens Ehrh.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Fayus silvatica L. — Lindebräckan.
Quercus robur L.
Ulmus glabra Huds. — Finns sparsamt vid bebyggelse.
Humulus lupulus L. — Llökhult.
Urtica dioeca L.
Rumex longifolius DC. — Vid bebyggelse.
R. acetosa L.
R. acetosella L.
Polygonum aviculare L.
P. viviparum L. — Ca 500 m N om »Ö» i Öresjöbacke.
P. persicaria L.
P. lapathifolium L.
P. hydropiper L.
P. convolvulus L.
Chenopodium album L. — Allmän på odlad mark. Variabel. Områdets enda 

representant för fam. Chenopodiaceae.
Stellaria media (L.) Vill. — Ett vanligt åkerogräs.
S. alsine Grimm — Hökhult, Gantarås, Bohult.
S. yraminea L.
S. longifolia Mühl. - På fuktiga ställen i öppen barrskog. Bl. a. NO om 

Holmared (Ht) och vid Hökhult, Morjhult.
Ceraslium arvense L. -— Morjhult, Sjögared, Bohult.
C. holosteoides Fr.; Hyl.
Sagina procumbens L.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. — Gantarås, Hökhult, Sjögared.
Spergula arvensis L. Mycket vanligt åkerogräs.
S. vernalis Willd. Bohult, Kolsjöhatt (Hl), Stockåsen (Ht).
Scleranthus annuus L.
Lychnis flos-cuculi L. Tillfällig i åkrar.
Viscaria vulgaris Bernh. •— Sjögaredsbergen.
Silene cucubalus Wib. Tillfällig i åkrar.
S. rupestris L. — Bohult, Brinta, Dammbacken, Gantarås, Holmared (Ht), 

Kolsjöhatt (Ht), Lillskogen, Sjögared.
Melandrium album (Mill.) Garcke — - Tillfällig i åkrar.
Nymphaea alba L.; J. Presl.
Nuphar luteum (L.) Sm.
Actaea spicata L. — Brinta.
Callha palustris L.
Trollius europaeus L. — Gantarås.
Anemone hepatica L. — Brinta, Bohult. På den sistnämnda lokalen nu prak

tiskt taget utdöd.
A. nemorosa L.
A. vernalis L. — Lobo. Lokalen utgöres av en sandig kulle. Endast några få 

bladrosetter fanns kvar av arten våren 1963.
Sv. liot. Tidskr., 58 (1964): i
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A. pulsatilla L. — Mellomgärde.
Ranunculus auricomus L. — Gantarås.
R. acris L.
R. repens L.
R. flammula L. — Allmän vid de flesta vatten, 

v. replans (L.) Hartm. — Töllsjön, norra stranden, här i massförekomst.
Fumaria officinalis L. — Ett vanligt åkerogräs.
Brassica campestris L.
Sinapis arvensis L. — Hökhult.
Raphanus raphanistrum L.
Thlaspi arvense L.
Capsella bursa-pasloris (L.) Med.
Erophila verna (L.) F. Chev.
Cardamine amara L. — Holmared (Ht), Hökhult, Storeskogen. Vid vatten 

i ängskärr.
C. pratensis L.
Barbaraea vulgaris R. Br.
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek — Bohult, Slätthult.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. — Bohult, Mellomgärde, Fagerhult, Slätt

hult.
Erysimum cheiranthoides L.
Sedum lelephium L. — Gantarås, Högåsen, Sjögared.
S. annuum L. — Gantarås, Hägnen.
S. acre L. — Dammbacken, Slätthult.
Parnassia palustris L.
Saxifraga granulaia L.
Chrysosplenium alternifolium L. — Hökhult.
Ribes uva-crispa L.; Lam. — Brinta, här vildväxande (?).
Spiraea salicifolia L. — Numera flerstädes vildväxande.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Prunus avium L. — Brinta.
P. padus L.
Rubus chamaemorus L.
R. saxatilis L. — Stenig och snårig hagmark.
R. idaeus L.
R. nessensis W. Hall och
R. plicalus W. & N. — Båda dessa arter är jämnt men tämligen glest 

spridda inom hela området.
Fragaria vesca L.
Potentilla palustris (L.) Scop.
P. rupeslris L. -— Sjögaredsbergen.
P. argentea L.
P. norvegica L. — Ödetomt vid Kolsjön NO om Kolsjöhatt (Ht), Mellom- 

torp, Torstad (Ht).
P. erecta (L.) Räusch.
P. anserina L.
Alchemilla L. — Detta släkte har ej närmare undersökts.
Rosa villosa L. — Sjögaredsbergen.

KÄRLVÄXTFLORAN I TÖLLSJÖ SOCKEN
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R. canina L.; Crép.
Sorbits intermedia (Ehrh.) Pers. — Glest spridd över hela området.
S. aucuparia L.
Malus silvestris (L.) Mill.; Borkh. — I hela området men sparsam.
Geum urbanum L. — Gantarås, Hökhult, Mellomgärde, Slätthult.
G. rivale L.
Medicago lupulina L. — Hökhult, troligen tillfällig.
Trifolium campestre Schreb. — Hökhult, troligen tillfällig.
T. spadiceum L. —- Stockåsen (Ht).
T. hybridum L.
T. repens L.
T. pratense L.
T. medium L. —- Mellomgärde.
Lotus corniculatus L.
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray — Hökhult.
V. cracca L.
V. sepium L. — Ca 300 m NV om »B» i Bredaremossen.
V. angustifolia (L.) Reich. — Dammbacken, Hökhult.
Lathyrus pratensis L.
L. montanus Bernh.
Oxalis acetosella L.
Geranium robertianum L.
Erodium cicutarium (L.) L’Hér. — Bohult, Sjögared.
Radiola linoides Roth - - Töllsjön, nordvästra stranden.
Polygala vulgaris L.
Euphorbia cyparissias L. — Ca 300 m N om »H» i Hökhult.
E. helioscopia L. — Ett vanligt åkerogräs.
Callitriche stagnalis Scop. — I uttorkande vattensamlingar. Bohult, Töllsjön. 
Acer platanoides L.
Aesculus hippocastanum L. — Hägnen.
Rhamnus frangula L.
Tilia cordata Mill. — Bl. a. vid Brinta, Gantarås.
Hypericum montanum L. — Denna art uppges av Kjellberg (1929) från 

Töllsjö men har ej kunnat återfinnas av förf.
H. maculatum Cr.
H. perforatum L. — Sjögared.
Drosera rotundifolia L.
D. anglica Huds. — Dammsjön, 300 m Ö om »B» i Bergtomten.
D. intermedia Hayne — Dammsjön (riklig), 300 m Ö om »B» i Bergtomten. 
Viola riviniana Rchb.
y. canina L. — Gantarås, Fagerhult, Sjögared. 
y. palustris L. 
y. arvensis Murr, 
y. tricolor L.
Lythrum salicaria L. — Sjögared.
Epilobium montanum L.
E. collinum C. C. Gmel. — Uppges av Kjellberg (1929) från Töllsjö. Har ej 

med säkerhet anträffats av förf.
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E. adenocaulum Hausskn. — Växer tämligen allmänt i kärrängar i socknens 
norra del. Bl. a. vid Hökhult och 100 m NV om »B» i Bohult.

E. palustre L.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Myriophyllum alterniflorum DC. — Bildar ofta massvegetation i åar, fr. a. 

på grunt vatten.
Hippuris vulgaris L. — Ca 100 m N om »L» i Lagsån.
Cornus suecica L.
Hydrocotyle vulgaris L. — Töllsjön, norra stranden.
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm.
Carum carvi L.
Pimpinella saxifraga L. — Bergtomten. Möjligen förbisedd, kan vara van

ligare.
Aegopodium podagraria L.
Angelica silvestris L.
Peucedanum palustre (L.) Moench 
Pyrola minor L.
P. media Sw. — Hägnen, Högåsen.
P. chlorantha Sw. — Växer tämligen allmänt inne i mörk barrskog. 
Ramischia secunda (L.) Garcke
Monoiropa hypopitys L. — Hökhult, Lindebräckan, Slätthult. Ingenstädes 

vanlig.
Ledum palustre L. — 500 m NO om »L» i Lagsån. En enda mindre buske 

påträffad.
Andromeda polifolia L.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. — NO om Holmared (Ht), Håstryd, V 

om Stockåsen (Ht), Tappbo (Ht).
Vaccinium vitis-idaea L.
V. uliginosum L.
V. myrtillus L.
V. oxycoccos L.
Calluna vulgaris (L.) Hull 
Erica tetralix L.
Empelrum nigrum L.
Lysimachia vulgaris L. — 500 m NO om »L» i Lagsån.
L. thyrsiflora L. — Vanlig i grunda vattendrag.
Trienlalis europaea L.
Gentiana pneumonanthe L. -— Vid Gantaråsbäckens avflöde från Dammsjön. 
Genlianella campestris (L.) Börner — Bohult, Högåsen.
Menyanthes trifoliata L. — Vanlig i ängskärr.
Fraxinus excelsior L. — Glest spridd över hela området.
Myosotis palustris L.
M. laxa Lehm. — Sjögared vid stranden av Töllsjön.
M. arvensis (L.) Hill
M. discolor Pers. — Högåsen.
Ajuga pyramidalis L.
Scutellaria galericulata L. — Vid vattendrag med sandiga och grusiga strän

der.
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Prunella vulgaris L.
Galeopsis bifida Boenn.
G. tetrahit L.
Lamium purpureum L.
L. amplexicaule L. — Bohult, Gantarås, Sjögared.
Slachys silvalica L. -— Brinta.
S. palustris L.
Lycopus europaeus L. — Sparsam men spridd över hela området.
Mentha arvensis L. — Ett vanligt åkerogräs.
Solanum nigrum L.; Mill. — I anslutning till odlad mark. Troligen tillfällig. 
Verbascum lhapsus L. — Holmared (Ht), Sjögaredsbergen.
Linaria vulgaris Mill.
Veronica serpyllifolia L.
V. arvensis L. - Traktens allmännast förekommande Veronica-art.
V. agrestis L. — Sjögared, möjligen tillfällig.
V. chamaednjs L.
V. scutellata L.
V. officinalis L.
Melampyrum pratense L.
M. silvaticum L.
Euphrasia brevipila Burn. & Gremli — De olika formerna, som arten upp

visar, har ej närmare undersökts av förf.
E. micranlha Rchb. — Ofta på skogsstigar. Bl. a. vid Bohult, Lungsås. 
Rhinanlhus minor L.
Pedicularis palustris L. - Vanlig i kärrängar.
P. silvatica L. Bohult.
Pinguicula vulgaris L.
Utricularia vulgaris L. — Ca 400 m NO om »B» i Bohult. Bestämningen är 

något osäker, eftersom blommande exemplar aldrig anträffats.
U. intermedia Hayne — Tämligen vanlig i sjöar och vattendrag. Bl. a. vid 

Lagsån och Dammsjön.
U. minor L. — Flottatjärn.
Planlago major L.
P. lanceolata L.
Littorella uniflora (L.) Asch. — Töllsjön, nordvästra stranden.
Galium boreale L.
G. palustre L.
G. uliginosum L.
G. verum L.
G. mollugo L.
Sambucus racemosa L. — Ca 500 m VSV om »B» i Bohult. Ett ensamt exem

plar ute på ett barrskogshygge.
Linnaea borealis L. — Vanlig i barrskog. Bl. a. vid Bohult, Gantarås, Hök- 

hult.
Valeriana sambucifolia Mikan fil. — På fuktiga ängar och i bäckdalar inom 

hela socknen.
Succisa pratensis Moench 
Knautia arvensis (L.) Coult.
Sv. Rot. Tidskr., 58 (1964): 4
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Campanula rotundifolia L.
C. persicifolia L. — Högåsen.
C. patula L. — Tillfällig i åkrar. Sedd vid Bohult och Sjögared. Säkra före

komster finns strax utanför inventeringsområdet (ex. vid L. Hultet, 1 km 
NO om Nären).

Jasione montana L. — Torstad (Ht).
Lobelia dorlmanna L. — Vanlig vid öppnare vatten.
Bellis perennis L. — Öresjöbacke.
Solidago virgaurea L.
Antennaria dioeca (L.) Gaertn.
Gnaphalium silvaticum L. — Hökhult, Mellomtorp.
G. uliginosum L. — Ett vanligt åkerogräs.
Bidens tripartita L.
Anthemis tinctoria L. — På en vägslänt 700 m SO om »S» i Skogstjärn. Dess

utom tillfällig i åkrar.
A. arvens is L.
Achillea ptarmica L.
A. millefolium L.
Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. Hägnen.
C. leucanthemum L.
Tripleurospermum marilimum (L.) Koch v. inodorum (L.)
Matricaria matricarioides (Bong.) Porter 
Artemisia vulgaris L.
Tussilago farfara L.
Arnica montana L. — Björkered, Bohult, Gantarås, Kämpagården.
Senecio vulgaris L.
S. silvaticus L. — Ofta på barrskogshyggen.
Arctium tomentosum Mill. — Kämpagården.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
C. palustre (L.) Scop.
C. heterophyllum (L.) Hill — Gantarås, Kämpagården, Mellomgärde.
C. arvense (L.) Scop.
Centaurea jacea L. — Mellomgärde.
C. cyanus L. — Uppträder tillfälligt, stundom i åkrar.
Lapsana communis L. — Dammbacken, Slätthult.
Hypochoeris maculata L.
H. radicata L. — Bl. a. vid Bohult, Mellomtorp.
Leontodon hispidus L. — Holmared, Stockåsen (båda lok. enl. Ht).
L. autumnalis L.
Scorzonera humilis L.
Taraxacum, gruppen Vulgaria Dt. — Några enskilda »småarter» har inte 

undersökts.
Sonchus arvensis L. — Ett vanligt åkerogräs.
Lactuca muralis (L.) Fres. — Finns över hela området men är sparsam. 
Crepis tectorum L.
C. paludosa (L.) Moench — I fuktiga bäckdalar. 700 m NV om »B» i Bohult 

och 200 m NV om »M» i Mellomtorp.
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Hieracium1 pilosella L. coll.
H. auricula Lam. & DC.
H. gruppen Oreadea Fr. •— Sjögaredsbergen.
II. gruppen Vulgaliformia Dahlst.
H. gruppen Tridentata Fr. — Ofta på barrskogshyggen. 
H. umbellatum L.

Summary.

The vascular plant flora of the parish of Töllsjö, Västergötland, 
southwestern Sweden.

The parish of Töllsjö is situated in Västergötland between the 
towns of Alingsås and Borås. It occupies an area of 105 square 
kilometres. The area is fdled up by ramifications of the South 
Swedish highland and therefore affords poor nourishment.

The most common vegetation types are coniferous forests, mostly 
pure spruce forests, and mires. Leaf woods are very rare. At Brinta 
in the middle of Ihe parish a special vegetation type has developed 
in protection of a steep mountain side. Anemone hepatica, Actaea 
spicata, Prunus avium, and Carex digitata can be found here.

The height differences are rather great. Thus Gantarås in the 
northern part of the investigation area lies 244 metres above the sea 
while the corresponding value for the lake Töllsjön in the southern 
part of the parish is 118 metres.

Because of the geographical position of the investigation area it is 
to be expected that many of its species are such ones which in 
Sweden are distributed only in the western or southwestern parts of 
the country. Here can be mentioned e.g. Blechnum spicant, Erica 
tetralix, Potentilla rupestris, Pedicularis siluatica, Gentiana pneumo- 
nanthe, Racliola linoides, Narthecium ossifragum, and Juncus squar- 
rosus. More noteworthy is the appearance of species which else have 
their main distribution in the north of Sweden. Belonging to this 
group are Campanula patula, Polygonum viviparum, Carex globularis, 
and C. vaginata. Among more demanding plants can be mentioned 
Eriophorum latifolium.
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RECENSIONER

Erwin Bünning, Die physiologische Uhr. Zeitmessung in Orga
nismen mit ungefähr tagesperiodischen Schwingungen. 2. verbesserte und 
erweiterte Auflage. — Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1963. 
153 s. Pris DM 29.80.

Erwin Bünning, The Physiological Clock. - Springer-Verlag, 
Berlin-Göttingen-Heidelberg 1964. 145 s. Pris DM 19.

Den i Tübingen verksamme Erwin Bünning är kanske mest känd för 
sina arbeten över tillväxt och rörelser hos växter. Men dessutom har han 
sedan länge ägnat ett ingående studium åt problem, som rör den inre ryt
miken och förmågan till tidsbestämning hos levande organismer. »Die 
physiologische Uhr» utgör en sammanfattning av vetandet på detta område. 
Boken utkom första gången år 1958 och har nyligen utgivits i en andra 
upplaga samt i en engelskspråkig upplaga.

Det bäst kända exemplet på dygnsrytmik hos växter är bladens dygns- 
rörelser hos leguminoserna. Om växten utsätts för mörker en längre tid 
fortsätter bladen att med dygnsvisa växlingar inta dag- resp. nattställningar. 
Detta förhållande observerades och beskrevs först av en fransk astronom, 
de Mairan, år 1729. Under 1800-talet har fenomenet studerats bl. a. av 
Sachs och Pfeffer. Den senare betvivlade till en början förekomsten av 
en endogen rytmik men blev efter ett antal egna försök övertygad om dess 
existens. Ett av hans mera kända resultat är för övrigt, att bladen på olika 
delar av en och samma planta kan fås att utföra dygnsrörelser i olika takt, 
om de skilda delarna efter ljusisolering från varandra utsätts för ljus-mör- 
kerväxlingar under olika tider på dygnet.

Bland andra förlopp, som uppvisar endogen rytmik, kan nämnas tillväxt, 
mitosaktivitet, tömning av sporangier, andning och fotosyntesförmåga 
hos växter samt hos djur rörelseaktivitet, pigmentering, fcrmentaktivitet 
och ett flertal andra egenskaper, som står i samband med ämnesomsätt
ningen. Rytmiken behöver inte vara bunden till en periodlängd av 24 tim
mar, men den håller sig i allmänhet inom 22-28 timmar, vilket kan visas, 
om organismerna utsätts för konstanta förhållanden. Under naturliga för
hållanden däremot anpassas dessa inre variationer till de yttre växlingar, 
som åtföljer 24-timmarsdygnet. Bundenheten till en viss rytmik har visat 
sig vara ärftlig.

Den endogena rytmiken får anses som en form av anpassning till miljöns 
krav. Växter har ett lägre temperaturoptimum nattetid än under dagen. 
Det är följaktligen gynnsammare med naturliga temperaturväxlingar än 
med samma temperatur dygnet om. Ett annat exempel: binas besök hos 
blommor av olika arter sammanfaller med de tider på dagen då pollen- och 
Sv. Bot. Tidskr., 58 (196b): b



nektarproduktionen är som störst hos resp. arter. Vid denna anpassning 
spelar sannolikt inlärning en väsentlig roll. Bin kan nämligen dresseras 
att söka föda vid vissa tider på dygnet. Att det här verkligen rör sig om 
tidsbestämning med hjälp av en inre klocka och inte av t. ex. solhöjden 
(eller någon annan yttre faktor) framgår av försök, där bin med flygplan 
förflyttats till orter med annan lokal tid. Efter en sådan omplacering söker 
bina föda på tiderna efter hemortens klocka och inte efter den nya ortens.

Blombildning hos växter samt flyttning och fortplantning hos fåglar är 
exempel på processer, som regleras genom fotoperiodism. Här verkar den 
inre klockan genom att dygnets ljus- och mörkerperioder registreras, vari
genom för årstiden lämpliga åtgärder kan vidtagas. Det är mörkerperiodens 
längd, som i dessa fall synes vara den utslagsgivande faktorn.

Många djur har förmågan att orientera med hjälp av solen. Genom för
mågan till tidsbestämning kan de i sina »riktningsangivelser» kompensera 
för solens förflyttning under dagens lopp.

Beträffande lokaliseringen av klockan och beträffande dess verknings
mekanism är föga känt. Det är sannolikt fråga om processer av fysikalisk- 
kemisk natur. I dessa processer kan då tänkas ingå två med varandra väx
lande faser av typen en spänningsfas och en avspänningsfas.

Förekomsten av en endogen rytmik har stundom ifrågasatts. Alla ryt
miska förändringar har då tillskrivits någon yttre orsak. — Men, för att 
gå till den andra ytterligheten, alla förlopp, som återkommer en gång om 
dygnet, behöver inte nödvändigtvis hänga samman med den endogena ryt
miken. I boken diskuteras närmare de kriterier, som fordras härför. Det 
första villkoret för att en process möjligen kan anses stå i samband med den 
endogena rytmiken är, att den skall återkomma rytmiskt under konstanta 
ljus- och temperaturförhållanden.

I behandlingen av de fascinerande ämnena rytmik och tidmätning bjuder 
detta verk på en mycket intressant läsning. Ett omsorgsfullt arbete har 
lagts ner på sammanställningen av litteraturen, även om författaren på
pekar, att han inte har strävat efter en fullständig litteraturöversikt. Den 
engelska upplagan har utkommit blott ett halvår efter den tyska, men har 
fått med flera nyutkomna arbeten i sin litteraturförteckning. Men frånsett 
behandlingen av den nyaste litteraturen är den engelska upplagan praktiskt 
taget en ren översättning av den tyska.

Arne Holst.
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Anders Kylin, Studieplan i fysiologisk botanik. Årskurs 7. 
Svenska bokförlaget/Bonniers 1964. 41 s. Pris kr. 8: 25.

Biologiundervisningen i grundskolans årskurs 7 omfattar en översikt av 
växt- och djurrikets systematik samt något om naturtyper och växternas 
livsyttringar. Det sistnämnda momentet behandlas i betydligt större om
fattning här än i den gamla realskolan. Många biologilärare utan större 
vana just vid växtfysiologiskt arbete kan därvid behöva stöd inför detta 
avsnitt, i synnerhet beträffande de experiment, som är nödvändiga för att 
undervisningen i växtfysiologi skall ha någon mening. En handledning vid 
35- 643877 Sv. Bot. Tidskr.,58 (196b): b
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denna undervisning finns att tillgå i docent Anders Kylins förslag till 
studieplan i fysiologisk botanik.

I föreliggande studieplan anslås en lästid om fem veckor åt kursen i 
växtfysiologi. (Timantalet i biologi på detta stadium är 2 lektioner och 1 
laboration per vecka.) En vecka ägnas åt vardera av följande huvudav
snitt: kolsyreassimilation, andning, vatten och mineralnäring samt tillväxt 
och rörelser. Den femte veckan blir då disponibel för repetioner och sam
manställningar av grupparbeten. För varje avsnitt ges dels en kort översikt 
över hur lektionerna kan läggas upp och vilka detaljer som bör betonas, 
dels en ingående beskrivning av ett stort antal experiment, åtföljda av 
kommentarer, litteraturhänvisningar och andra praktiska påpekanden för 
läraren. Försöken är uppdelade i grundkursförsök och överkursuppgifter.

I en av försöksbeskrivningarna har en felaktighet smugit sig in: på 
sidan 11 bör det stå, att syrgas är tyngre än luft i stället för vad som nu står.

Genom sina anvisningar och experimentbeskrivningar är boken av värde 
både för den lärare, som undervisar i klass 7 i grundskolan, och för den, som 
har att göra med undervisning i växtfysiologi på andra stadier. Såsom 
studieplan för årskurs 7 förefaller den emellertid ganska omfattande. Sanno
likt fordras såväl ideallärare som idealelever för att större delen av det 
angivna programmet skall kunna utföras och med utbyte diskuteras på den 
till buds stående tiden. Men det kan ju också vara en fördel med ett över
skott av experiment och förslag, ur vilka läraren kan välja alltefter läggning 
och intressen.

Arne Holst.

530

Sir Edward Salisbury, Weeds and Aliens. — The New Naturalist, 
43. Collins, London 1961. 384 s. med 34 textfig., 1 försättspl. i färg och 
16 pi. i svart-vitt. Pris 30 s.

Ogräs och inkomlingar ha mycket gemensamt och det är därför naturligt, 
att de sammanförts i Sir Edward Salisburys ovan nämnda arbete. En 
bättre introduktör kunde de knappast ha fått: sedan årtionden tillbaka 
har förf. arbetat på området ifråga, icke minst genom odlingsförsök och 
morfologiska undersökningar. Vad han har att meddela om dessa växter 
på de brittiska öarna, är också av stort intresse även för svenska botanister, 
helst som framställningen ofta ger anledning till jämförelser.

Icke minst gäller detta ogräsens frekvens i äldre och nyare tid. Liksom 
hos oss ha i förf:s hemland åtskilliga hithörande arter på senare tid starkt 
avtagit, bl. a. Chrysanthemum segetum, Lolium temulenlum, Agrostemma, 
Silene noctiflora och Hyoscyamus niger. Till de på senare tid spridda höra 
Galinsoga parviflora, Senecio squalidus och Veronica filiformis. De under 
andra världskriget bombade stadskvarteren erbjödo den apofytiska floran 
ett nytillkommet livsrum, där invandring och succession ingående stu
derades. Det kan nämnas, att Chamaenerion angustifolium var bland de 
första att ta de nya ytorna i besittning.

De klassiska exemplen på inkomlingar, som övergått att bli bofasta i 
sitt nya hemland, t. ex. Elodea canadensis och Erigeron canadense, få givet- 
So. Bot. Tidstcr., 58 (196b): b
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vis sin historia framlagd. Detta gäller även Spartina Townsendii, visser
ligen - som förf. framhåller — i och för sig varken ogräs eller inkomling 
men dock för sin uppkomst beroende av den införda S. alterniflora, vars 
amfidiploida hybrid med den inhemska S. maritima den utgör.

Det intressanta förhållandet, att vissa grödor ha sina speciella ogräs, 
belyser förf. bl. a. med exempel från linets följeväxter och de många arter, 
som ha odlingen av Medicago sativa att tacka för sin spridning. En artrik 
kategori av annat slag är ullfloran, som av naturliga skäl haft större chanser 
på de brittiska öarna än hos oss. Bland trädgårdsflyktingarna anföres den 
svårutrotade Campanula rapunculoides. Även Heracleum mantegazzianum, 
som på senare tid visat en så markant ökning i Stockholmstrakten, kom
mer med i denna kategori, tyvärr dock utan närmare uppgifter om frekvens.

Det ovan anförda utgör endast en liten provkarta på vad man kan finna 
i detta ovanligt mångsidiga arbete. Det instruktiva bildmaterialet för
höjer ytterligare dess värde, likaså den omfattande litteraturförteckningen 
och det väl utarbetade registret.

Sten Ahlner.

Ernst Nilsson, Johannes örten. — Bokförlaget Fabel, Stockholm 
1964. 86 s. Pris inb. 12: 50.

Bokförlaget Fabel har redan hunnit med att förnöja den blomsterintres- 
serade allmänheten med några små prydliga nyutgåvor av äldre botanisk 
litteratur, bl. a. Linnés bekanta Blomster-Almanach, vars innehåll gjorts 
tillgängligt för en vidare läsekrets genom namnförklaringar av Torsten 
Hasselrot. Sin kulturhistoriska inriktning bestyrker förlaget även genom 
utgivandet av det lilla, men mångsidiga originalarbete, som anföres här 
ovan.

Johannesörten, dvs. artparet Hypericum perforatum - H. quadrangulum, 
är förvisso väl ägnad för en populär monografi. Sin berömmelse har 
växten av den röda saft, som genom pressning kan utvinnas ur kronbladen. 
De båda arterna få av förf. en utförlig presentation i rent botaniskt av
seende, med aspekter även på variabilitet och genetik. Att huvudvikten 
dock lagts vid deras roll i myt och legend, i folkmedicinen och med hänsyn 
till »hushållsnyttan», som det hette i gamla floror, är emellertid helt natur
ligt. Speciellt uppehåller sig förf. vid blommornas (och knopparnas) an
vändning som brännvinskrydda och han kan här komplettera sin historiska 
framställning med egna rön på området.

Med nöje tar man del av den lättlästa boken och kan endast önska, att 
den skall följas av andra av liknande slag.

Sten Ahlner.

531

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



Svensk B otanisk Tidskrift. Bd 58, H. 4. 1964.

NOTISER

Doktorsdisputationer. För vinnande av filosofie doktorsgrad för
svarade vid Lunds universitet fil. lic. A. A. Fadeel den 8 februari 1964 en 
avhandling »Studies on the metabolism of chlorophyllous roots» saint vid 
Uppsala universitet fil. lic. Angelica von Hofsten den 18 april en av
handling »Some aspects of the morphogenesis in Ophiostoma», fil. lic. K. 
Thomasson den 4 maj en avhandling »Plankton and environment of North 
Patagonian lakes», fil. lic. K.-R. Sundström den 8 maj en avhandling 
»Studies of the physiology, morphology and serology of Exobasidium», fil. 
lic. Elisabet Henriksson den 11 maj en avhandling »Studies in the physio
logy of the lichen Collema», fil. lic. E. Sjögren den 13 maj en avhandling 
»Epilitische und epigäische Moosvegetation in Laubwäldern der Insel 
Öland», fil. lic. S. Nilsson den 14 maj en avhandling »Studies on freshwater 
Hyphomycetes» och fil. lic. H. Holmen den 19 maj en avhandling »Forest 
ecological studies on drained peat land in the province of Uppland, Sweden» 
samt för vinnande av agronomie doktorsgrad vid Lantbrukshögskolan i 
Uppsala agr. lic. L. Kåhre den 5 december en avhandling »Frömognad hos 
vallväxter».

Utmärkelser. Professor G. Erdtman har promoverats till heders
doktor vid universitetet i München samt kallats till korresponderande 
ledamot av Sociedad Argentina de Botanica och Royal Dutch Botanical 
Society. Till filosofie hedersdoktor promoverades den 30 maj vid Lunds 
universitet försöksledare A. Nilsson. Laborator A. Nygren har tillagts 
professors namn.

Uppsala universitet. Fil. dr Angelica von Hofsten och fil. dr K.-R. 
Sundström ha forordnats till docenter i botanik samt fil. dr E. Sjögren och 
fil. dr K. Thomasson till docenter i växtbiologi.

Lunds universitet. Fil. dr R. Dahlgren har förordnats till docent 
i systematisk botanik. Docent P. Halldal har utbytt sin docentur i fysio
logisk botanik i Göteborg mot en motsvarande i Lund. Fil. dr W. Heneen 
har förordnats till docent i genetik.

Göteborgs universitet. Docent G. Harling har utnämnts till pro
fessor i systematisk botanik fr. o. m. den 1 februari 1964.

Stockholms universitet. Fil. dr L. Eliasson har förordnats till 
docent i fysiologisk botanik.

Skogshögskolan. Docent T. Ingestad har utnämnts till laborator 
i skogsträdsfysiologi fr. o. m. den 1 april 1964. Fil. dr H. Holmen har för
ordnats till docent i skogsekologi.

Bergianska stiftelsen. Docent M. Ryberg har av K. Vetenskaps
akademien förordnats till t. f. föreståndare fr. o. m. den 1 maj 1964.

Tryckningsanslag. För tryckningen av Svensk Botanisk Tidskrift 
under år 1965 har Statens naturvetenskapliga forskningsråd beviljat Sven
ska Botaniska Föreningen ett anslag å 23 000 kronor.
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Undersökningsfartyget Sunk earn.

R/V Sunbeam, tillhörigt Uppsala marinbotaniska forskargrupp, har under 
1964 — liksom föregående år (SBT 57/1963 s. 500) — använts för gruppens 
undersökningar av vegetationen i Sveriges kustvatten mellan Väderöarna 
i Skagerrak och Haparanda skärgård i Bottenviken (M. WVern, S. Pekkari, 
Marianne Hielm, Anna Tolstoy, Ingrid Söderström, Torbjörn Pe- 
DERSÉN m. fl.).

Avsikten med dessa undersökningar är att vinna upplysningar om hittills, 
vad gäller algvegetationen, okända eller mindre kända delar av kusten, att 
studera algarternas förekomst på olika slag av bottnar, olika djup och i 
olika vattentyper och att erhålla kännedom om de faktorer, som reglera 
dessa förhållanden. 1963 års kustundersökning ägnades väsentligen åt 
provtagningar av själva vegetationen och begränsade studierna av fakto
rerna till att omfatta en näringsämnesundersökning i Stockholms skärgård 
och Bottenviken, speciellt berörande vissa tillflödesälvar. I 1964 års kust
undersökning utökades näringsämnesstudierna till att omfatta hela Sve
riges kust. De avse bl. a. att ta reda på om man av totalfosforhalten i våra 
kustvatten kan utläsa i vilken utsträckning och för olika delar till vilken 
grad dessa äro påverkade av näringsämnesrika utsläpp från tätorterna vid 
vår kust. Prov togos vid 280 stationer i kust- och skärgårdsvattnet mellan 
Otterön utanför Grebbestad och Haparanda. Härvid mättes temperatur 
och siktdjup och insamlades vattenprov för kemisk analys och kvantitativ 
planktonanalys. Vid ett flertal lokaler insamlades även olika algarter i stora 
kvantiteter för analys på halt av antibakteriella substanser.

Fartyget har dessutom under året 1964 utnyttjats vid Växtbiologiska 
institutionens kursexkursioner till svenska västkusten (Hallands Väderö 
och Bohusläns Väderöar) och i Stockholms norra skärgård (M. W.er.n resp. 
M. Fries), vid Uppsala ornitologiska klubbs exkursion i Ålands hav (Barbro 
Magnusson) samt vid en geografiexkursion från Stockholms universitet till 
Söderarmsskärgården m. m. (M. Fries).

Sunbeam har även i tre omgångar använts vid Statens naturvetenskapliga 
forskningsråds Mälarundersökning för provtagningar inom hela Mälaren 
vid ett 100-tal stationer gällande vattnets kemiska sammansättning och 
dess innehåll av plankton, siktdjup och temperatur (Th. Ahl, T. Willén).

With the Research Vessel Sunbeam, Uppsala, studies of the submarine 
vegetation (algae, bryophytes, vascular plants) and content of total-P in 
coastal waters have been carried out along the Swedish coasts during the 
summer of 1964.

Correction.
In Eric Hultén, Flora and Vegetation of Scammon Bay, Bering Sea 

Coast, Alaska (Sv. Bot. Tidskr., 56, IT. 1, 1962), the following lines should 
be inserted on p. 36 below the second paragraph:

“These studies were aided by a contract between the Office of Naval 
Research, Department of the Navy and the Arctic Institute of North Amer
ica. Reproduction in whole or in part is permitted for any purpose of the 
United States Government.”

Sv. Bot. Tidskr., i>8 (lSGb): h



N S K 
TIDS

BOTANISK 
K BI FT

UTGIVEN AV

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN

REDIGERAD AV

STENAHLNER

BAND 5 8

1964

UPPSALA 1964
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB



UTGIVNINGSTIDER:

Häfte 1, sid. 1-360, den 17 jan. 1964 
Häfte 2, sid. 361-464, den 16 juni 1964 
Häfte 3, sid. 465-512, den 23 okt. 1964 
Häfte 4, sid. 513-533, den 30 dec. 1964



INNE HÅLLS FÖ RTE C K N I N G

Avhandlingar, smärre uppsatser och meddelanden.
A = avhandling, M = mindre uppsats eller meddelande.
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digenous in Sweden?) (A).......................................................................... 320
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the flora of Uppland, Central Sweden) (M)....................................... 491
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ARTFÖRTECKNING

I nedanstående förteckning ha i regel endast sådana arter upptagits, 
som i något avseende blivit utförligare behandlade, som helt eller delvis 
avbildats, eller vilkas nomenklatur berörts. Nya systematiska enheter ha 
markerats med fetstil, helt eller delvis avbildade eller karterade arter med 
asterisk.
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Copernicia tectorum* ................ 216
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Av större uppsatser och avhandlingar lämnas kostnadsfritt 100 separat med omslag 
utan tryck; för tryck på omslaget debiteras 22 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:

Raunki^r, 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: »(Raunki/er 1912 a, s. 45)», i litteraturförteckningen: 
»Raunki^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. 3212 19, växel).

Manuskript, korrektur och skrivelser angående uppsatser sändas till redaktören 
under adress: Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stockholm 5 0.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får icke äga rum.

Redaktionen.
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